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Jogo de
femininos em
Santa Maria
Andebol. AAssociação de Andebol da ilha de Santa Maria
festejou a época natalícia com
um jogo de promoção para femininos, competição que já não
existe na ilha há quase 15 anos.
O jogo foi muito aguerrido,
com a adrenalina a marcar presença em muitos momentos da
partida que terminou com muitos golos.
As equipas foram compostas
por ex-atletas que deixaram de
jogar, mas continuam ligadas à
modalidade, promovendo-a
através do dirigismo desportivo. ♦ AM
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ANDEBOL
Portugal inicia
estágio no Luso
A preparação para a Yellow Cup em
Winterthur, na Suíça, inicia-se hoje
com um estágio no Luso. Para este
torneio, o selecionador nacional
Paulo Jorge Pereira convocou os 18
jogadores. Portugal parte para a
Suíça no dia 2 de janeiro e entra em
competição no dia 4, diante da
Tunísia. No dia seguinte, o adversário
é a Suíça e, no último dia do torneio,
a Seleção defronta o Japão.
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CED 2018 termina após ano
MELHOR Cidade Europeia do Desporto de 2018 foi confirmada pelo elevado número de eventos organizados (611 quando ainda falta
e pelas mais de oito mil horas de actividade desportiva que'inundaram'e coloriram Braga. Cerimónia de encerramento voltou a encher
CED 2018
Carlos Costinha Sousa
Foi o encerramento perfeito, para
um ano que primou pelo sucesso,
com os números [ver caixa] a mostrarem claramente que Braga se dedicou a fundo ao título a que se
candidatou e a mostrarem também
que o sucesso foi alcançado, algo
confirmado pela conquista do título de Melhor Cidade Europeia do
Desporto 2018.
Mas não foi só a quantidade que
contribuiu para a conquista desse
título. Também a qualidade dos
eventos organizados ao longo deste
ano foi peça fulcral para que Braga
se conseguisse consagrar, mais
uma vez, como exemplo a seguir
no futuro, agora no que diz respeito
à prática desportiva, que cresceu
exponencialmente no último ano e
que se vai certametne manter.

Eventos mais significativos:
- Final Four Taça Liga
- Torneio Ginástica Aeróbica
- Duatlo Cross Braga
- Nacionais Hipismo e Horseball
- Nacional Duatlo Individual
-Taça Portugal Polo Aquático
- Challenger Braga Open 2018
- Torneio Int. Ginástica Artística
- Rampa Falperra
- Nacional Paraquedismo
- Torneio Lopes da Silva
- Festa Nacional Ginástica
- Torneio Nacional Futebol Rua
- Nacional Clubes Atletismo
- Torneio Olímpico Jovem
- Open Europeu Karaté WIKF
- Mundial Universitário Ciclismo
-Volta Portugal Bicicleta
- Jogos Europeus Voleibol
- Supertaça Andebol
- Campeonatos Nacionais Xadrez

Cerimónia de encerramento da Braga Cidade Europeia do Desporto 2018 encheu completamente, mais uma vez, o Altice Forum Braga
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inteiro de glória
alguns dias para o fim do ano), pelos participantes que chegaram quase aos 125 mil
completamente o Forum Braga, com a presença de muitos dos participantes nos eventos.

+ números

Ho
8.397,25

Modalidad.es

as

80

Entidades Participantes
234

Eventos Informais
247

Eventos Competitivos
196

Eventos Adaptados/
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Feira Handball
Cup promete
quatro dias
muito intensos
Andebol
Formação

A secção de andebol do Clube
Desportivo Feirense organiza,
entre hoje e domingo, a 12.ª edição do Feira Handball Cup. Em
ano de comemoração do centenário do clube, o torneio irá decorrer em oito pavilhões do
concelho e de concelhos vizinhos e vai juntar cerca de 80
equipas (50 masculinas e 30 femininas) de vários pontos do
país, num total de 1.000 praticantes.
ABC de Braga, Benfica, Sporting, FC Porto, entre muitos outros clubes, vão marcar presença no torneio, que será disputado em quatro escalões: Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores, masculinos e femininos.
Refira-se que todas as finais,
agendadas para domingo, vão
decorrer no Pavilhão de Arrifana, que tem capacidade para
750 espectadores. |
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Selecções de sub-19
e sub-21 estão a estagiar
em Celorico da Beira
Andebol
Estágio

Silvino Cardoso
A Federação de Andebol de
Portugal aceitou a candidatura
do município de Celorico da
Beira para receber o estágio
das selecções de sub-19 e sub21, que desde ontem se encontram naquela vila do distrito
da Guarda.
A organização do evento é
da responsabilidade da Federação de Andebol de Portugal
e da Associação de Andebol de
Guarda, entidades que contam
com o apoio da Câmara Municipal de Celorico da Beira e
de outras entidades oficiais e
privadas do concelho celoricense.
A recepção à comitiva foi
feita ontem pelas 15h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
O evento vai decorrer até ao
próximo domingo e as selecções referidas vão ser observadas e orientadas pelo seleccionador nacional Nuno Santos.
Para os responsáveis do município o estágio das duas se-

lecções nacionais é mais um
momento de enorme importância para o concelho, demonstrando que em Celorico
da Beira há condições para receber eventos de grande relevo
desportivo a nível nacional,
nomeadamente na modalidade do andebol.
Os organizadores têm também como objectivo incentivar
os jovens para a prática do andebol, bem como dar a conhecer as potencialidades económicas do concelho ao nível da
gastronomia e outras vertentes
que contribuem para a sustentação de um município que
tem vindo a destacar-se no panorama nacional.
Para este estágio de observação, que vai decorrer no Pavilhão Municipal de Celorico
da Beira, o seleccionador nacional Nuno Santos convocou
jovens atletas que têm vindo a
dar nas vistas, como são os casos de Salvador (Sporting) de
17 anos, Martim Costa (FC
Gaia), de 16 anos e, ainda, de
Tiago Sousa (FC Porto) de 18
anos, para além de outros atletas que são novidade no esqueleto desta da selecção sub21. |
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Penalva do Castelo vai
ser a capital do andebol
jovem em Janeiro
Apresentação Município apostou na realização da primeira fase do Torneio
Nacional de Selecções Regionais de Iniciados Masculinos-Zona 1
SILVINO CARDOSO

Andebol
Torneio Selecções Regionais

Silvino Cardoso
Foi apresentada ontem de manhã, no salão dos Paços do
Concelho de Penalva do Castelo, a primeira fase do Torneio
Nacional de Selecções Regionais de Iniciados, na vertente
masculino, referente à Zona 1.
O evento vai ser organizado
pela Federação de Andebol de
Portugal e pela Associação de
Andebol de Viseu, em conjunto
com o clube “Os Melros de
Germil”, entidades que contam
com o apoio da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.
Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal,
Francisco Carvalho, ladeado
por José Manuel Lopes, presidente da direcção de “Os Melros de Germil”, e Joaquim Escada, presidente da Associação
de Andebol de Viseu.
Francisco Carvalho elogiou
o trabalho que vem sendo feito
na promoção da modalidade
no concelho, admitindo “ser de
muita responsabilidade a organização do torneio”.
Agradeceu à Federação e à
Associação de Andebol de Viseu, “a confiança que demonstraram ao aceitarem a vila para
a realização de um evento de
tal natureza”. Elogiou o trabalho desenvolvido pelo clube

José Manuel Lopes, Francisco Carvalho e Joaquim Escada na apresentação do torneio

“Os Melros de Germil”, na pessoa do seu presidente, João
Manuel Lopes.
“Estou certo de que vai ser
um evento que envolve mais
de uma centena de atletas, técnicos e dirigentes e onde se
irão sentir bem. Vai ser, também, a prova de que queremos
que venham para a nossa vila
outros eventos de nível nacional”, concluiu.
Penalva do Castelo
candidata-se à 2.ª fase
Joaquim Escada, o presidente da Associação de Andebol de Viseu, agradeceu em seu
nome e no da Federação de
Andebol de Portugal, “a disponibilidade e o apoio da autar-

quia para a realização da 1.ª
Fase-Zona 1, que vai decorrer
nos próximos dia 5 e 6 de Janeiro, mostrando que está empenhada em promover a modalidade, tendo-se já candidatado para receber a 2.ª Fase do
Torneio no próximo mês de
Fevereiro”.
Não deixou de elogiar “o empenho do clube Os Melros de
Germil”. Quanto ao Torneio
lembrou que “faz parte do trabalho de valorização dos jogadores de andebol de todos os
clubes com o apoio dos municípios”, recordando que na selecção de Viseu “vão estar cinco jogadores do clube do concelho”.
“Esta organização vai ser so-

lidária, já que foi decidido chamar também para estar ligada
à realização a Associação de
Andebol da Guarda, empenhando-se em proporcionar
às selecções de Viseu, Aveiro,
Braga, Leiria e Porto, as melhores condições para poderem evoluir e mostrar toda a
sua capacidade no Pavilhão
Municipal penalvense”.
Afirmou que “vai ser convidado o máximo de jogadores,
para que junto do público que
assistirá aos jogos, seja incentivado a ter um comportamento de 'fair-play' defendendo a
ética desportiva, para que a
descentralização na realização
de eventos se continue a fazer
em ambiente de festa”.|
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Homem de 76 anos acusado de violência
doméstica fica com pulseira electrónica
Investigação da GNR em Tondela | P8
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Despiste de um camião numa pedreira
mata condutor de 37 anos Cinfães | P16

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5658 27 DE DEZEMBRO DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,75 €

INCÊNDIO PROVOCA ELEVADOS
PREJUÍZOS AO SILGUEIROS
Chamas destruíram a lavandaria do Campo da Casa do Povo de Silgueiros, utilizado pelo Grupo Desportivo. Chamas inutilizaram máquinas, esquentadores, instalação eléctrica e o material de jogo e treino que se encontrava no espaço Página 6

Abertas inscrições
para a primeira
edição dos “Noivos
de São Mateus”
Em Viseu | P5

Tondela debate
“Desafios para uma
educação do futuro”

SILVINO CARDOSO

Andebol vai ser reil
em Penalva do Castelol

Inscrições abertas | P8

Internet gratuita
no centro histórico
Santa Comba Dão | P9

Município apostou no Torneio Nacional de Selecções Regionais de Iniciados Masculinos-Zona 1. Pág. 11

Nelas investe na
limpeza dos rios
afectados pelos
incêndios de 2017

Autarca de Viseu
“muito céptico” em
relação às obras no IP3

DR

120 mil euros | P9

Mata do Buçaco
reabriu dois meses
após tempestade
Prejuízos elevados | P10

“Não estou nada tranquilo em relação à
evolução do IP3. Acho que deveria ser neste
momento uma obra de emergência nacional”,
afirma Almeida Henriques. Pág. 5
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Selecções de sub-19 e sub-21 estão a estagiar em Celorico da Beira
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Internet
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Diário de Viseu Online

Data Publicação:

27/12/2018

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/39827

A Federação de Andebol de Portugal aceitou a candidatura do município de Celorico da Beira para
receber o estágio das selecções de sub-19 e sub-21, que desde ontem se encontram naquela vila do
distrito da Guarda.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Andebol no
feminino na ilha
de Santa Maria

A Associação de Andebol da ilha
de Santa Maria festejou a época natalícia com jogo de promoção para
femininos.
Num jogo muito “aguerrido, com
adrenalina a marcar presença em
muitos momentos da partida”, destaque-se a participação da ex-atleta
internacional e de selecção nacional
na iniciativa, Patrícia Barroco.
A maioria das participantes na
prova são já ex-atletas, que continuam, no entanto, ligadas à modalidade.
No âmbito da iniciativa houve
ainda tempo para o Pai Natal surgir
e distribuir “sorrisos e muitas guloseimas”.
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João Ferraz enfrenta Melsungen

;, hum!! 1111.1111.%

licher

andebolista madeirense João
Ferraz, entra hoje em ação
numa espécie de 'boxing day'
no andebol alemão.
O principal campeonato de andebol germânico não sofre paragens no Natal, sendo que o madeirense tem hoje novo teste no
campeonato, representando o HSG
Wetzlar, que enfrenta hoje o Melsunger, às 18h00, em partida inserida na 19.'1 jornada da Bundesliga. O Wetzlar vem de uma vitória
conquistada frente ao Leipzig, por

23-22, no passado dia 23 de dezembro, querendo por isso dar sequência a essa vitória hoje.
João Ferraz tem sido opção frequente na equipa alemã, tendo já
20 jogos nesta época de 2018/19,
totalizando 25 golos. O madeirense
encontra-se na Bundesliga há quatro épocas, depois de representar
clubes como o GD Estreito, Madeira SAD, CS Madeira e FC Porto.
O Wetlzar, atual clube do madeirense, está praticamente a meio
da tabela classificativa, querendo

por isso amealhar o máximo de
pontos para sustentar uma posição
tranquila no competitivo campeonato. A equipa germânica soma
no momento 14 pontos, fruto das
sete vitórias conquistadas, somando ainda 11 derrotas.
Depois da jornada do `Boxing
Day', João Ferraz joga no próximo
dia 7 de janeiro, num teste teoricamente difícil para o Wetzlar,
pois defrontará o líder do campeonato, a formação de FlensburgHandewitt.
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ASE\
Torneio de Natal Cidade
de Fafe, com a participação
da seleção portuguesa de
sub-17 e das equipas
do ABC, Fafe, Estrela
Vigorosa, Águas Santas
e Colégio dos Carvalhos,
até dia 29.
XXX Torneio
Internacional Andebol
Kakygaia, com
a participação da seleção
feminina sub-17, a decorrer
no Pavilhão Municipal de
Vila Nova de Gaia e no
Pavilhão do Colégio de
Gaia, até dia 30.
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