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Andebol: começa hoje em Guimarães
Campeonato Mundial Universitário
Começa hoje o Campeonato Mundial Universitário, que decorre em Guimarães até dia 10 de
Agosto. Neste primeiro dia, o início oficial da competição será dado no jogo feminino entre a
Polónia e a Coreia, pelas 12.30, no Pavilhão Multiusos. No masculino, o jogo inaugural será entre a
Espanha e o Japão, pelas 15.00. Portugal também vai fazer a sua estreia neste primeiro dia, tanto
no feminino, às 17.30 frente ao México, como no masculino, às 20.00 contra o Egito, também no
Pavilhão Multiusos.
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As FériasOK.4Maravilhas - Ve-
rão 2014, iniciativa do Hóquei
Clube da Mealhada que decor-
reram entre o final de Junho e
meados do mês passado no
Pavilhão Municipal, revelou-
se um sucesso. A terceira edi-
ção do evento, à qual se asso-
ciou novamente a Câmara
Municipal da Mealhada, voltou
a proporcionar umas férias di-
ferentes aos participantes (pa-
tinadores e não patinadores) e
respectivos pais.

Muitas actividades foram le-
vadas a cabo pelos monitores
organizadores do evento, den-
tro e fora do pavilhão, nomea-
damente no Parque da Cidade
da Mealhada, na praia de Mira,
na Mata Nacional do Bussaco,
na piscina Municipal do Luso,
no Parque Mondego em Coim-
bra, entre outros locais. Mas
também não faltaram os trei-
nos em patins, onde marcaram
presença convidados especiais,
nomeadamente a Selecção Na-
cional Masculina de Portugal,
que se encontrava no Luso a
preparar o Europeu’2014.

A iniciativa englobou ainda
vários “workshops” de outras
áreas afastadas do Hóquei Pa-

tins, que não deixaram de di-
vertir os participantes nesta
nestas férias com e sem patins.
No final, era evidente o cansaço
de todos os envolvidos, mas a
alegria e o espírito de equipa
estiveram sempre presentes no
seio do grupo.

A organização deixou um es-
pecial agradecimento aos ha-
bituais parceiros deste evento,
“principalmente à Escola Pro-

fissional Vasconcellos Lebre,
que tão bem nos serviu os al-
moços”, ao Intermarché da
Mea lhada pelo fornecimento
de vários produtos alimentares
aos participantes e ainda à So-
ciedade das Águas do Luso”.

“Não podemos esquecer as
empresas Certoma e a Helio -
&Vitor Design, que também
nos acompanharam no desen-
volvimento desta iniciativa, as-

sim como aos vários monito-
res presentes do HC Mealhada,
GD Mealhada, Andebol da Ca -
sa do Povo da Vacariça e da
CADES, que apoiou nas acti-
vidades e workshops desen-
volvidos nestas férias especta-
culares”, referem os organiza-
dores, prometendo a realiza-
ção das FériasOK.4Maravilhas
do próximo ano, anunciando
muitas novidades. |

Jovens viveram férias
maravilhosas na Mealhada
Convívio O Hóquei Clube da Mealhada voltou a proporcionar, durante 20 dias, uma
forte componente sociocultural e desportiva aos muitos jovens daquele concelho

Festa final dos muitos jovens que participaram nas férias desportivas do HC Mealhada

RUI BASTOS
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Avelino Conceição

As equipas do IFK Kristiandstad,
campeã da Suécia, e do Kaustik
Volgorad, terceiro classificado do
campeonato da Rússia e finalista
da Taça daquele país, são as “fi-
guras de cartaz” 1.º Torneio In-
ternacional de Andebol, que se
disputará nos próximos 19 e 20,
no Pavilhão Adelino Dias Costa,
na vila de Avanca.

A organização está a cargo da
Associação Artística de Avanca,
que afirmando-se assim como
um clube que faz da modalidade
um desenvolvimento sustentável
e que ao mesmo tempo quer ser
uma referência a nível nacional,
assegurou a presença de dois
“colossos” mundiais neste tor-
neio, onde participa também as
equipas da casa e do ISMAI.

A competição começa no dia
19, com a Artística de Avanca a
defrontar a formação sueca, às
19 horas, e duas horas depois, o
ISMAI joga com os russos. No
dia 20, os vencidos do dia ante-
rior defrontam-se a partir das 19
horas, no apuramento do ter-
ceiro e quarto classificados. A fi-
nal, que decidirá o vencedor do

do torneio realiza-se às 21 horas.

Clube define técnicos
A equipa da Artística de Avan -

ca, orientada por Carlos Martin -
go, vai ter o seu primeiro grande
teste da nova época neste tor-
neio internacional, diante de
duas equipas de um nível muito
superior. Recorde-se que a for-
mação avancanense desceu à
Se gunda Divisão nacional na
temporada passada, mas tem
co mo principal objectivo o re -
gres so ao convívio dos “grandes”
do andebol português.

Entretanto, o clube de Avanca,
que tem tirado partida da for-
mação com a utilização de jo-
vens jogadores na equipa prin-
cipal, tem bem sustentada a
com posição dos cargos técnicos
das várias equipas dos escalões
de formação, que são lideradas
por treinadores ligados à Artís-
tica de Avanca.

A direcção tem vindo a apostar
em pessoas com formação des-
portiva, acreditando que “este
ano pode muito bem ser um ano
de grandes sucessos no clube”.
Os técnicos são Carlos Martingo
(Seniores), Tiago Cunha (Junio-
res), Pedro Silva (Iniciados/Ju-
venis) e José Diaz (Bambis/Mi-
nis/ Iniciados Femininos).|

Suecos e russos
jogam em Avanca
Internacional A Associação Artística de Avanca convidou
dois “colossos” mundiais para participarem no Quadrangular

Campeões suecos são os “cabeças de cartaz” do Torneio Internacional de Avanca
Andebol
Torneio

D.R.
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“Colossos” mundiais no Torneio
de Andebol de Avanca  P23
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A 22.ª edição do cam-
ponato mundial universi-
tário em andebol arranca 
hoje na cidade de Guima-
rães, e contará com a par-
ticipação de 33 equipas e 
cerca de 500 atltas.

A competição é organi-
zada pela Associação Aca-

démica da Universidade do 
Minho, em cooperação com 
a Federação Académica de 
Desporto Universitário, sob 
a égide da Federação Inter-
nacional de Desporto Uni-
versitário.

Portugal não é apenas an-
fitrião, como participante 

na competição, na vertente 
feminina e masculina.

As duas seleções na-
cionais universitárias 
têm grandes ambições, 
até porque a equipa mas-
culina é a atual campeã 
europeia. 

A equipa feminina faz 

Mundial de andebol
arranca hoje em Guimarães

DR

COM 23 EQUIPAS E 500 ATLETAS UNIVERSITÁRIOS

A delegação portuguesa que vai participar no Mundial Univeritário em andebol

este ano a sua primeira 
participação num mundial 
universitário e quer entrar 
com o pé direito.

A cerimónia de abertura 
está marcada para hoje, pe-
las 18h30, no Largo da Oli-
veira, em Guimarães. Já a 
competição propriamente 
dita arranca amanhã, pe-
las 12h30, com o encontro 
entre a Polónia e a Coreia, 
em femininos.

No setor masculino, o 
jogo inaugural é entre a 
Espanha e o Japão pelas 
15h00. Portugal também 
fará a sua estreia neste pri-
meiro dia, tanto no femini-
no (às 17h30 frente ao Méxi-
co), como no masculino (às 
20h00 frente ao Egito).

Os jogos disputam-se no 
Multiusos de Guimarães, 
Pavilhão do Inatel e Pavi-
lhão da UM.
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FUTEBOL • Jogo de apresentação: MARÍ-
TIMO-MARÍTIMO B, a partir das 18h00, Es-
tádio dos Barreiros, com a presença de
Jaime Manuel Freitas, secretário regional
da Educação e Recursos Humanos.
16h00, abertura das portas; 17h00, Esco-
linhas' de Futebol, Cheerleaders, Voleibol,
Andebol, Dança Contemporânea,Karting,
Moto 4, 4x4 TT... • 3.ª e última jornada da
Fase de Grupos da Taça da Liga: GRUPO
A: Sp. Farense-UNIÃO DA MADEIRA,
16h00, Faro, árbitro: Bruno Esteves (Setú-
bal). Desp. Chaves-UD-Oliveirense, 16h00.
• Seleção Nacional Sub-17 na Taça das
Nações, na Cidade do México, até dia 10.

Hoje, jogo com Bermudas. • Folga do
plantel do Nacional.
AUTOMOBILISMO • 55.ª Edição do Rali
Vinho Madeira (2014) – pontuável para o
Troféu Europeu de Ralis, até hoje. • O Pre-
sidente do Governo vai estar presente no
final da edição deste ano do Rali, 16h30,
pódio do Club Sports da Madeira.
BASQUETEBOL • O madeirense Mário
Fernandes na seleção nacional sénior para
um torneio em Torun (Polónia), até ama-
nhã.
NATAÇÃO • O Clube Naval do Porto Santo
organiza “Escolinhas de Natação”, para
crianças entre os 5 e os 8 anos, até dia 15.

CANOAS • Regata de Canoas Tradicionais
do Norte, Seixal/Porto Moniz.
PATINAGEM DE VELOCIDADE • Madei-
renses nos Campeonatos da Europa, em
Geisingem, na Alemanha, até hoje.
VELA • 8.ª Edição da Regata Internacio-
nal Transquadra (duplos e solitários) na
Madeira (Caniçal), até sexta-feira. • João
Rodrigues, classe “RS:X”, na prova-teste
dos Jogos Olímpicos de 2016, baía de
Guanabara, Rio de Janeiro.
TAEKWONDO • Associação de Taekwondo
da Madeira realiza estágio técnico em
Santana para atletas federados, até hoje. 
VOLEIBOL DE PRAIA • “Machico Beach

Volleyball”, 9h00/17h30, Praia de Ma-
chico, até hoje. Entrega de prémios,
18h00.
TÉNIS • Inscrições para o Torneio de Verão
para Seniores, pela AD “Os Profetas”, a ter
lugar no Complexo de Ténis da “ilha dou-
rada”, até quinta-feira.
MOTOCICLISMO • Inscrições para a 3.ª
prova do Campeonato Regional de Raid
TT/Cross Country 2014, até terça-feira.
SURF • Camp. Regional de Surf (Open e
Esperanças), Baía dos Juncos, em São Vi-
cente, até hoje.
CICLISMO • 76.ª Volta a Portugal em Bici-
cleta, até dia 10.A

G
E
N
D
A
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO
| Ana Marques | 

O Campeonato Mundial Univer-
sitário de Andebol 2014 decorre
entre amanhã e o próximo dia 10
de Agosto, na cidade de Guima-
rães, tendo como organizadores
a Associação Académica da Uni-
versidade do Minho e a Univer-
sidade do Minho, em cooperação
com a Federação Académica de
Desporto Universitário, sob a
égide da Federação Internacio-
nal de Desporto Universitário. O
evento desportivo internacional
conta com a participação de 15

países um pouco de todo o mun-
do, num total de 11 equipas mas-
culinas e 12 femininas.

Nesta que é a 22.ª edição do
evento, Portugal não só é anfi-
trião, como participa na compe-
tição, em femininos e masculi-
nos. As duas selecções nacionais
têm grandes ambições, não fosse
a equipa masculina a actual vi-
ce-campeã em título e por isso,
este ano a jogar em casa quer fa-
zer ainda melhor. A equipa femi-
nina faz este ano a sua primeira
participação num mundial uni-
versitário e, por isso mesmo,
quer entrar com o pé direito e

deixar uma boa imagem do nos-
so andebol e do país.

Com a Cerimónia de abertura
marcada para amanhã, às 18.30
horas, no Largo da Oliveira em
Guimarães, o ‘pontapé de saída’
na competição será dado na se-
gunda-feira, no jogo entre a Po-
lónia e a Coreia (feminino) pelas
12.30 horas, sendo que no mas-
culino, o jogo inaugural será en-
tre a Espanha e o Japão pelas 15
horas. Portugal também fará a
sua estreia neste primeiro dia,
tanto no feminino (às 17h30
frente ao México), como no
masculino (às 20 com o Egipto).

Portugal com aspirações
no Mundial Universitário
UNIVERSIDADE DO MINHO recebe, a partir de amanhã e até dia 10 de
Agosto, em Guimarães, o Campeonato Mundial Universitário de Andebol.

DR

Delegação portuguesa que procura chegar o mais longe possível no Campeonato do Mundo Universitário, em Guimarães
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Alexandre Silva

TREINADORA decisão está to-
mada. A equipa sénior do Ala-
varium, bi-campeã nacional de
andebol feminino, vai ser trei-
nada por Carlos Neiva (na foto),
que assume a liderança de um
projecto vencedor, que até à úl-
tima época era liderado por
Ulisses Pereira, que se mudou
para os seniores masculinos do
São Bernardo. A decisão de pro-
mover o até então adjunto da
equipa é explicada ao Diário de
Aveiro pela presidente do clube
aveirense, Isabel Pereira.

“É a aposta em alguém que está
identificado não só com o plantel
como com o clube e a sua reali-
dade. Sabemos que é em funções
algo diferentes, pois deixa de ser
adjunto para ser treinador prin-

cipal, mas temos plena confiança
em quem escolhemos”, esclarece
a responsável.

Para a próxima época o plan-
tel não irá ter muitas alterações,
mas nesta altura o principal en-
foque passa por definir metas
a alcançar, após a conquista do
bi-campeonato da época pas-
sada. “Não há exigência de títu-
los, como será natural após a
mudança. No entanto, quere-
mos continuar a estar no topo,
sempre na luta pela conquista
de vitórias e de títulos. Isso não
muda”, garante a dirigente. |

Carlos Neiva assume 
comando técnico da equipa
sénior do Alavarium
Andebol
1.ª Divisão Feminina

D.R.
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APOSTAS O São Bernardo
anunciou a contratação de qua-
tro novos jogadores para o
plantel 2014/2015, que será
orientado por Ulisses Pereira.
Os laterais direitos Luís Santos
(ex-Feirense) e Sérgio Gouveia
(ex-Oleiros), o polivalente e
ainda júnior Rodrigo Gouveia
(ex -Oleiros) e o pivot André
Oliveira, também do Oleiros,
são, para já, as “caras novas” do
plantel. Depois há ainda o re-
gresso de Rui Pedro Oliveira à

modalidade e ao clube onde
mais se destacou e a promoção
do central júnior Jorge Justino.

Com o início dos trabalhos
marcado para o próximo dia 18
de Agosto e com a 1.ª Divisão
como meta ambiciosa para os
próximos três anos, o São Ber-
nardo tenciona, ainda, de acordo
com André Sousa, responsável
directivo do clube aveirense,
contratar “mais um guarda-re-
des” para fechar um plantel que,
tal como prometido, será cons-
tituído por atletas com passado
na formação e também por jo-
vens valores “com futuro”.AS

S. Bernardo reforça 
plantel com quatro 
elementos
Andebol
2.ª Divisão Masculina
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Campeões de
andebol 
agradecem
apoio

Representantes dos ‘Raccoons
d’Areia’, equipa que se sagrou
campeã nacional em 2013 e
campeões regionais de andebol
de praia este ano, entregaram
ao presidente da Câmara de
Leiria o troféu conquistado na
Praia do Pedrógão, como sinal
de agradecimento pelo apoio
municipal. |
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Benfica apresentou-se
com Ortega como técnico

O novo treinador da equipa de andebol do Benfica, 
Mariano Ortega, assumiu ontem que o principal ob-
jetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os 
“encarnados” também querem fazer boa figura na Taça 
de Portugal e na Europa.

«Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma tem-
porada com títulos, nomeadamente no campeonato. A 
dificuldade vai ser máxima, este ano com “play-off”. 
Na Taça de Portugal queremos estar na “final four” e 
na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória 
com o FyllingenBergen», afirmou Mariano Ortega, 
durante a apresentação oficial da equipa para a época 
2014/15.

O treinador espanhol é a principal novidade do 
Benfica para a nova época, assim como os seus 
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais 
reforços da equipa. A temporada arranca oficialmente 
a 7 de agosto.
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ANDEBOL

FC Porto arrancou
com cinco reforços

A equipa de 
andebol do FC 
Porto, hexacam-
peã nacional, 
apresentou-se 
ontem com cin-
co reforços e 
com promessas 
de que «vai tra-
balhar para fazer 
melhor do que 
nos anos ante-
riores».

O treinador 
portista esclare-
ceu que «a equipa tem que jogar melhor do que as 
outras» para conseguir dar seguimento às vitórias e 
revalidar a conquista do título nacional, que não foge 
ao FC Porto há seis temporadas consecutivas.

«Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos 
um passo à frente do adversário. Temos um plantel 
com bom futuro. Vamos ver com funciona», afirmou 
Ljubomir Obradovic.

O técnico dos “dragões” confessou ainda que um dos 
objetivos desta época passa «por disputar novamente 
a Liga dos Campeões».

«O FC Porto jogou na Liga dos Campeões e estamos 
muito contentes pelo que fizemos. É um grande objetivo 
tentar entrar novamente no grupo. Vai ser difícil mas 
acredito que o FC Porto tem capacidade para isso», 
disse ainda.

Para reforçar a equipa do FC Porto foram contratados 
Edgar Landim (ex-Belenenses), Yoel Morales (ex-AM 
Madeira), Nuno Gonçalves (ex-Sporting), Nuno Roque 
(ex-Águas Santas) e Wesley Freitas (ex-Taubaté São 
Paulo). 

Obradovic, continua como técnico

DR
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A Associação de Andebol da Ilha 
Terceira, em colaboração dire-
ta com a Comissão das Festas da 
Praia, leva a efeito amanhã, sábado, 
a partir das 15:00, no areal grande 
da Praia da Vitória, o denominado 
PraiAndebol 2014, evento integra-
do nas festas maiores do concelho 
do poeta Vitorino Nemésio.
Segundo uma nota informativa da 
organização, as equipas devem es-
tar presentes no local do aconteci-
mento às 14:15. 

aNDEBoL DE PRaIa

praiAndebol decorre 
amanhã à tarde (15:00)
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