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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

Organizada pelos Serviços de
Acção Social da UMinho (SA-
SUM), em cooperação com a
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho (AAUM)
desde 2001, a Gala do Desporto
2017 terá lugar no Salão Medie-
val da Reitoria da Universidade
do Minho, no Largo do Paço, em
Braga, quarta-feira pelas 19h30. 

Eis os cinco nomeados para a
categoria atleta masculino:

Edivino Miranda (Mestrado
em Relações Internacionais), foi
campeão nacional universitário
de basquetebol 3x3 e medalha
de bronze no Basquetebol. O
atleta vai ainda marcar presença
no Campeonato Europeu Uni-
versitário de Basquetebol 3x3
que se realiza de 25 a 28 de Ju-
lho, em Split (Croácia). 

Mário Silva (Enfermagem), foi
campeão nacional universitário
em BTT XCM e foi medalha de
prata em Taekwondo (-74Kg). 

A nível internacional, vai mar-

car presença no Campeonato
Europeu Universitário de Taek-
wondo que decorre de 24 a 27 de
Julho, em Coimbra.  

Luís Silva (Medicina), o joga-
dor de xadrez foi campeão na-
cional universitário em semi-rá-
pidas e vai marcar presença no
campeonato europeu universitá-
rio de Xadrez que decorrerá em
Fuengirola (Espanha), de 20 a
24 de Setembro. 

Francisco Ramires (Engenha-
ria e Gestão Industrial), atleta de
kickboxing, foi campeão nacio-
nal universitário em (-63 Kg) e
campeão nacional universitário
a nível colectivo. 

João Novo (Física), o atleta de
orientação arrecadou o ouro na
vertente mista e a prata a nível
Individual. 

O evento vai homenagear os
medalhados da UMinho (colec-
tivos e individuais) da época
2016/17, que fica marcada por
120 medalhas, alcançadas atra-
vés de uma excelente participa-
ção nos Campeonatos Nacionais
Universitários. 

Estes resultados alcançados re-
fletem-se na elevada participa-
ção de atletas da UMinho nos
Campeonatos Europeus Univer-
sitários nas modalidades de vo-
leibol (feminino), andebol (mas-
culino), futsal (feminino), remo,
basquetebol 3x3 (masculino),
voleibol de praia (feminino), es-
calada, futebol de 11 (masculi-
no), taekwondo, judo, karaté e
xadrez, apresentando-se a UMi-
nho como uma grande delegação
a nível nacional e como uma das
maiores a nível europeu.

Para além destes, esta gala vai
galardoar, ainda, algumas perso-
nalidades da Academia que mais
se destacaram a nível desporti-
vo, servindo igualmente, como
forma de agradecer a todos a de-
dicação e apoio, nomeadamente
aos estudantes/atletas, treinado-
res, dirigentes da AAUM e dos
SASUM, professores, colabora-
dores da UMinho, Câmaras Mu-
nicipais de Braga e Guimarães,
Clubes e associações desporti-
vas da Região, bem como à Rei-
toria da Universidade.

Cinco nomeados para atleta masculino
NO DIA 26 DE JULHO vai ter lugar a XVII edição da gala anual que é a festa do Desporto da Academia Minhota, para a qual se
divulgam hoje os cinco nomeados para atleta masculino.

Em Coimbra

Atletas do SC Braga fazem parte 
da equipa da UMinho

Os atletas do SC Braga Francisco Costa, Ana Coelho, Mário Silva, Patrícia
Bastos, Júlio Ferreira (na foto), Joana Cunha e Michel Fernandes foram
convocados pela Universidade do Minho para o Campeonato Europeu
Universitário. Esta competição será realizada, entre os dias 26 e 27 de Ju-
lho, em Coimbra.

§campeonato universitário
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Avelino Conceição

Artística de Avanca e São Ber-
nardo ficaram, esta sexta-feira,
a conhecer o calendário do
Campeonato Nacional de An-
debol 1, após o sorteio realizado
no Auditório Casapiano em

Lisboa, que ditou as 26 jorna-
das que compõem a primeira
fase da prova, que arranca a 2
de Setembro.

Os dois representantes da re-
gião de Aveiro no principal
competição do andebol por-
tuguês partem com estatutos
distintos: A Artística, sétima
classificada no campeonato
transacto, vai cumprir a ter-

ceira época consecutiva entre
os “grandes”, ao passo que o
São Bernardo regressa ao con-
vívio das melhores equipa na-
cionais.

E para o São Bernardo, que
se sagrou campeão nacional da
Segunda Divisão, a estreia não
podia ser melhor, já que, na jor-
nada de abertura, a equipa ago -
ra orientada por João Alves vai

defrontar em casa o Xico An -
debol, o outro promovido do
escalão secundário, en quan to
a formação comandada por
Carlos Martingo desloca-se à
Maia para defrontar o ISMAI.
As duas equipas encontram-se
para o “derby” aveirense à dé-
cima ronda, com os de Avanca
a receberem os de Aveiro, a 18
de Novembro. |

Artística e São Bernardo
com estreias distintas
Sorteio Treinadores das duas equipas da região perspectivaram
o campeonato. Formação de Avanca começa a jogar na Maia;
conjunto de Aveiro actua em casa na jornada de abertura

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Defrontando nas três primeiras
jornadas equipas que consi-
dera “serem do nosso campeo-
nato”, Carlos Martingo consi-
derou que o sorteio “não foi
muito bom sorteio para nós”.
E explica porquê: “Apesar de
serem jogos em que temos for-
tes possibilidades de vencer”,
o técnico lembra que, por força
de ter quatro jogadores ao ser-
viço da Seleção Nacional Sub-
19 no Campeonato do Mundo,
em Tiblissi (Geórgia), de 8 a 20
de Agosto, “não podemos pre-
parar a equi pa na sua totali-
dade”, sendo que os referidos
atletas terão menos tempo de
preparação.

“Mas vamos fazer tudo para

entrarmos a vencer”, garante
Carlos Martingo, acreditando
no valor do grupo de trabalho,
que após a última época viu
sair alguns jogadores influen-
tes na manobra da equipa, no-
meadamente Pedro Valdés,
que foi oficializado esta sema -
na como reforço do Sporting,
campeão nacional em titulo.
O técnico não está, contudo,
preo cupado com quem saiu,
mas sim em “concentrarmo-
nos no nosso trabalho e tentar
colmatar as saídas com joga-
dores jovens de valor. A Pedro
Valdés, Carlos Martingo dese-
jou “sucesso para sua carreira,
agora que está num clube de
topo. É o reconhecimento da
qualidade de um jogador que
deu tudo à Artística, demons-
trando ser um grande profis-
sional”, mas também “a prova
da qualidade do trabalho que
se está a fazer no nosso clube,
dando oportunidade e forman -
do jovens para o futuro”.

O facto de esta época haver
um “derby” no campeonato
também “não tira o sono” a
Carlos Martingo, que encara o
confronto com o São Bernardo
como “um jogo como outro
qualquer”. É certo que até lá
haverá muito campeonato e,
“co mo em todos os outros,
esse se rá um jogo em que va-
mos entrar com a mesmo von-
tade de o vencer”, referiu ainda
o treinado que vai orientar a
equipa de Avanca na sua ter-
ceira época consecutiva na I
Divisão. |

Realista foi também a forma
como o treinador do São Ber-
nardo analisou o calendário da
sua equipa. João Alves, que su-
cede a Ulisses Pereira no co-
mando técnico, considerou que
“abrir o campeonato em casa
é desde logo muito bom para
nós, porque teremos o apoio
dos nossos adeptos”. No en-
tanto, o técnico lembra que o
São Bernardo vai defrontar
uma equipa que também su-
biu, “ o que não deixa de ser
um jogo complicado, pois se
por um lado sentimos que po-
demos entrar a ganhar porque
jogamos em casa, por outro sa-
bemos que será negativo para
nós perdemos com uma equi -
pa dita do nosso campeonato
e começar mal a prova.

De regresso a uma casa que
bem conhece, João Alves está
ci ente das dificuldades que a sua
equipa vai ter na prova e pa ra
quem todos os jogos são im-
portantes. “Sabemos que temos
que trabalhar muito e estar con-
fiantes, pois temos um plantel
que, na sua maioria, vem da
época passada. A realidade fi -
nan ceira do clube não nos per-
mite ter os melhores jogadores,
mas esperamos contar com o
apoio de todos nesta caminha -
da que vai começar em Setem-
bro”, frisou o treinador do São
Ber nardo, que enfrenta depois
um ciclo de jogo de elevado
grau de dificuldade - joga com
o ABC em Braga, recebe o Ma-
deira SAD e defronta FC Porto e
Benfica fora e Sporting em casa.

João Alves também comen-
tou o confronto que vai opor
as duas equipas aveirenses, co-
meçando desde logo por lem-
brar que “será a primeira vez
que Avei ro tem duas equipas
ao mes mo tempo na Primeira
Divisão, o que desde logo é
mui to bom para o andebol
avei rense”. Quanto ao jogo em
si, o técnico alinhou pelo mes -
mo discurso de Carlos Mar-
tingo: “será mais um jogo como
outro qualquer e vamos a A -
van ca a pensar em vencer. É
verdade que a Artística, nos úl-
timos anos, tem mostrado qua-
lidade e por é favorita, mas até
lá vai haver muito campeonato
pela frente”. |

“Vamos fazer tudo
para entrarmos a vencer”

“Abrir o campeonato
em casa é muito bom”

Carlos Martingo, treinador da
equipa da Artística de Avanca

João Alves, treinador da
equipa do São Bernardo

ARQUIVO ARQUIVO
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Foram assinados ontem os actos de consignação das empreitadas do reforço do cordão dunar entre Ílhavo e Mira,
do desassoreamento da Barrinha de Mira e do reordenamento de dois núcleos piscatórios em Ovar Página 3

Equipas da região já
conhecem calendários
de Juniores A, B e C
Futebol | P21

Estreias distintas para
Artística e S. Bernardo
na 1.ª Divisão Nacional
Andebol | P22

Rui Oliveira esteve
à beira do “bronze”
no Europeu de Anadia
Ciclismo | P23

Receita de campanha
solidária entregue
aos bombeiros
Albergaria-a-Velha | P24

Nove dias a promover
o poder económico
de Sever do Vouga
Ficavouga | P14

POLIS INVESTE MAIS 
3,15 MILHÕES NA REGIÃO

“Campeão do mundo de Ílhavo” passa a dar o nome a parque urbano na sua “casa”, a Barra Página 15

iPaulinho voltai

ia derrubari

ibarreirasi

RICARDO CARVALHAL
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ANFITRIÃA Federação Ande-
bol de Portugal procedeu, tam-
bém esta sexta-feira, ao sorteio
do Campeonato Nacional da
1.ª Divisão de Seniores Femi-
ninos 2017/2018, onde a equipa
do Alavarium Love Tiles volta
a apresentar-se como uma das
equipas candidatos a disputar
o tíitulo nacional.

Com o arranque da compe-
tição marcado para 16 de Se-
tembro, a formação orientada
por Carlos Neiva, que termi-
nou o campeonato em terceiro

lugar na época passada, joga
na condição de visitada nas
três primeira jornadas. Na
ronda de abertura, defronta o
Académico do Porto, receben -
do na segunda e terceira jor-
nadas, os promovidos Asso-
mada e Alcanena.

O primeiro grande teste da
equipa aveirense acontecerá à
quinta jornada, quando se des-
locar ao recinto do Colégio de
gaia, campeão em título e de-
tentor da Taça de Portugal,
sendo que terminará a pri-
meira fase de 22 jornadas do
campeonato em casa, frente ao
Madeira SAD. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alavarium Loves Tiles
arranca época em casa
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A Secção de Andebol da Acadé -
mica já escolheu o sucessor de
João Maio no comando técni -
co da equipa sénior masculina
que vai competir no Nacional
da 2.ª Divisão na próxima tem-
porada. Herlander Silva, de 37
anos, foi o escolhido pela Di -
rec ção academista, ele que no
currículo tem um título de vi -
ce-campeão nacional femini -
no como treinador da equipa
do Alavarium, de Aveiro. «Con-
tamos com o Herla, como ca-
rinhosamente é conhecido, pa -

ra continuar e aprofundar o
pro jecto iniciado há três anos
pelo ex-treinador, jogador e
presidente João Maio, cujos re-

sultados a actual Direcção sou -
be aproveitar para potenciar o
rumo traçado quan do se defi-
niu o projeto Renascer Ande-
bol», pode ler-se na página do
facebook da Secção de Ande-
bol.

O novo treinador, por sua
vez, também se mostra «muito
mo tivado para representar a
AAC». «O projecto que me foi
apresentado é muito aliciante,
com um grupo de trabalho jo-
vem e cheio de ambição para
aprender, mas consciente das
dificuldades que é estar na 2.ª
Divisão nacional», pode ler-se
na mesma publicação.|

Herlander Silva é o novo 
técnico da Académica
Andebol
Nacional da 2.ª Divisão

Herlander Silva
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ANGOLA JOSÉ ROLO 11/CAMPEÃO 
PROL,  DE AGOSTO DE LUANDA 
José Rolo sagrou-se ontem campeão angola-
no de andebol, depois de o 1.° de Agosto 
denotar o Interclube, por 22-18. Há quatro 
épocas em Angola, este foi o quarto campeo-
nato ganho - havia jogado, antes, apenas uma 
fase final - pelo ex-jogador do ABC, sendo 
orientado por uma outra figura dos academis-
tas e da seleção, Filipe Cruz. Pelo Interclube 
jogou Elias António, do Águas Santas. -R.G. 
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AN:0[U,  GUSTAVO NO CRÉTEL 
5911 ESQUECER O K PORTO 
"Foram dois anos inesquecíveis que vou 
guarda para a vida", disse ontem Gustavo 
Rodrigues a O JOGO, o lateral-direito que 
deixou o FC Porto e assinou pelos franceses 
do Créteil. "Evoluí muito como jogador, até 
mais do que imaginava", admitiu o brasileiro 
concluindo: "Muito obrigado por todo o 
apoio. Vai ser difícil encontrar outros adeptos 
como os do FC Porto." -R.O. 
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