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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Está dado o “pontapé” de saída
no Campeonato Europeu Uni-
versitário de Andebol 2015. On-
tem, o dia ficou marcado pelo
arranque da competição, com a
disputa de dois jogos femininos
e três masculinos, tendo sido dia
de estreia, também, para três das
quatro formações lusas. 

As equipas portuguesas que
iniciaram a sua competição pode
dizer-se que tiveram uma estreia
positiva, ‘senão’ feito à equipa
masculina do Instituto Politécni-
co de Leiria que neste primeiro
encontro cruzou com os cam-
peões nacionais e actuais cam-
peões europeus da Universidade
do Minho, perdendo por 27-13.

Desta forma, os tricampeões
europeus assumem-se mais uma
vez como os fortes candidatos
ao título. Para o treinador da
UMinho, Gabriel Oliveira, o jo-
go foi “dentro do espectável”,
reconhecendo que foi uma parti-
da pautada “pelo ritmo de pré-
época, em que a condição física
ainda não é melhor”, referindo
que é preciso apurar alguns mo-
vimentos, mas que “o objectivo
foi cumprido”. 

Os cinco jogos decorridos on-
tem vieram demonstrar um cam-
peonato de grande nível, com
equipa e atletas que estão entre
os melhores dos seus países,
sendo um dos grandes exem-
plos, a equipa anfitriã que tem
na sua formação atletas como:

Bruno Dias; Bruno Silva; Fábio
Vidrago; Diogo Branquinho;
Hugo Rosário, João Santos;
Diogo Brazão; Luís Sarmento;
Nuno Rebelo; Vasco Areias;
Carlos Martins; Vladimiro Pires;
João Gonçalves e João Alonso, a
grande parte inseridos em equi-
pas de primeira divisão nacional.   

De manhã, no pavilhão da UM,
o jogo de abertura da competi-
ção coube às equipas femininas
da Univ. Malaga (Espanha) que
defrontou a Univ. Marmara
(Turquia), partida que as espa-
nholas venceram por 37 – 26. 

A partida seguinte, também ela
no feminino, colocou em jogo a

primeira equipa portuguesa – a
UPorto. Contra as romenas de
Pitesti, as tripeiras impuseram
logo o seu ritmo jogo tendo con-
seguido uma vantagem de 3-0 ao
minuto 6’. A partir de então nun-
ca mais deixaram a frente do
marcador, terminando com uma
vitória de clara de 26-17. 

Na competição masculina, os
primeiros a subir ao “palco” fo-
ram a U.Strasburg (França) e
HFPV Wiesbaden (Alemanha).
Uma partida equilibrada, em que
os franceses começaram melhor
e ao intervalo lideravam o mar-
cador por 11-7. Na segunda par-
te os alemães entraram com um
registo diferente e acabaram por
vencer por 17-27. 

Na segunda partida masculina
do dia, a Univ. Cordoba (Espa-
nha) defrontou a Univ. Pitesti
(Roménia), jogo que os espa-
nhóis venceram por expressivos
29-15, assinalando da melhor
forma o seu jogo de estreia neste
campeonato. 

O último jogo do dia foi um
“duelo luso” que opôs a equipa
da casa – a UMinho, ao Instituto
Politécnico de Leiria. As duas
formações nacionais entraram
em campo dispostas a dar o tudo
por tudo para marcarem pontos
na luta pelo título europeu, mas
apesar de ter sido os de Leiria a
inaugurar o marcador, a UMinho
depressa inverteu a tendência,
controlou totalmente o jogo e até
final geriu e dilatou a vantagem,
fechando a partida nos claríssi-
mos 27-13. 

UMinho entra a vencer na ronda 
inicial do Europeu de andebol
MUITO ESPECTÁCULO no arranque do Europeu Universitário de Andebol, que decorre em Braga.
Equipas portuguesas da UMinho e da UPorto com nota positiva na estreia. 

NUNO GONÇALVES

Hugo Rosário, da UMinho, num remate na partida frente ao IP Leiria

Hoje, às 18 horas
Minhotos jogam 
com os franceses 
da universidade
de Estrasburgo 

Hoje, realiza-se a segunda jorna-
da da competição. Serão dispu-
tados mais sete jogos — quatro
femininos e três masculinos —,
com as equipas da lusas da
UPorto e da UAveiro a jogarem
no feminino,  enquanto na com-
petição masculina, a UMinho e o
IPLeiria farão o seu segundo jogo
no campeonato.

Programa de jogos para o dia de
hoje é o seguinte: 
Femininos
10:00 HORAS
Wiesbaden (GER) - Malaga (ESP)
11:00 HORAS
Marmara (TUR) - U.Porto (POR)
16:00 HORAS
Konstanz (GER) - Vincent P(POL)
18:00 HORAS
Toulon-Var (FRA) - UAveiro (POR)
Masculinos
12:00 HORAS
Cordoba (ESP) - IP Leiria (POR)
16:00 HORAS
Wiesbaden (GER) - Pitesti (ROM)
18:00 HORAS
Strasbourg (FRA) -UMinho (POR)

§jogos

NUNO GONÇALVES

A equipa de andebol da UMinho é a actual campeã nacional e “tri” campeã europeia universitária

NUNO GONÇALVES

Fase do jogo da UMinho com os estudantes do Politécnico de LeiriaPágina 4
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“Grandes” nacionais e equipa sueca 
no Torneio de Andebol de Viseu
Apresentação Evento foi apresentado ontem no Pavilhão “Cidade de Viseu” pelos presidentes da Câmara Municipal 
e da Associação de Andebol de Viseu. Novo piso vai ser estreado durante o torneio

Silvino Cardoso

A 16.ª edição do Torneio de An-
debol de Viseu vai ter lugar nos
dias 22 e 23 de Agosto no Pa-
vilhão  Cidade de Viseu e con-
tará com a presença das equi-
pas do Benfica, Sporting, ABC
de Braga e o conjunto sueco
do Alingsas HK. O presidente
da Câmara Municipal, Almeida
Henriques, e o presidente da
Associação de Andebol de Vi-
seu, Joaquim Escada, apresen-
taram ontem à comunicação
social a prova que deverá tra-
zer a Viseu muitos adeptos da
modalidade.

Almeida Henriques subli-
nhou o trabalho colectivo com
vista à organização do torneio,
que vai permitir colocar Viseu
no caminho da modalidade,
promovendo a cidade e a re-
gião. “Ao município cabe
apoiar estes eventos, porque
são importantes para promo-
ver as modalidades, sendo esse
o objectivo maior”, explicou,
acrescentando que este ano “a

Câmara já apoiou vários even-
tos, como o Campeonato Na-
cional de Ténis de Mesa, Volta
a Portugal, Volta a Portugal em
sub-23 e Taça Nacional de
Skate”. 

De acordo com o autarca, a
Câmara está empenhada em
continuar “a ser parceiro nos
diversos eventos  que sirvam
para ajudar as modalidades a
evoluírem, o que até agora tem
dado bons frutos”. Destacou a
subida do futebol feminino à
1.ª Divisão Nacional e as ini-
ciativas que têm sido levadas
a cabo no ciclismo.

Referindo-se ao torneio de
andebol, Almeida Henriques
considera que “é uma aposta
na lógica de promoção do an-
debol que em Viseu continua
a evoluir, para além de ser um
evento com enorme impor-
tância para a cidade”

“Trata-se de um torneio de
referência no início de época
com quatro equipas de nível
superior”, lembrou, anun-
ciando ainda que “está em
curso o processo de colocação
do novo piso que já poderá ser
possível utilizar durante o

evento”, anunciou.

“Um torneio 
com equipas de gabarito”

Joaquim Escada, presidente
da Associação de Andebol de
Viseu, interviu em nome da Fe-
deração Portuguesa de Ande-
bol, para agradecer o apoio
dado pela Câmara à Associa-
ção e à Federação e, indirecta-
mente, aos clubes destacando
o Académico de Viseu que está
em processo de revitalização.

“Com esse apoio ficamos to-
dos a ganhar”, disse.

O dirigente chamou a aten-
ção para o facto do torneio de
andebol contar com quatro
“equipas de gabarito nacional
e internacional” - Benfica, Spor-
ting, ABC de Braga e Alingsas
HK (Suécia) -, o que faz deste
um torneio de referência com
transmissões televisivas.

“São equipas mundialmente
conhecidas, não admirando a
atenção que vai ser dada a um
evento que promove a moda-
lidade, a região e os produtos
nela produzidos”, lembrou.

Joaquim Escada mostrou-se

satisfeito pela requalificação
que vai ser feita no pavilhão
[ver caixilho], recordando que
organizar o torneio dá muito
trabalho mas também muito
prazer em realizá-lo. 

“O torneio não é importante
só pelos jogos em si, mas tam-
bém o é porque é aproveitado
para que no dia 21 e 22, a Asso-
ciação de Andebol de Viseu e a
Federação de Andebol de Por-
tugal levem a cabo várias ac-
ções de aperfeiçoamento e for-
mação para vários agentes
desportivos, com especialistas
da modalidade nacionais e in-
ternacionais”, enfatizou. |

Andebol
Torneio Internacional

Almeida Henriques lem-
brou que a Câmara tomou
posse do Pavilhão Cidade
de Viseu há dois anos e em-
bora seja “o melhor” do
município, vai ser objecto
de obras no valor de meio
milhão de euros,  com o
prolongamento do contrato
de cedência de 12 para 25

anos”, de forma a compen-
sar o investimento da au-
tarquia.
“Com a conclusão do pavi-
lhão gimnodesportivo do
Fontelo, objecto de requali-
ficação, da intervenção no
pavilhão da Escola Viriato e
ainda com a conclusão do
pavilhão privado da Asso-

ciação de Prime, mas
aberto à comunidade, já
com piso de grande quali-
dade e dotado dos meios
mais avançados para a rea-
lização de eventos, as ne-
cessidades de infra-estrutu-
ras desportivas estão satis-
feitas para os próximos
anos”, concluiu. |

Pavilhão Cidade de Viseu vai ser alvo de requalificação

Guilherme Almeida, Almeida Henriques e Joaquim Escada
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Torneio internacional de andebol, que se realiza nos dias 22 e 23 de Agosto, traz a Viseu Benfica, Sporting, 
ABC de Braga e os suecos do Alingsas HK. Prova foi apresentada ontem por Guilherme Almeida, 
Almeida Henriques e Joaquim Escada Página 16

“Grandes” no torneio
de andebol de Viseu
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Evento foi apresentado ontem no Pavilhão "Cidade de Viseu" pelos presidentes da Câmara Municipal
 
 e da Associação de Andebol de Viseu. Novo piso vai ser estreado durante o torneio
 
 Silvino Cardoso
 
 Terça, Agosto 4, 2015
 
 Rui da Cruz/PressCentro.pt
 
 A 16.ª edição do Torneio de Andebol de Viseu vai ter lugar nos dias 22 e 23 de Agosto no Pavilhão
Cidade de Viseu e contará com a presença das equipas do Benfica, Sporting, ABC de Braga e o
conjunto sueco do Alingsas HK. O presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, e o presidente
da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, apresentaram ontem à comunicação social a
prova que deverá trazer a Viseu muitos adeptos da modalidade.
 
 Almeida Henriques sublinhou o trabalho colectivo com vista à organização do torneio, que vai permitir
colocar Viseu no caminho da modalidade, promovendo a cidade e a região.
 
 "Ao município cabe apoiar estes eventos, porque são importantes para promover as modalidades,
sendo esse o objectivo maior", explicou, acrescentando que este ano "a Câmara já apoiou vários
eventos, como o Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, Volta a Portugal, Volta a Portugal em sub-23
e Taça Nacional de Skate".
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E
stá dado o “pontapé” 
de saída no campeo-
nato europeu uni-
versitário de andebol 

2015. As equipas portu-
guesas que ontem inicia-
ram a sua competição po-
de dizer-se que tiveram 
uma estreia positiva, se-
não feito à equipa mascu-
lina do Instituto Politéc-
nico de Leiria que neste 
primeiro encontro cruzou 

com os campeões nacio-
nais e europeus da Uni-
versidade do Minho, per-
dendo por 27-13.

Desta forma, os tri-
campeões europeus as-
sumem-se mais uma vez 
como os fortes candidatos 
ao título. Para o treinador 
da UMinho, Gabriel Oli-
veira, o jogo foi «dentro 
do espectável», reconhe-
cendo que foi uma par-

Europeus universitários DE ANDEBOL

UMinho e UPorto venceram na estreia

tida pautada «pelo ritmo 
de pré-época, em que a 
condição física ainda não 
é melhor».

Da seleção minhota fa-
zem parte atletas como  
Bruno Dias, Bruno Sil-
va, Fábio Vidrago, Diogo 
Branquinho, Hugo Ro-
sário, João Santos, Dio-
go Brazão, Luís Sarmen-
to, Nuno Rebelo, Vasco 
Areias, Carlos Martins; 

Seleção de andebol da Universidade do Minho

Jogos para hoje
Feminino
10h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Málaga (Esp.)
11h00: Marmara University (tur)-Univ. Porto
16h00: Konstanz (Germ)-Univ. Vicente (Pol)
18h00: Univ. Toulon (frança)-Univ. Aveiro

Masculinos
12h00: Univ. Córdoba (Esp)-Politécnico Leiria
16h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Pitesti (Rom)
18h00: Univ. Strasbourg (Fra)-Univ. do Minho

Vladimiro Pires, João 
Gonçalves e João Alonso.

No Pavilhão da UMi-
nho, o jogo de abertura 
coube às equipas femi-
ninas da Universidade 
de Málaga (Espanha) que 
defrontou a Universida-
de Marmara (Turquia), 
partida que as espanho-
las venceram por 37-26. 

A partida seguinte, 
também ela no femini-
no, colocou em jogo a 
primeira equipa portu-
guesa – a UPorto. Con-
tra as romenas de Pites-
ti, as tripeiras impuseram 
logo o seu ritmo de jogo, 
terminando com uma vi-
tória de clara de 26-17. 

Em masculinos, os pri-
meiros a subir ao “pal-
co” foram a Universida-
de Strasburg (França) e 
HFPV Wiesbaden (Ale-
manha). Ao intervalo os 
franceses venciam por 
11-7. Na segunda parte os 
alemães deram a volta ao 
resultado e acabaram por 

D
R vencer por 17-27. 

Na segunda partida 
masculina do dia, a Uni-
versidade de Córdoba 
(Espanha) defronto u a 
Universidade de Pitesti 
(Roménia), jogo que os 
espanhóis venceram por 
expressivos 29-15.

O último jogo foi um 
“duelo luso” que opôs a 
equipa da casa – a UMi-
nho, ao Politécnico de 
Leiria. O conjunto mi-
nhoto controlou total-

mente o jogo e até final 
geriu e dilatou a vanta-
gem, fechando a parti-
da nos claríssimos 27-13. 

Amanhã serão disputa-
dos mais sete jogos (4 fe-
mininos e 3 masculinos), 
com as equipas lusas da 
UPorto e da UAveiro a jo-
garem no feminino, para 
esta última será a estreia, 
enquanto no masculino, a 
UMinho e o IPLeiria fa-
rão o seu segundo jogo 
neste campeonato.
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EUROPEU 
DE ANDEBOL
Equipa da Universidade do 
Minho entrou a vencer no 
europeu  de andebol 
que decorre em Braga.
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EUROPEU UNIVERSITÁRIO
| Rui Serapicos | 

Emídio Guerreiro, secretário de

Estado do Desporto e Juventude,

presidiu ontem à abertura oficial

dos campeonatos europeus uni-

versitários de andebol.

No discurso em língua inglesa

— breve para poupar o sacrifício

da assistência, posicionada con-

tra o sol, o governante vincou a

dinâmica económica que este

evento desportivo pode trazer a

Braga e à região. 

Antes, usaram da palavra o

presidente da Associação Acadé-

mica, Carlos Videira e o reitor

da Universidade do Minho, An-

tónio Cunha, que deram boas-

vindas e lembraram tradições do

andebol em Braga, com expres-

são na equipa universitária.

8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Nós somos os campeões em tí-
tulo e a jogar em casa. Isso faz
com que as expectativas sejam
elevadas. É tanto assim que eu
até procuro dentro da equipa
equilibrar o discurso, para que
não sejamos displicentes na
abordagem aos jogos”, disse on-
tem ao Correio do Minho o trei-
nador da equipa da Universidade
do Minho, que defende o estatu-
to de campeão. 

“Todas as equipas adversárias
vão dar muita luta”, considera,
quando questionado sobre quem
podem ser para a representação
portuguesa os concorrentes prin-
cipais. “Todas vão querer ganhar
ao campeão em título”, salienta,
vincando que admite não ter
completamente identificadas as
outras equipas, pois ao nível uni-
versitário “é fácil haver mudan-
ças”. Por outro lado, reconhece
que em prova estão jogadores
vindos da Roménia, França, Es-
panha e Alemanha, países onde
“sempre houve muita tradição
em andebol”.

Referindo-se ao momento ac-
tual da própria equipa da acade-
mia minhota, Gabriel Oliveira
observa que “está forte e equi-

liobrada, pronta para poder fazer
um bom campeonato”.

O treinador da UMinho admite
que em termos de preparação es-
te período “não é o melhor”,
pois boa parte dos jogadores es-
tão em férias, mas revela que
houve ocasião “para fazermos
dois treininhos”.

Segundo Gabriel Oliveira, a
qualidade dos portugueses per-
mite uma preparação rápida para
a competição, pois “quem sabe
nunca esquece”.

UMinho defende em Braga 
título de campeã europeia
DE HOJE ATÉ 9 DE AGOSTO, Braga acolhe campeonato europeu universitário de andebol. Treinador da
Universidade do Minho avisa: as outras equipas “vão todas querer ganhar ao campeão”. 

FLÁVIO FREITAS

Gabriel Oliveira, treinador de andebol da Universidade do Minho

Emídio Guerreiro realçou ganhos económicos para a região

Secretário de Estado na abertura

Adversários
UMinho-Leiria
hoje às 18 horas
em Gualtar
Hoje às 18 horas a equipa da
Universidade do Minho defronta,
em Gualtar, o Instituto Politécni-
co de Leiria, no seu primeiro jogo
do campeonato europeu univer-
sitário de andebol. 
Os minhotos, que defendem o
título masculino, vão ainda neste
campeonato, que decorre até 
9 de Agosto, medir forças com
os alemães do HfPV Wiesbaden,
com franceses da Universidade
de Estrasburgo, da Roménia a
Universidade de Pitesti, de Espa-
nha a Universidade de Córdoba e
ainda de Portugal a Universida-
de do Minho.

Equipa da UMinho
ABC, AC Fafe, Xico 
e Arsenal da Devesa
Guarda-redes: Bruno Dias
(AC Fafe) e Bruno Silva (Fermen-
tões).
Pontas-esquerdas: Fábio
Vidrago e Diogo Branquinho
(ABC).
Primeira linha: Hugo Rosário
(Ág. Santas), João Santos (A. De-
vesa), Diogo Brazão (AC Fafe, ex-
A. Devesa), Luís Sarmento (Xico
Andebol), Nuno Rebelo (ABC),
Vasco Areias (A. Devesa). 
Pontas-direitas: Vladimiro Pi-
res (AC Fafe) e Carlos Martins
(ABC)
Pivots: João Gonçalves (ABC) e
João Alonso (Fermentões) 
Equipa técnica: Gabriel Oliveira
(Arsenal da Devesa, treinador
principal); Eduardo Fernandes
(treinador adjunto) e Tiago Pei-
xoto (ABC, fisioterapeuta).

§andebol

FLÁVIO FREITAS

Secretário de Estado, reitor, vereadora e presidente da AAUM

Ponta-esquerda e ponta-direita
Diogo Branquinho e Carlos Martins 
só chegam hoje do Brasil
Os pontas Diogo Branquinho e Carlos Martins, que estiveram no Brasil
a representar a selecção nacional de sub-21, só hoje de madrugada
chegam a Portugal. Os dois jogadores do ABC e da Universidade do Minho
têm chegada prevista a Lisboa hoje às 5 horas.

§na selecção sub-21
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8.º CAMPEONATO EUROPEU DE ANDEBOL UNIVERSITÁRIO ARRANCA HOJE

UMinho DEFENDE EM BRAGA
TÍTULO DE CAMPEÃ EUROPEIA
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HOJE

Apresentação 
de torneio 

Os presidentes da Câmara de
Viseu, da Federação Portu-
guesa de Andebol e da Asso-
ciação de Andebol de Viseu
apresentam, às 14h30, no Pa-
vilhão Cidade de Viseu, o 16.º
Torneio Internacional de An-
debol de Viseu. A competição
realizar-se-á nos dias 22 e 23
deste mês, entre clubes portu-
gueses e estrangeiros.

Festas do Povo 
de Nesprido

A Juventuna Nesprido os 3
Geração actuam esta noite
nas Festas do Povo de Nes-
prido.

Nucha e Manuel
Melo em concerto

No âmbito das Festas de Ce-
pões, vão estar em palco o
grupo TZ e os cantores Nucha
e Manuel Melo.

AMANHÃ

Paulo Carvalho 
e David Antunes
em festa

Paulo Carvalho, Vanessa Silva,
David Antunes & The Mid-
night Band e o grupo Kappital

vão actuar nas Festas de Ce-
pões.

PRÓXIMOS DIAS

Romana nas Festas
de Cepões

A cantora Romana e o grupo
Soma&Segue sobem quarta-
feira ao palco das Festas de
Cepões.

Função Públika 
em Vila Chã de Sá

Os Função Públika actuam,
quarta-feira, em Vila Chã de
Sá, naquele que é o primeiro
dia das Festas daquela locali-
dade. Na quinta-feira, segue a
AS Band. Na sexta-feira ac-
tuam os Soma&Segue e o dj
Del Cruz. Sábado, os Pano-
rama, a Índice Band e o dj
Mouse animam o público.
Domingo, sobe ao palco a
banda Time e a fadista Mara
Pedro.

Benjamim 
no Hotel Avenida

Numa digressão com um
concerto por dia, durante
trinta e três dias, Benjamim, o
mais recente projecto do mú-
sico português, Luís Nunes,
vai estar na sexta-feira em Vi-
seu, mais concretamente, no
Hotel Avenida, a partir das
21h30.

Abertura da Feira
de São Mateus

A Feira de São Mateus é inau-
gurada na próxima sexta-
feira. A entrada no recinto é
gratuita. A grande abertura
está marcada para as 18h30.

Dj Kura em Viseu

O dj Kura vai estar no sábado,
a partir das 22h00, a animar o
público na Feira de São Ma-
teus.

Aeródromo recebe
festival aéreo

O Aeródromo Municipal re-
cebe, sábado e no domingo, o
festival aéreo promovido pelo
Aeroclube de Viseu. O sábado
é dedicado às crianças.

Académico 
recebe Farense

O Académico de Viseu recebe,
no sábado, às 17h00, no Fon-
telo, o Farense a contar para a
primeira jornada da II Liga.

Banda do Mar 
em concerto

Os Banda do Mar vão estar,
no domingo, na Feira de São
Mateus, onde, a partir das
22h00, subirão ao palco prin-
cipal.

tome nota

Página 14



A15

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 60421373 03-08-2015

 Pedro Vieira da Silva

 

T
eve lugar, ontem, na 
Avenida Central, em 
Braga, a cerimónia 
de abertura do Cam-

peonato da Europa de an-
debol universitário, que 
contou com a presença 
de muitos ilustres e, cla-
ro, despertou a atenção de 
centenas de pessoas que 
por ali passeavam.

A cerimónia começou 
com um desfile das sele-

Universitário), e Sameiro 
Araújo (vereadora do Des-
porto, entre outros pelou-
ros, da Câmara Municipal 
de Braga).

Carlos Videira deu as 
«boas-vindas» aos elemen-
tos das seleções presentes, 
lembrando que a UM, nos 
últimos anos, tem-se evi-
denciado na organização 
de eventos desportivos.

Elogiou, ainda, a cidade 
de Braga, que é «vibrante 
e cheia de vida».

Cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de andebol universitário teve lugar na Avenida Central 

«Será um europeu que nunca vão esquecer»

A equipa alemã com boa disposição

ções que terminou ao la-
do do chafariz da Aveni-
da Central, onde estavam, 
entre outros, Emídio 
Guerreiro (secretário de 
Estado do Desporto e Ju-
ventude), Carlos Videira 
(presidente do Comité Or-
ganizador e da AAUM), Fi-
lipa Godinho (presidente 
da FADU), António Cunha 
(reitor da Universidade 
do Minho), um represen-
tante da UESA (Associa-
ção Europeia do Desporto 

O momento em que se ouvia o hino de Portugal

O momento em que as seleções chegaram à Avenida Central

A boa disposição da seleção da Roménia

A
ve

lin
o

 L
im

a

«Este será um europeu 
inesquecível. Acredito que 
será um grande sucesso», 
destacou Carlos Videira.

O reitor da UM, An-
tónio Cunha, disse que 
a academia minhota está 
«orgulhosa» por receber 
«mais um grande evento». 
«Façam desporto, joguem 
com fair-play e fiquem a 
conhecer o nosso país. Es-
pero que desfrutem desta 
atmosfera fantástica que 
tem esta universidade», 

destacou António Cunha, 
em bom... inglês.

Sim, todos os que dis-
cursaram, à exceção de 
Emídio Guerreiro, se di-
rigiram aos presentes em 
inglês.

O secretário de Esta-
do do Desporto lembrou 
quão é «importante» pa-
ra Portugal receber este 
tipo de eventos que, pa-
ra além da promoção e 
dinamização da modali-
dade e do desporto, ser-

vem, também, para «agi-
tar a economia local».

Antes dos discursos, as 
equipas presentes (seis 
masculinas e nove femi-
ninas) subiram ao palco 
onde, depois, foram ou-
vidos os hinos de Portu-
gal e da EUSA.

A cerimónia, que de-
correu debaixo de muito 
sol, terminou com uma 
atuação de miúdos da As-
sociação de Patinagem do 
Minho.
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A
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A
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Carlos Videira (presidente do Comité Organizador/AAUM) A seleção de andebol da Universidade do Minho Os elementos da organização, convidados e seleções
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|      AAUM promete Europeu de Andebol inesquecível P.26
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Cerimónia de abertura na Avenida Central (18h00)

Europeu de andebol arranca hoje em Braga

O 
campeonato da Eu-
ropa de andebol uni-
versitário arranca 
hoje na cidade de 

Braga, com a cerimónia 
de abertura a decorrer a 
partir das 18h00, na Ave-
nida Central.

A prova contará com a 
presença de 13 universida-
des de 7 países europeus e 
decorrerá até ao dia 9 do 
corrente, no pavilhão da 
Universidade do Minho. 
É organizada pela Fede-
ração Académica do Des-
porto Universitário, em 
parceria com a Universi-
dade do Minho e a Asso-
ciação Académica da Uni-

versidade do Minho, sob 
a égide da Associação Eu-
ropeia do Desporto Uni-
versitário (EUSA). 

Conta ainda com o en-
volvimento da Federa-
ção Europeia de Andebol 
(EHF) e, a nível nacional, 
com uma parceria esta-

belecida com a Federação 
de Andebol e ainda com 
um forte apoio da Câmara 
Municipal de Braga. 

Em competição estarão 
seis equipas masculinas e 
nove femininas. Depois 
da cerimónia de abertu-
ra de hoje, o “pontapé de 

saída” será dado amanhã, 
pelas 10h00, com a com-
petição feminina. O pri-
meiro jogo da competi-
ção masculina será pelas 
12h00. Ambas as estreias 
serão no Pavilhão da UMi-
nho, em Gualtar.

Equipas presentes
Masculinos (6): Alemanha 
- HfPV Wiesbaden; Fran-
ça - Université de Stras-
bourg; Portugal - Institu-
to Politécnico de Leiria e 
Universidade do Minho; 
Roménia - University of 
Pitesti; Espanha - Univer-
sity of Cordoba

Femininos (9): Alema-

nha - HfPV Wiesbaden; 
Alemanha - University of 
Konstanz; Espanha - Uni-
versity of Malaga; França 
- University of the South
Toulon-Var; Polónia - 

University of Vincent 
Pol; Portugal - Univer-
sidades de Aveiro e Por-
to, Roménia - University 
of Pitesti; Turquia - Mar-
mara University.

D
R

Página 17



A18

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,01 x 30,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60415435 01-08-2015

Avelino Conceição

A Artística de Avanca arrancou,
esta semana, os trabalhos de
preparação para a nova tem-
porada, que marca o regresso
da equipa avancanense ao con-
vívio dos “grandes” do andebol
nacional. Com três “caras” no-
vas, num grupo mesclado de
experiência e juventude, o clube
aposta na obtenção de um lugar
entre os oito primeiros classifi-
cados na primeira fase do cam-
peonato, que tem o seu início a
5 de Setembro, data em que a
equipa orientada por Carlos
Martingo recebe os açorianos
do Sporting da Horta.

Com um plantel formado,
pra ticamente, por jogadores
que transitaram da época pas-
sada, a Artística de Avanca re-
forçou a baliza com dois nomes
de peso: Pedro Carvalho, que
jogava no Xico Andebol e que,
este mês, esteva o serviço da
Selecção de Sub/21 no Mundial
do Brasil de Sub/21 (onde tam-
bém estiveram Ricardo Mou-
rão, Diogo Oliveira e Miguel
Baptista) e André Magalhães,
que se sagrou campeão nacio-
nal pelo FC Porto mas que volta

a vestir a camisola do clube de
Avanca. O terceiro reforço é o
primeira linha João Carvalho,
possante jogador que bem do
Boavista para ganhar o seu es-
paço na equipa.

O treinador que subiu a Ar-
tística à Divisão A1 tem bem de-

lineadas as metas a atingir esta
época: “em primeiro lugar que-
remos ter sempre uma grande
ambição em cada jogo que rea-
lizámos; depois, o objectivo que
passamos a todos os jogadores
foi o de ficarmos entre os oito
primeiros classificados e irmos

ao ‘play-off’, garantindo desde
logo a permanência na 1.ª Divi-
são, apesar de sabermos as di-
ficuldades que nos esperam”.
Contudo Carlos Martingo, está
ciente das “sérias dificuldades
que nos esperam” numa época
para a qual a equipa começou
a trabalhar “fora de portas” - leia-
se do seu pavilhão -, devido à
intervenção para o melhora-
mento a infra-estrutura, com a
colocação de uma no va cober-
tura, de uma cabine para a im-
prensa e arranjos exteriores.

O grupo avancanense está,
por isso, a trabalhar no Pavilhão
Municipal de Estarreja, fazendo
com treinos bi-diários, tendo no
entanto “sido dada a garantia
que tudo estaria a ser feito para
que no início do campeonato
possamos estar de regresso a
‘casa’ para defrontar o Sporting
da Horta diante do nosso pú-
blico”, referiu o técnico, que não
quis deixar de lançar um desafio
aos associados e simpatizantes
do clube: “espero dos nossos
adep tos aquilo a que sempre
nos habituaram desde que es-
tou aqui em Avanca. Venham
apoiar-nos, pois vamos fazer
tudo para não vos defraudar e,
por outro lado, terão a oportu-
nidade de ver actuar os melho-
res jogadores nacionais”. |

Artística prepara “ataque”
aos oito primeiros lugares
Objectivo O clube de Avanca, na segunda presença no principal escalão na sua
longa história na modalidade, quer afirmar-se ao mais alto nível nacional

Andebol
1.ª Divisão Nacional

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Guarda-redes
Luís Silva
Pedro Carvalho
(ex-Xico Andebol)
André Magalhães
(ex-FC Porto)

Jogadores
Ricardo Mourão
Marco Ferreira
Ricardo Ramos
João Valente
Jenilson Monteiro (ex-Ju-
venil)
Victor Alvarez
Nuno Carvalho
Carlos Santos

Vasco Santos
Marco Sousa
João Carvalho
(ex-Boavista)
Diogo Oliveira
Miguel Baptista
Marcelo Ferreira

Equipa Técnica
Treinador: Carlos
Martingo
Adjunto: Pedro Pinto
Técnico de Guarda-redes:
Tiago Pais e Fábio Maga-
lhães
Fisioterapeuta: António
Carvalho

PLANTEL SÉNIOR 2015/2016

8 de Agosto: Artística-FC Porto (São Pedro do Sul)
15 de Agosto: ISMAI-Avanca
18 e 19 de Agosto: Torneio Internacional (Estarreja),
com Artística, FC Porto, Alingsas (Suécia) e Permskie
(Rússia).
22 de Agosto: Tencro Pontevedra (Liga Asobal)-Artística
26 de Agosto: Artística-FC Porto
28, 29 e 30 de Agosto: Torneio de Águas Santas, com
Águas Santas, Artística, Fafe e ISMAI.

JOGOS DE PREPARAÇÃO

Marcelo Ferreira preconiza a aposta da Artística de Avanca em jogadores da formação do clube 
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EXEMPLO
Aos 25

anos, Pe-
dro Sea -
bra bem

po de olhar
com me re -

cido orgulho
para o seu

pas sado
desportivo e

aca  démico. É
que além de ser já

uma referência
no andebol a nível
nacional, o jovem

aveirense adiciona a
essa exuberante car -

reira desportiva o facto
de no ano lectivo que

agora terminou se ter licen-
ciado em Medicina, na

Universidade do

Porto. Um fei to que regista, mas
não valoriza em excesso.

“Não é fácil, mas com mé-
todo de trabalho, disciplina,
apoio da família, namorada e
amigos, tem sido possível con-
ciliar, com êxito, a alta compe-
tição com os estudos”, adianta,
recordando, sem explicações
exaustivas o seu passado des-
portivo. “Comecei aos sete
anos no São Bernardo, onde
estive durante 11 épocas con-
secutivas. Depois, a convite do
treinador Paulo Faria, fui para
o Sporting onde cumpri dois
anos, findos os quais ingressei
no ABC de Braga, clube onde
me encontro e onde me sinto
muitíssimo bem”, sublinha.

Ressalvando que o seu “cora -
ção está no São Bernardo”, Pe-
dro Seabra não deixa, no entan -

to, de elogiar o seu actual emble -
ma. “O ABC de Braga é um clube
fantástico, com espírito de fa-
mília, mas com grandes exigên-
cias competitivas, porque luta
pela conquista de títulos. Sinto-
me muito feliz por fazer parte
daquela equipa e ainda mais por
ser treinado por Carlos Resende,
o melhor andebolista português
de todos os tempos. Obviamen -
te, não esqueço o São Bernardo,
porque se não existisse nada
disto teria sido possível na mi-
nha vida. Passei lá gran des mo-
mentos, tive bons treinadores e
fiz muito amigos. Mas co mo se
trata de um clube vocacionado,
e bem, para a for ma ção, não po-
dia dar-me as condições que o
Sporting e o ABC oferecem para
se poder sin grar na alta com-
petição e, paralelamente, nos es-

tudos”, reconhece, não sem dei-
xar palavras de incentivo aos jo-
vens que agora se iniciam.
“Acreditem que é possível con-
ciliar estudos e prática de des-
porto. Basta força de vontade,
auto disciplina, muito entu-
siasmo e prazer tanto numa
coisa como na outra”.

Relativamente ao futuro ime -
diato, as ideias ainda não estão
definidas, mas é uma questão
de tempo. “Vou ter de conciliar
o exercício da Medicina com o
Desporto. Ainda não sei por
qual irei optar, mas também
não me preocupo com isso
porque no momento certo to-
marei a decisão que achar ser
a melhor para o meu futuro.
Mas para já é ponto assente
que vou continuar a jogar”,
anunciou Pedro Seabra.CD

DESPORTO

Carlos Delgado

A cidade de Gwangju, na Coreia
do Sul, foi recentemente palco
da realização das XXVIII Uni-
versíadas de Verão, aconteci-
mento mundial direccionado
aos estudantes universitários e
que reuniu cerca de 13 mil atle-
tas, em representação de 146
países. O evento, comparável
aos Jogos Olímpicos, é organi-
zado pela FISU (Federação In-
ternacional do Desporto Uni-
versitário) e englobava 21 pro-
vas colectivas e individuais, en-
tre as quais o Andebol.

E foi precisamente nesta mo-
dalidade que Portugal conse-
guiu feito inédito, ao conquistar
a primeira medalha de ouro co-
lectiva. Com um percurso ima-
culado, a Selecção Nacional de-
pois de vencer a Série B sem
derrotas, triunfou na final dian -
te da Sérvia (vencedora da Série
A), por 25-21.

O aveirense Pedro Seabra,
que iniciou a sua actividade
de s portiva no São Bernardo,
além de ser considerado o
“MVP” da competição foi tam-
bém o capitão da Selecção Na-
cional. Ao Diário de Aveiro o
central, agora ao serviço do
ABC de Braga, dá conta de co -
mo viveu esses momentos.

Diário de Aveiro: Como sen-
tiu e viveu esta participa-
ção?
Pedro Seabra: Foi algo indes-
critível. A cerimónia de aber-
tura e de encerramento, o con-
vívio na Aldeia Olímpica e a
competição superaram tudo o
que estava à espera. E como
ganhámos a Medalha de Ouro
ainda mais indelével se tornou
esta participação.

Acreditavam desde o início
ser possível chegar à Meda-
lha de Ouro?

No Desporto temos de acreditar
que vencer é sempre possível.
Claro que sabíamos das muitas
dificuldades, porque havia se-
lecções de grande qualidade,
como eram os casos da Rússia,
Sérvia, Suíça, Israel, Coreia do
Sul, Brasil, Hungria só para re-
ferir estas. Mas também sabía-
mos do nosso valor, por isso à
medida que a competição se ia
desenrolando cada vez acredi-
távamos mais em nós.

Foi o MVP do torneio. Como
foi feita essa escolha?
Através do voto dos treinadores
das 13 Selecções participantes.

Teve muito valor para si esta
distinção?
Obviamente, gostei, mas isso
foi secundário. O importante
foi que inscrevemos o nome
de Portugal na restrita lista de
países que, colectivamente, já
ganharam a Medalha de Ouro.

Também foi o capitão da Se-
lecção. Quem o escolheu?
Foi o nosso treinador Rolando
Freitas. Mas também neste as-
pecto essa escolha não foi im-
portante para mim. Valorizei-a,
claro, mas todos os meus cole-
gas também a mereciam. O im-
portante era dignificar o nome
de Portugal a todos os níveis e
isso foi totalmente conseguido.

Esta Medalha de Ouro não
tem correspondência quan -
do olhamos para o Andebol
profissional, onde Portugal
não tem, nos últimos anos,
marcado presença nas fases
finais do Europeu ou do
Mundial. Porquê?

É uma questão de tempo. Por
aquilo que vou observado, es-
tou convicto de que Portugal
não vai demorar muito a voltar
a marcar presença nesses gran -
des palcos. Esta conquista ao
nível do desporto universitário
é disso exemplo, porque havia
nas outras equipas atletas es-
tudantes que também fazem
parte das selecções principais
dos seus países, como eram os
casos de atletas da Rússia,
Suíça, Servia, Coreia do Sul, en-
tre outras. Apesar disso nós
conseguimos ser os melhores,
o que comprova haver quali-
dade no nosso Andebol. É uma
questão de tempo (pou co) para
voltar à ribalta, acredito.

Houve algo que o tivesse
surpreendido nas Universía-
das?
Tudo me surpreendeu positi-
vamente, porque tudo foi
gran dioso. Parecia que está-
vamos nuns Jogos Olímpicos.
Não fazia ideia que seria assim,
mas posso adiantar-lhe que,
por exemplo, houve mais atle-
tas participantes nestas Uni-
versíadas do que nos últimos
Jogos Olímpicos realizados
em Londres, na Inglaterra. Fi-
quei e vim maravilhado. Esta
participação, por tudo o que
representou social, geográfica
e desportivamente vai acom-
panhar-me por toda a vida,
sem dúvida. |

“Esta participação
vai acompanhar-me
por toda a vida”
Andebol O aveirense Pedro Seabra capitaneou
a Selecção Nacional que conseguiu o feito inédito de
ganhar a Medalha de Ouro nas Universíadas de Verão.
O andebolista do ABC, recém-licenciado em Medicina,
foi considerado “MVP” da competição

Carreira de sucesso no desporto e nos estudos

Pedro Seabra ficou satifeito com os destaques individuais, mas valoriza mais o feito colectivo

PERFIL
Nome: Pedro Seabra
Marques
Data de nascimento: 
25 de Maio de 1990
(25 anos)
Naturalidade:
Aveiro
Clubes que represen-
tou: São Bernardo,
Sporting e ABC de
Braga
Títulos: Campeão Na-
cional de Iniciados (São
Bernardo); Campeão
Nacional de Juniores
(São Bernardo e Spor-
ting); Taça Challenge
(Sporting); Taça de Por-
tugal (ABC de Braga)
Internacionalizações:
Escalões jovens (110);
Selecção A (8).
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,60 x 9,97 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 60415445 01-08-2015

O andebolista aveirense ajudou Portugal a sa-
gra-se campeão do mundo. Página 27

Pedro Seabra, um
universitário de ouro
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A21

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 22,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60396778 30-07-2015
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