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Alavarium reúne 950 alunos
do 1.º Ciclo no Megafestand
D.R.

Jovens viveram dois dias de intensa actividade física, encerrando da melhor forma o ano lectivo

Andebol
Formação

EVENTO Os passados dias 20
e 21 foram de festa para os alunos do 1º Ciclo dos estabelecimentos de ensino que com-

põem oAgrupamento de Escolas de Aveiro. Fruto da parceria
estabelecida entre o Alavarium
- Andebol Clube de Aveiro, os
alunos destas escolas, desde o
1.º ao 4.º ano beneficiaram de
treinos de andebol e de outras

actividades promotoras do
exercício físico ao longo de todo
o ano lectivo, actividades essas
que culminaram com o MegaFestand, que fechou um ano escolar recheado de desporto.
Os alunos do Centro Escolar

de São Jacinto, Escola EB1 da
Vera Cruz, Centro Escolar das
Barrocas, Centro Escolar de
Santiago e EB1 da Glória envolveram-se num torneio, organizado por anos de escolaridade,
num saudável convívio entre
os alunos das várias escolas,
onde ganhar era o menos importante. Ao longo destes dois
dias passaram pelo pavilhão do
Alavarium cerca de 950 alunos
e os seus professores.
Este MegaFestand contou
com a colaboração de 40 jovens jogadores, pais e amigos
do Alavarium – Andebol Clube
deAveiro, que, desempenhando
o papel de árbitros, treinadores
e monitores das equipas, permitiram que a organização
deste evento, no âmbito do protocolo de cooperação com o
Agrupamento de Escolas de
Aveiro, se tornasse um sucesso
a contento de alunos e dos professores. |
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São Bernardo já prepara
regresso ao Campeonato A1
Ambição Clube já está a trabalhar para “atacar” a subida na próxima época.
Reforços e renovações estão oficializados na equipa orientada por João Alves
ARQUIVO

Andebol
2.ª Divisão Nacional

O Centro Desportivo de São
Bernardo tem estado bastante
activo nos últimos dias, após o
fecho da época 2017/2018, que
culminou com a descida à 2.ª
Divisão Nacional. Falhado o objectivo da manutenção, os dirigentes do emblema aveirense
estão a trabalhar no sentido de
dotar a equipa de elementos de
qualidade, que a torne capaz de
regressar ao Campeonato Nacional de Andebol 1.
A primeira aposta recaiu
desde logo na continuidade do
treinador João Alves, em quem
os elementos da Junta Directiva depositam confiança, face
ao trabalho que desempenhou
na liderança da equipa sénior.
Novidade é o reforço a equipa
técnica com a chegada do adjunto João Maio, sendo que
este técnico regressa a uma
casa que bem conhece e que
acumulará funções na Academia Paulo Gonçalves.
Mas é ao nível da constituição do plantel principal que os
dirigentes do São Bernardo

Técnico João Alves mereceu a confiança dos dirigentes

tem estado fortemente empenhado, tendo assegurado já
dois reforços, mas que também eles serão regressos ao
clube. Trata-se de Fábio Magalhães, guarda-redes de 24

anos, que depois de representar a Artística de Avanca e o
Beira-Mar está assim de volta
ao clube onde fez cinco época
de formação. O outro é Artur
Duarte, 2.ª linha de 22 anos que

teve passagens pela Académica e Beira-Mar, após sete
anos de formação.
Em termos de renovações, o
clube já garantiu oito jogadores
que alinharam na equipa da
época passada. Jorge Justino,
Hélder Carlos, Tiago Couto, Fábio Basto, Nuno Ferreira, Rafael Oliveira, Rafael Oliveira,
Leandro Rodrigues e Luís Santos vão continuar de “rosa ao
peito”, sendo jogadores, na sua
maioria, com muitos anos de
trabalho no Centro Desportivo
de São Bernardo.
De saída estão o Emanuel Ribeiro, guarda-redes que assinou pela Artística de Avanca,
Ricardo Queirós, que regressa
à sua cidade natal para representar o Boa Hora da 1.ª Divisão, enquanto o capitão Ulisses
Ribeiro, após 20 épocas no São
Bernardo, vai representar o
Madeira SAD. Augusto Pereira
e Tiago Portas colocam um
ponto final na carreira de andebolistas, mas o segundo
exercerá as funções de treinador da equipa júnior do clube,
que vai brevemente anunciará
novidades. |
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CIDADÃOS ESGOTAM
LOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA
PARA DEBATER O ROSSIO
O plano de qualificação da Câmara de Aveiro para o Rossio levou os cidadãos à reunião
da Assembleia Municipal. O presidente da autarquia foi a única voz a favor Página 3

Câmara discorda
do Governo na ligação
a Salamanca
Aveiro | P5

Secundária tem três
projectos na final do
Concurso Ilídio Pinho
Estarreja | P14

Festas de La Salette
acontecem de 5
a 13 de Agosto
Oliveira de Azeméis | P13

RICARDO CARVALHAL

Homenagem
aos campeões
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Festival de guitarras
começou ontem
a espalhar magia
Sever do Vouga | P15

Hoje há arraial
popular animado pela
Tuna Universitária
Parque municipal de Aveiro | P4

São Bernardo já
prepara a nova época
para “atacar” a subida
Andebol | P22

Dois pódios de fundo
para “aveirenses” nos
Nacionais de Estrada
Equipa de basquetebol da Oliveirense foi agraciada na autarquia pela conquista do título nacional Página 24

Ciclismo | P23
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EM FOCO

ANDEBOL
Época regional fecha hoje
com a gala anual
A Associação de Andebol da
Madeira realiza hoje a
comemoração do encerramento
da Época Desportiva 2017/2018.
As actividades começaram no
sábado e culminarão com a gala
anual que está agendada para
hoje às 18h30 no Pavilhão do
Funchal. Na tarde de hoje, a
partir das 15 horas irão decorrer
em simultâneo o MegaFestand
AAM e o Super Torneio Final de
Minis de 5, no Campo de Futebol
Adelino Rodrigues (Liceu).
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Madeira SAD na Europa
ISM O Madeira SAD, 6º no Campeonato, vai ser o representante
de Portugal na Taça Challenge da
próxima época, dado que ABC
(4º) e Avanca (5º) abdicaram da
participação por razões financeiras. Naquela que é a única
prova europeia onde os clubes
portugueses têm títulos, Sporting (2010 e 2017) e ABC (2016), os
insulares irão tentar melhorar o
resultado da época transata, em
que atingiram as meias-finais.

Portuguesas perdem
A Seleção feminina de juniores
voltou a perder ontem (25-27)
frente à Espanha no Torneio das
Quatro Nações, a decorrer em
APT (França), apesar do esforço
de Joana Resende (6 golos), filha
do treinador do Benfica, Carlos
Resende. Já na 1º ronda, Portugal
perdera (17-39) com a França. Nas
prova de preparação para o
Mundial sub-20, as quinas de frontamhoje a Alemanha. o Al.
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ANDEBOL

Leão Fábio Chiuffa
brilha no Panamericano
R Fábio Chiuffa, reforço do Sporting,
está a brilhar no Panamericano da Gronelândia. O ponta é o melhor marcador
(35) nas cinco vitórias da fase de grupos,-,
do Brasil. Se ganhar ao Chile, nas meiasfinais, carimba o Mundial'2019.
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DO PORTO
A FORMAR CAMPEÕES
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FESTA. Equipa de
rugby 7's foi ouro
nos Campeonatos
Nacionais e vai *-.?f,/:
estar em Coimbra

APURADAS. Andeboltemlnino procura medalhas em julho

Seis medalhas de ouro
nos Campeonatos
Nacionais e no horizonte
estão os Jogos Europeus
ANDRÉ GONÇALVES

o

PATRICIA É FILHA DE CARLOS

Sucesso do andebol
passa por... Resende

TALENTO. Tiago
Rodrigues estuda
na Faculdade de Desporto e já tem
títulos no hóquei

Eál Uma das missões das institui ções de ensino superior é fazer
com que o percurso académico e a
prática desportiva andem de braço dado na vida de cada estudante.
E aí a Universidade do Porto (UP) é
exímia, sendo líder nacional no
desporto universitário. O meda lheiro disponível no site da Federação Académica do Desporto
Universitário (FADU) apresentaa
UP como líder incontestável na
época 2017/18. E esse domínio foi
evidente nos Campeonatos Nacionais Universitários, em abril:
seis medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze.
"Somos líderes nacionais e" temos os melhores estudantes-atletas. Ao longo dos últimos anos, NOSJOVENS VISO» A CAMISOIA
conseguimos que eles passassem a DA UP COM HONRA E PRAZER.
vestira camisola da UP com honra LEVAMOS ISTO DE UMA FORMA
e prazer. Já há uma grande vonta- MURO PRORSSIONAr
de dos estudantes em representar
BRUNO ALMEIDA, diretor do Centro
a UP" , explica Bruno Almeida, di- de Desporto da Universidade do Porto
retor do Centro de Desporto da
UP. "Grande parte dos estudantes-atletas são federados, têm os de forma muito profissional, com
seus clubes, e nós conseguimos fa- técnicos qualificados, apoio mézer ver aos clubes que levamos isto dico e equipamentos adaptados a

cada modalidade", afirma, adiantando que está em curso um plano
pára melhorar as instalações.
Estes resultados deixam antever
uma boa prestação da instituição
nos Jogos Europeus Universitários, em Coimbra, no próximo
mês. "Queremos chegar longe e
numa ou outra modalidade poderemos alcançar o top 4, mas não
traçámos metas em relação a medalhas. Formamos campeões, não
só no desporto como também no
emprego e na vida", atira. Bruno
Almeida dá os exemplos do hoquista Tiago Rodrigues (guardaredes bicampeão mundialde sub 20) e da ginasta Filipa Martins,
ambos estudantes da UP, e ainda
de Pedro Seabra, jogador de andebol do Benfica que se formou em
Medicina, na UP. o

Be A Universidade do Porto tem orgulho no nome que leva na o
conquistou seis medalhas de camisola e já só quer fazer jus ao
ouro nos Campeonatos Nacio- apelido nos Jogos Europeus que
nais Universitários: rugby 7's e se avizinham. "A nossa equipa.
futebol masculino, voleibol está motivada e o objetivo prinmasculino e feminino, e ainda cipal é chegar ao pódio" , diz, sem
basquetebol e andebol feminino. rodeios. A jovem, de 20 anos,
É nesta última modalidade que mostra-se feliz por conseguir arnos centramos. A equipa da UP ticular os estudos como desportem três jogadoras que represen- to, por mais sacrifícios que sejam
tarão Portugal no Mundial de necessários. Não é assim que se
o
fazem os campeões?...
sub-20, em julho, na Hungria, e também conta
com... Patrícia Resende.
Sim, é filha de Carlos Resende, figura histórica da
modalidade em Portugal ESFORÇO. Patrícia
foi jogador de elite e é o
Resende concilia
atual treinador do Benfica.
odesporto com
"Ele sempre apoiou o
a arquitetura
•
princípio de conciliar a
vida académica com a
prática desportiva. Ele é a
favor disso, pois adquirimos valores importantes
para a nossa vida", refere
a estudante de 32 ano de
Arquitetura na UP, que
também é jogadora do
Colégio de Gaia. Patrícia
o
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