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Revista de Imprensa Regional de 3 de agosto
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b40ab5b8

ILHAS Açoriano Oriental: - "Todas as crianças vão ter médico de família" - Projeto para reabilitar orla
marítima na Ribeira Grande" - "Santa Clara eliminado da Taça CTT nas grandes penalidades" Correio
dos Açores: - "Padaria da Relva foi encerrada por estar em causa a saúde pública - cinco entidades
envolvidas na inspeção às instalações" - "Abandono escolar precoce nos Açores é o maior de Portugal"
- "Ponta Delgada vestida de branco" Diário dos Açores: - Açores receberam no ano passado 83 mil
passageiros de cruzeiros" - "Agricultores querem novo modelo de transporte de carga" - "Poder de
compra entre ilhas tem distorções flagrantes" Diário de Notícias do Funchal: - Advogados ao ataque A queda de [Manuel] Brito" - 'Alice no País das Maravilhas' chega em outubro" Jornal da Madeira: "Roope Kakko conquista Open da Madeira em golfe" - "Marítimo empate com Nantes (1-1) e continua
invicto na pré-temporada" - "Machico agiliza licenciamentos" NORTE Correio do Minho: - "8.º
campeonato de andebol universitário arranca hoje - UMinho defende em Braga título de campeã
europeia" - "Esposende - Gastronomia une população e apoia associações da Apúlia" - "30.º festival Aveleda mantém o folclore no Vale d'Este" CENTRO Diário de Aveiro: - "UA [Universidade de Aveiro]
representada em competição europeia" - "Feirense estreia-se com vitória 'caseira'" - "Milhares rumam
à Costa Nova para degustar marisco" Diário de Leiria: - "Aprovados 12 projetos empresariais de 15
milhões" - "Novo comércio na 'Rua Direita' dinamiza identidade histórica" - "Associação pede obras no
bairro dos Capuchos e pondera abaixo-assinado" As Beiras: - "Mães partilham os benefícios de
amamentar" - "Grande adesão à caminhada saudável do Diário As Beiras" - "Figueira da Foz bombeiros patrulham as praias de bicicleta" Diário de Coimbra: - "Médicos vão discutir temas
controversos" - "'Mar de gente' na Expofacic" - "Jovens rodam filme na mata do Choupal"
Destaques da imprensa diária regional:09h29 - 03 de Agosto de 2015 |
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

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”.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Nós somos os campeões em título 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 ontem ao Correio do Minho o treinador da equipa da Universidade
do Minho, que defende o estatuto de campeão.
“Todas as equipas adversárias
vão dar muita luta”, considera,
quando questionado sobre quem
podem ser para a representação
portuguesa os concorrentes principais. “Todas vão querer ganhar
ao campeão em título”, salienta,
vincando que admite não ter
completamente identificadas as
outras equipas, pois ao nível universitário “é fácil haver mudanças”. Por outro lado, reconhece
que em prova estão jogadores
vindos da Roménia, França, Espanha e Alemanha, países onde
“sempre houve muita tradição
em andebol”.
Referindo-se ao momento actual da própria equipa da academia minhota, Gabriel Oliveira
observa que “está forte e equi-

§andebol
Adversários
UMinho-Leiria
hoje às 18 horas
em Gualtar

Hoje às 18 horas a equipa da
Universidade do Minho defronta,
em Gualtar, o Instituto Politécnico de Leiria, no seu primeiro jogo
do campeonato europeu universitário 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 Espanha a Universidade de Córdoba e
ainda de Portugal a Universidade do Minho.

Equipa da UMinho
ABC, AC Fafe, Xico
e Arsenal da Devesa

FLÁVIO FREITAS

Gabriel Oliveira, treinador de andebol da Universidade do Minho

liobrada, pronta para poder fazer
um bom campeonato”.
O treinador da UMinho admite
que em termos de preparação este período “não é o melhor”,
pois boa parte dos jogadores estão em férias, mas revela que
houve ocasião “para fazermos
dois treininhos”.
Segundo Gabriel Oliveira, a
qualidade dos portugueses permite uma preparação rápida para
a competição, pois “quem sabe
nunca esquece”.

§na selecção sub-21
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.

Guarda-redes: Bruno Dias
(AC Fafe) e Bruno Silva (Fermentões).
Pontas-esquerdas: Fábio
Vidrago e Diogo Branquinho
(ABC).
Primeira linha: Hugo Rosário
(Ág. Santas), João Santos (A. Devesa), Diogo Brazão (AC Fafe, exA. Devesa), Luís Sarmento (Xico
Andebol), Nuno Rebelo (ABC),
Vasco Areias (A. Devesa).
Pontas-direitas: Vladimiro Pires (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 Peixoto (ABC, fisioterapeuta).

Emídio Guerreiro realçou ganhos económicos para a região

Secretário de Estado na abertura
EUROPEU UNIVERSITÁRIO
| Rui Serapicos |

Emídio Guerreiro, secretário de
Estado do Desporto e Juventude,
presidiu ontem à abertura oficial
dos campeonatos europeus universitários de andebol.
No discurso em língua inglesa
— breve para poupar o sacrifício
da assistência, posicionada contra 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-

FLÁVIO FREITAS

Secretário de Estado, reitor, vereadora e presidente da AAUM

mica, Carlos Videira e o reitor
da Universidade do Minho, António Cunha, que deram boas-

vindas e lembraram tradições do
andebol em Braga, com expresPágina
3
são na equipa
universitária.
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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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"Nós somos os campeões em título 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 ontem ao Correio do Minho o treinador da equipa
da Universidade do Minho, que defende o estatuto de campeão.
"Todas as equipas adversárias vão dar muita luta", considera, quando questionado sobre quem
podem ser para a representação portuguesa os concorrentes principais. "Todas vão querer ganhar ao
campeão em título", salienta, vincando que admite não ter completamente identificadas as outras
equipas, pois ao nível universitário "é fácil haver mudanças". Por outro lado, reconhece que em prova
estão jogadores vindos da Roménia, França, Espanha e Alemanha, países onde "sempre houve muita
tradição em andebol".
Referindo-se ao momento actual da própria equipa da academia minhota, Gabriel Oliveira observa
que "está forte e equiliobrada, pronta para poder fazer um bom campeonato".
O treinador da UMinho admite que em termos de preparação este período "não é o melhor", pois boa
parte dos jogadores estão em férias, mas revela que houve ocasião "para fazermos dois treininhos".
Segundo Gabriel Oliveira, a qualidade dos portugueses permite uma preparação rápida para a
competição, pois "quem sabe nunca esquece".
Rui Serapicos
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tome nota
HOJE

vão actuar nas Festas de Cepões.

Apresentação
de torneio
PRÓXIMOS DIAS
Os presidentes da Câmara de
Viseu, da Federação Portuguesa de Andebol e da Associação de Andebol de Viseu
apresentam, às 14h30, no Pavilhão Cidade de Viseu, o 16.º
Torneio Internacional de Andebol de Viseu. A competição
realizar-se-á nos dias 22 e 23
deste mês, entre clubes portugueses e estrangeiros.

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

Nucha e Manuel
Melo em concerto
No âmbito das Festas de Cepões, 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 Midnight Band e o grupo Kappital

Romana nas Festas
de Cepões
A cantora Romana e o grupo
Soma&Segue sobem quartafeira 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 localidade. Na quinta-feira, segue a
AS Band. Na sexta-feira actuam os Soma&Segue e o dj
Del Cruz. Sábado, os Panorama, 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 músico português, Luís Nunes,
vai estar na sexta-feira em Viseu, mais concretamente, no
Hotel Avenida, a partir das
21h30.

Abertura da Feira
de São Mateus
A Feira de São Mateus é inaugurada na próxima sextafeira. 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 Mateus.

Aeródromo recebe
festival aéreo
O Aeródromo Municipal recebe, 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 Fontelo, 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 principal.
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Cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de andebol universitário teve lugar na Avenida Central

O momento em que as seleções chegaram à Avenida Central

«Este será um europeu
inesquecível. Acredito que
será um grande sucesso»,
destacou Carlos Videira.
O reitor da UM, António 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. Espero que desfrutem desta
atmosfera fantástica que
tem esta universidade»,

vem, também, para «agitar a economia local».
Antes dos discursos, as
equipas presentes (seis
masculinas e nove femininas) subiram ao palco
onde, depois, foram ouvidos os hinos de Portugal e da EUSA.
A cerimónia, que decorreu debaixo de muito
sol, terminou com uma
atuação de miúdos da Associação de Patinagem do
Minho.

A seleção de andebol da Universidade do Minho

Os elementos da organização, convidados e seleções

Avelino Lima

Carlos Videira (presidente do Comité Organizador/AAUM)

destacou António Cunha,
em bom... inglês.
Sim, todos os que discursaram, à exceção de
Emídio Guerreiro, se dirigiram aos presentes em
inglês.
O secretário de Estado do Desporto lembrou
quão é «importante» para Portugal receber este
tipo de eventos que, para além da promoção e
dinamização da modalidade e do desporto, ser-

Avelino Lima

Universitário), e Sameiro
Araújo (vereadora do Desporto, entre outros pelouros, da Câmara Municipal
de Braga).
Carlos Videira deu as
«boas-vindas» aos elementos das seleções presentes,
lembrando que a UM, nos
últimos anos, tem-se evidenciado na organização
de eventos desportivos.
Elogiou, ainda, a cidade
de Braga, que é «vibrante
e cheia de vida».

Avelino Lima

T

ções que terminou ao lado do chafariz da Avenida Central, onde estavam,
entre outros, Emídio
Guerreiro (secretário de
Estado do Desporto e Juventude), Carlos Videira
(presidente do Comité Organizador e da AAUM), Filipa Godinho (presidente
da FADU), António Cunha
(reitor da Universidade
do Minho), um representante da UESA (Associação Europeia do Desporto

O momento em que se ouvia o hino de Portugal

Avelino Lima

eve lugar, ontem, na
Avenida Central, em
Braga, a cerimónia
de abertura do Campeonato da Europa de andebol universitário, que
contou com a presença
de muitos ilustres e, claro, despertou a atenção de
centenas de pessoas que
por ali passeavam.
A cerimónia começou
com um desfile das sele-

A equipa alemã com boa disposição

Avelino Lima

Pedro Vieira da Silva

Avelino Lima

Avelino Lima

«Será um europeu que nunca vão esquecer»

A boa disposição da seleção da Roménia
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Foto cedida por: C.M. Braga A Avenida Central, em Braga, foi, ontem, dia 2 de agosto, palco da
cerimónia de abertura do Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015. Equipa UMinho A
competição que vai trazer à cidade dos arcebispos treze equipas, seis equipas masculinas e nove
femininas, de treze universidades, de sete países europeus, àquela que é a maior competição de
andebol universitário da Europa. A cerimónia de abertura contou com a presença de Sameiro Araújo,
vereadora do Desporto do Município de Braga, Emídio Guerreiro, secretário de Estado do Desporto,
António M. Cunha, do reitor da Universidade do Minho, Carlos Videira, presidente da Associação
Académica da Universidade do Minho, e ainda dos representantes da Federação Académica do
Desporto Universitário e Associação Europeia do Desporto Universitário. Nesta que é a 8ª edição do
evento, Portugal e a Universidade do Minho (UMinho) voltam a ser anfitriões de um evento
internacional de andebol, depois de o ano passado terem recebido o mundial universitário da
modalidade, no qual Portugal sagrou-se campeão. Organizado pela Federação Académica do Desporto
Universitário, em parceria com a UMinho e a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM),
com o apoio da Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA), contando, ainda, com o
envolvimento da Federação Europeia de Andebol (EHF) e, a nível nacional, com uma parceria
estabelecida com a Federação de Andebol de Portugal, e, ainda, com um forte apoio local da Câmara
Municipal de Braga. Gazeta do Rossio
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O Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 decorrerá de 2 e 9 de Agosto, na cidade de
Braga, tendo como organizadores a Federação Académica do Desporto Universitário, em parceria com
a Universidade do Minho e a Associação Académica da Universidade do Minho, sob a égide da
Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA). Este evento conta com o envolvimento da
Federação Europeia de Andebol (EHF) e, a nível nacional, com uma parceria estabelecida com a
Federação de Andebol de Portugal, e ainda com um forte apoio local através da Câmara Municipal de
Braga.
O evento desportivo internacional contará com a participação de 13 universidades de 7 países
europeus, num total de 6 equipas masculinas e 9 femininas.
Nesta que é a 8ª edição do evento, Portugal e a UMinho voltam a ser anfitriões de um evento
internacional de andebol, depois de o ano passado terem recebido o mundial universitário da
modalidade, no qual Portugal se tornou campeão mundial universitário.
Apesar dos muitos eventos desportivos internacionais organizados pela UMinho/AAUM (11º evento
internacional e o 6º europeu), este é o primeiro europeu da modalidade organizado pelas duas
instituições, desta forma e como afirmou o treinador da equipa minhota, Gabriel Oliveira "Este
europeu tem ainda mais significado". A UMinho/AAUM terá a competir apenas a equipa masculina, a
qual entrará na competição com grandes ambições, não fossem os atuais campeões em título.
Com a Cerimónia de Abertura marcada para hoje, às 18h00 na Praça da República em Braga, o
"pontapé de saída" na competição será dado no dia 3, segunda-feira pelas 10h00, com a competição
feminina. O primeiro jogo da competição masculina será pelas 12h00. Ambas as estreias terão lugar
no Pavilhão Desportivo da UMinho, em Gualtar.
A escolha da cidade de Braga para acolher o evento não foi feita ao acaso, depois de Guimarães ter
recebido no ano passado o mundial universitário da modalidade, e tal como referiu o Presidente do
Comité Organizador e Presidente da AAUM, Carlos Videira "Nas competições internacionais procuramos
sempre assegurar um equilibro entre os campeonatos que são organizados em Braga e em Guimarães.
Depois da organização do Campeonato Mundial Universitário em Guimarães em 2014, entendemos
que agora deveríamos trazer esta organização para Braga que também é uma cidade com forte
tradição no andebol desde há muitos anos a esta parte".
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A13

ID: 60413110

02-08-2015

Tiragem: 147336

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,23 x 7,26 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A14

ID: 60415522

02-08-2015

Tiragem: 8500

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 13,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Cerimónia de abertura na Avenida Central (18h00)

Europeu de andebol arranca hoje em Braga
campeonato da Europa de andebol universitário arranca
hoje na cidade de
Braga, com a cerimónia
de abertura a decorrer a
partir das 18h00, na Avenida Central.
A prova contará com a
presença de 13 universidades de 7 países europeus e
decorrerá até ao dia 9 do
corrente, no pavilhão da
Universidade do Minho.
É organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário, em
parceria com a Universidade do Minho e a Associação Académica da Uni-

DR

O

saída” será dado amanhã,
pelas 10h00, com a competição feminina. O primeiro jogo da competição masculina será pelas
12h00. Ambas as estreias
serão no Pavilhão da UMinho, em Gualtar.

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

University of Vincent
Pol; Portugal - Universidades de Aveiro e Porto, Roménia - University
of Pitesti; Turquia - Marmara University.

Equipas presentes
versidade do Minho, sob
a égide da Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA).
Conta ainda com o envolvimento da Federação 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 abertura de hoje, o “pontapé de

Masculinos (6): Alemanha
- HfPV Wiesbaden; França - Université de Strasbourg; Portugal - Instituto Politécnico de Leiria e
Universidade do Minho;
Roménia - University of
Pitesti; Espanha - University of Cordoba
Femininos (9): Alema-
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A15

UMinho recebe Campeonato Europeu Universitário de Andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta do Rossio Online

Data Publicação:

02-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=79dc00dd

O evento desportivo internacional conta com a participação de treze universidades de sete países
europeus, num total de seis equipas masculinas e nove femininas. A cidade de Braga acolhe, durante
esta semana, o Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015. Nesta que é a 8ª edição do
evento, Portugal e a Universidade do Minho (UMinho) voltam a ser anfitriões de um evento
internacional de andebol, depois de o ano passado terem recebido o mundial universitário da
modalidade, no qual Portugal sagrou-se campeão. Organizado pela Federação Académica do Desporto
Universitário, em parceria com a UMinho e a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM),
com o apoio da Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA), o campeonato tem início hoje e
decorre até ao próximo domingo, dia 9 de agosto. Este evento conta com o envolvimento da
Federação Europeia de Andebol (EHF) e, a nível nacional, com uma parceria estabelecida com a
Federação de Andebol de Portugal, e, ainda, com um forte apoio local da Câmara Municipal de Braga.
Apesar dos vários eventos desportivos internacionais organizados pela UMinho/AAUM, nomeadamente
o 11º evento internacional e o 6º europeu, este é o primeiro europeu da modalidade organizado
através de uma parceria entre as duas instituições. Desta forma, e como afirmou Gabriel Oliveira,
treinador da equipa minhota, "este europeu tem ainda mais significado". A UMinho/AAUM vai ser
representada, apenas, pela equipa masculina, a qual entrará na competição com grandes ambições,
de forma a assegurar que vão manter o título de campeões. A cerimónia de abertura está marcada
para hoje, dia 2 de agosto, às 18h00, na Praça da República, em Braga. O campeonato terá início
amanhã, às 10h00, com a competição feminina. O primeiro jogo da competição masculina será pelas
12h00. Ambas as estreias terão lugar no Pavilhão Desportivo da UMinho, em Gualtar. A escolha da
cidade de Braga para acolher o evento deveu-se ao facto de Guimarães ter recebido, no ano passado,
o mundial universitário da modalidade, e como referiu Carlos Videira, presidente do Comité
Organizador e presidente da AAUM, "nas competições internacionais procuramos sempre assegurar
um equilibro entre os campeonatos que são organizados em Braga e em Guimarães. Depois da
organização do Campeonato Mundial Universitário em Guimarães em 2014, entendemos que agora
deveríamos trazer esta organização para Braga que também é uma cidade com forte tradição no
andebol desde há muitos anos a esta parte". A Câmara Municipal de Braga tem vindo a assumir-se
como um parceiro estratégico nesse tipo de organizações, o qual assumiu, desde o início, um
compromisso com a AAUM e os SASUM. Sameiro Araújo, vereadora do Desporto do município de
Braga, explicou que "faz parte do nosso plano estratégico trazer até Braga grandes eventos
desportivos e, simultaneamente fazer de Braga uma cidade eclética quer ao nível da prática
desportiva, quer ao nível da realização de grandes eventos desportivos. Pretendemos com a realização
de eventos desta qualidade, dinamizar a prática desportiva junto da população, aumentando o número
de praticantes e de amantes da modalidade. Pretendemos ainda a divulgação do nosso riquíssimo
património cultural, gastronómico, etc". "Depois da organização de um mundial de elevada qualidade
nesta modalidade e após os diversos eventos internacionais que, em conjunto, a AAUM e a UMinho já
receberam, todos eles, referências de sucesso, o nível e as expectativas estão certamente altas. Será
mais uma oportunidade de se mostrar o que de bom se faz em Portugal e que só poderá confirmar a
confiança que tem vindo anualmente a ser depositada por parte da EUSA nas nossas organizações",
refere Filipa Godinho, presidente da FADU. A organização espera uma grande afluência dos adeptos do
andebol nesta competição, que contará com equipas muito próximas das melhores da Europa. Desta
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forma, Manuel Moreira, presidente da Associação de Andebol de Braga coloca a fasquia bem alta,
desejando que este europeu "atinja em termos organizativos e desportivos, um grau, no mínimo igual
ao Campeonato do Mundo Universitário realizado no ano passado, com o êxito reconhecido por todos,
em todas as suas vertentes". O responsável destacou, ainda, a importância desta competição para o
fortalecimento da modalidade na região "sabemos da importância que este campeonato representa
para a cidade, para a universidade e para os adeptos do andebol, que são muitos no nosso distrito".
Este campeonato pretende, sobretudo, assentar na estratégia de promover o desporto universitário e
projetar a sua imagem a nível nacional e internacional. De acordo com Carlos Videira os objetivos da
competição passam por "proporcionar a todas as delegações as melhores condições de competição,
contribuir para o desenvolvimento da modalidade e do desporto universitário. Procuramos ainda
envolver um número muito significativo de voluntários que são essenciais para o sucesso do
campeonato. Depois há toda a dinâmica e envolvente social deste tipo de eventos que também são
importantes para promover a academia, a cidade e o próprio país. É nisso que estamos empenhados".
A competição irá decorrer no Pavilhão Desportivo da UMinho e Pavilhão de Lamaçães. Vão ser
disputados 42 jogos, todos transmitidos em streamming, estando em competição quinze equipas
(nove femininas e seis masculinas), de sete países, num total de 300 atletas/oficiais em representação
de treze universidades. Além dos atletas, estarão envolvidos cerca de 150 pessoas, entre voluntários,
árbitros, staff, elementos de organismos nacionais e internacionais. Governo atribui interesse público
Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 A Secretaria de Estado do Desporto e da
Juventude reconheceu o campeonato universitário como evento de interesse público. O despacho
publicado, no passado mês de junho, no Diário da República, referia que o evento em causa "tem
ganho cada vez mais projeção internacional, quer no calendário da EUSA, quer no da EHF, contando,
nesta edição, com a participação de centenas de atletas, oriundos de sete países". Para o Governo, a
realização desta prova constitui um "estímulo ao aumento da prática desportiva, especialmente por
parte dos jovens, além de contribuir para o desenvolvimento da cultura do voluntariado e,
inequivocamente, para a afirmação do nosso país como local privilegiado para a realização de grandes
eventos desportivos, na senda do sucesso da organização do Campeonato Mundial Universitário da
mesma modalidade, em 2014, na cidade de Guimarães". "O evento Campeonato Europeu Universitário
de Andebol reflete, deste modo, os objetivos estratégicos do Governo para o desporto. Assim,
reconheço como sendo de interesse público o evento referido", refere a Secretaria de Estado do
Desporto e da Juventude. Equipas presentes na 8ª edição do Campeonato Europeu Universitário de
Andebol Masculino Alemanha - HfPV Wiesbaden França - Université de Strasbourg Portugal Polytechnic Institute of Leiria Portugal - University of Minho Roménia - University of Pitesti Espanha University of Cordoba Feminino Alemanha - HfPV Wiesbaden Alemanha - University of Konstanz
Espanha - University of Malaga França - University of the South Toulon-Var Polónia - University of
Vincent Pol Portugal - University of Aveiro Roménia - University of Pitesti Turquia - Marmara University
Portugal - University of Porto Gazeta do Rossio
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A17

ID: 60413901

02-08-2015

Tiragem: 34789

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,49 x 19,57 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A18

ID: 60413502

02-08-2015

Tiragem: 79861

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 4,86 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A19

ID: 60406774

01-08-2015

Tiragem: 125000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,19 x 3,42 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 60406665

01-08-2015

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 4,51 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A21

ID: 60406660

01-08-2015

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,36 x 17,94 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A22

Sub-19: Portugal termina Europeu feminino no 14.º lugar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

01-08-2015

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=563174

A Seleção Nacional de andebol feminino perdeu diante da Bielorrússia, por 31-29, e terminou o
Europeu de sub-19 no 14.º lugar. Portugal não conseguiu repetir o resultado da fase de grupos, onde
tinha conseguido precisamente diante da Bielorrússia o único triunfo naquela ronda. A Macedónia
venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar. Amanhã, domingo, Rússia e Dinamarca
discutem o título na final do Europeu que está a decorrer em Valência, Espanha.
01-08-2015
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A23

Selecção de Andebol Feminino sub-19 termina em 14º

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

01-08-2015

URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/seleccao_de_andebol_feminino_sub_19_termina_em_
14.html

01.08.2015
Selecção de Andebol feminino sub-19 conquista 14º lugar no Campeonato Europeu. A seleção
portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou este sábado, no 14.º lugar o Campeonato da
Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao perder com a Bielorrússia, por
31-29, no Polidesportivo El Cabañal. Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da
competição, em que terminou na terceira posição do Grupo D, com um triunfo por 32-21 frente à
Bielorrússia e duas derrotas com a Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24, respetivamente. Os
derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as seleções da Rússia e
da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º Portugal, 15.º Macedónia e
16.º Lituânia. No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos 15.º e 16.º lugares do
Europeu, a seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar.
Lusa
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A24

ID: 60408157

01-08-2015

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,60 x 6,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Europeu de Andebol Universitário reflecte os objectivos estratégicos do Governo para o desporto

Governo atribui interesse público ao evento
ANDEBOL

| Redacção |

A Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude reconheceu
o campeonato universitário como evento de interesse público.
O despacho publicado no passado mês de Junho no Diário da
República refere que o evento

em causa “tem ganho cada vez
mais projecção internacional,
quer no calendário da EUSA,
quer no da EHF, contando com a
participação de centenas de atletas, de sete países, e que “O
evento reflecte os objetivos estratégicos do Governo para o
desporto”.
“Esta projecção reflete-se tam-

bém na organização do evento,
que conta com cerca de duas
centenas de voluntários, na sua
maioria estudantes universitários, constituindo uma excelente
forma de estimular nestes o gosto pelo desporto e de reforçar a
relação existente entre a vertente
desportiva e a dimensão académica”, refere ainda o governo.
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A25

ID: 60408153

01-08-2015

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 26,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

UMinho recebe Europeu
Universitário de Andebol

§números

A CIDADE DE BRAGA acolhe, de amanhã até ao próximo dia 9 de Agosto, no pavilhão da UMinho,
em Gualtar, e no pav. Lamaçães, a 8.ª edição do Campeonato da Europa Universitário de Andebol.
Evento desportivo internacional conta com a presença de 13 universidades de sete países europeus.
ANDEBOL

| Redacção |

O Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 decorrerá de amanhã a 9 de Agosto, em
Braga, tendo como organizadores a Federação Académica do
Desporto Universitário, em parceria com a Universidade do Minho e a Associação Académica
da UMinho, sob a égide da Associação Europeia do Desporto
Universitário (EUSA). Este
evento conta com o envolvimento da Federação Europeia de Andebol (EHF) e, a nível nacional,
com uma parceria estabelecida
com a Federação de Andebol de
Portugal, e ainda com um forte
apoio local através da Câmara
Municipal de Braga.
O evento internacional contará
com a participação de 13 universidades de 7 países europeus,
num total de 6 equipas masculinas e 9 femininas.
Nesta que é a 8ª edição, Portugal e a UMinho voltam a ser anfitriões de um evento internacional de andebol, depois de o ano
passado terem recebido o mundial universitário da modalidade, no qual Portugal se tornou
campeão mundial universitário.
Apesar dos muitos eventos
desportivos internacionais organizados pela UMinho/AAUM
(11º evento internacional e o 6º
europeu), este é o primeiro europeu da modalidade organizado
pelas duas instituições, desta
forma e como afirmou o treina-

DR

A equipa de andebol da UMinho é a actual campeã mundial universitária

dor da equipa minhota, Gabriel
Oliveira “Este europeu tem ainda mais significado”. A UMinho/AAUM terá a competir apenas a equipa masculina, a qual
entrará na competição com grandes ambições, não fossem os
atuais campeões em título.
A cerimónia de abertura está

marcada para amanhã, às 18 horas, na Praça da República, em
Braga. A competição começa na
segunda-feira pelas 10 horas,
com a competição feminina. O
primeiro jogo da competição
masculina será às 12 horas. Ambas as estreias terão lugar no Pavilhão Desportivo da UMinho,

em Gualtar.
A escolha da cidade de Braga
para acolher o evento não foi
feita ao acaso, depois de Guimarães ter recebido no ano passado
o mundial universitário da modalidade, e tal como referiu o
presidente do comité organizador e da AAUM, Carlos Videira.
“Nas competições internacionais
procuramos sempre assegurar
um equilibro entre os campeonatos que são organizados em Braga e em Guimarães. Depois da
organização do Mundial em
Guimarães em 2014, entendemos que agora deveríamos trazer esta organização para Braga
que também é uma cidade com
forte tradição no andebol desde
há muitos anos a esta parte”.
Também o município de Braga
se tem vindo a assumir como um
parceiro estratégico nesse tipo
de organizações, o qual assumiu
desde o início um compromisso
com a AAUM e os SASUM, como refere a vereadora do desporto, Sameiro Araújo: “faz parte do nosso plano estratégico
trazer até Braga grandes eventos
desportivos e, simultaneamente
fazer de Braga uma cidade eclética quer ao nível da prática desportiva, quer ao nível da realização de grandes eventos desportivos. Pretendemos com a realização de eventos desta qualidade, dinamizar a prática desportiva junto da população, aumentando o número de praticantes
da modalidade e também promover a nossa região”.

Evento internacional
Mais de 300 atletas
e técnicos das 13
equipas presentes
neste Europeu
Campeonato Europeu Universitário de Andebol Braga’2015 vai
decorrer em duas instalações
desportivas — pavilhão Desportivo da UMinho e pavilhão de Lamaçães — onde decorrerão
42 jogos, todos transmitidos em
streamming.
Estarão em competição 15 equipas (nove femininas e seis masculinas), de sete países, num
total de 300 atletas/oficiais a representar 13 universidades.
Masculinos:
Alemanha - HfPV Wiesbaden
França - Université de Strasbourg
PORTUGAL - Politécnico Leiria
PORTUGAL - Univ. Minho
Roménia - University of Pitesti
Espanha - University of Cordoba.
Femininos
Alemanha - HfPV Wiesbaden
Alemanha - Univ. of Konstanz
Espanha - University of Malaga
França - U. South Toulon-Var
Polónia - University Vincent Pol
PORTUGAL - Univ. Aveiro
Roménia - University of Pitesti
Turquia - Marmara University
PORTUGAL - Univ. Porto.

Publicidade
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A26

ID: 60415435

01-08-2015

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,01 x 30,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

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
PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

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

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
AArtística de Avanca arrancou,
esta semana, os trabalhos de
preparação para a nova temporada, que marca o regresso
da equipa avancanense ao convívio dos “grandes” do andebol
nacional. Com três “caras” novas, num grupo mesclado de
experiência e juventude, o clube
aposta na obtenção de um lugar
entre os oito primeiros classificados na primeira fase do campeonato, 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,
praticamente, por jogadores
que transitaram da época passada, a Artística de Avanca reforçou 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 também estiveram Ricardo Mourão, Diogo Oliveira e Miguel
Baptista) e André Magalhães,
que se sagrou campeão nacional 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 espaço na equipa.
O treinador que subiu a Artística à Divisão A1 tem bem de-

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

PLANTEL SÉNIOR 2015/2016
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-Juvenil)
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 Magalhães
Fisioterapeuta: António
Carvalho

JOGOS DE PREPARAÇÃO
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.

ao ‘play-off’, garantindo desde
logo a permanência na 1.ª Divisão, apesar de sabermos as dificuldades 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”- leiase do seu pavilhão -, devido à
intervenção para o melhoramento a infra-estrutura, com a
colocação de uma nova cobertura, de uma cabine para a imprensa 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 público”, referiu o técnico, que não
quis deixar de lançar um desafio
aos associados e simpatizantes
do clube: “espero dos nossos
adeptos aquilo a que sempre
nos habituaram desde que estou aqui em Avanca. Venham
apoiar-nos, pois vamos fazer
tudo para não vos defraudar e,
por outro lado, terão a oportunidade de ver actuar os melhoPágina 26
res jogadores nacionais”. |
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DESPORTO
RICARDO CARVALHAL

“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
Carlos Delgado
A cidade de Gwangju, na Coreia
do Sul, foi recentemente palco
da realização das XXVIII Universíadas de Verão, acontecimento mundial direccionado
aos estudantes universitários e
que reuniu cerca de 13 mil atletas, em representação de 146
países. O evento, comparável
aos Jogos Olímpicos, é organizado pela FISU (Federação Internacional do Desporto Universitário) e englobava 21 provas colectivas e individuais, entre as quais o Andebol.
E foi precisamente nesta modalidade que Portugal conseguiu feito inédito, ao conquistar
a primeira medalha de ouro colectiva. Com um percurso imaculado, a Selecção Nacional depois de vencer a Série B sem
derrotas, triunfou na final diante da Sérvia (vencedora da Série
A), por 25-21.

O aveirense Pedro Seabra,
que iniciou a sua actividade
desportiva no São Bernardo,
além de ser considerado o
“MVP” da competição foi também o capitão da Selecção Nacional. Ao Diário de Aveiro o
central, agora ao serviço do
ABC de Braga, dá conta de como viveu esses momentos.
Diário de Aveiro: Como sentiu e viveu esta participação?
Pedro Seabra: Foi algo indescritível. A cerimónia de abertura e de encerramento, o convívio 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 Medalha de Ouro?

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

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

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

Também foi o capitão da Selecção. Quem o escolheu?
Foi o nosso treinador Rolando
Freitas. Mas também neste aspecto essa escolha não foi importante para mim. Valorizei-a,
claro, mas todos os meus colegas também a mereciam. O importante era dignificar o nome
de Portugal a todos os níveis e
isso foi totalmente conseguido.

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.

Esta Medalha de Ouro não
tem correspondência quando 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, estou convicto de que Portugal
não vai demorar muito a voltar
a marcar presença nesses grandes palcos. Esta conquista ao
nível do desporto universitário
é disso exemplo, porque havia
nas outras equipas atletas estudantes que também fazem
parte das selecções principais
dos seus países, como eram os
casos de atletas da Rússia,
Suíça, Servia, Coreia do Sul, entre outras. Apesar disso nós
conseguimos ser os melhores,
o que comprova haver qualidade no nosso Andebol. É uma
questão de tempo (pouco) para
voltar à ribalta, acredito.

Houve algo que o tivesse
surpreendido nas Universíadas?
Tudo me surpreendeu positivamente, porque tudo foi
grandioso. Parecia que estávamos nuns Jogos Olímpicos.
Não fazia ideia que seria assim,
mas posso adiantar-lhe que,
por exemplo, houve mais atletas participantes nestas Universíadas do que nos últimos
Jogos Olímpicos realizados
em Londres, na Inglaterra. Fiquei e vim maravilhado. Esta
participação, por tudo o que
representou social, geográfica
e desportivamente vai acompanhar-me por toda a vida,
sem dúvida. |

Carreira de sucesso no desporto e nos estudos
EXEMPLO
Aos 25
anos, Pedro Seabra bem
pode olhar
com merecido orgulho
para o seu
passado
desportivo e
académico. É
que além de ser já
uma referência
no andebol a nível
nacional, o jovem
aveirense adiciona a
essa exuberante carreira desportiva o facto
de no ano lectivo que
agora terminou se ter licenciado em Medicina, na
Universidade do

Porto. Um feito que regista, mas
não valoriza em excesso.
“Não é fácil, mas com método de trabalho, disciplina,
apoio da família, namorada e
amigos, tem sido possível conciliar, com êxito, a alta competição com os estudos”, adianta,
recordando, sem explicações
exaustivas o seu passado desportivo. “Comecei aos sete
anos no São Bernardo, onde
estive durante 11 épocas consecutivas. 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 “coração está no São Bernardo”, Pedro Seabra não deixa, no entan-

to, de elogiar o seu actual emblema. “OABC de Braga é um clube
fantástico, com espírito de família, mas com grandes exigências competitivas, porque luta
pela conquista de títulos. Sintome muito feliz por fazer parte
daquela equipa e ainda mais por
ser treinado por Carlos Resende,
o melhor andebolista português
de todos os tempos. Obviamente, não esqueço o São Bernardo,
porque se não existisse nada
disto teria sido possível na minha vida. Passei lá grandes momentos, tive bons treinadores e
fiz muito amigos. Mas como se
trata de um clube vocacionado,
e bem, para a formação, não podia dar-me as condições que o
Sporting e oABC oferecem para
se poder singrar na alta competição e, paralelamente, nos es-

tudos”, reconhece, não sem deixar palavras de incentivo aos jovens que agora se iniciam.
“Acreditem que é possível conciliar estudos e prática de desporto. Basta força de vontade,
auto disciplina, muito entusiasmo e prazer tanto numa
coisa como na outra”.
Relativamente ao futuro imediato, 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 tomarei 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

i PERFIL
Nome: Pedro Seabra
Marques
Data de nascimento:
25 de Maio de 1990
(25 anos)
Naturalidade:
Aveiro
Clubes que representou: São Bernardo,
Sporting e ABC de
Braga
Títulos: Campeão Nacional de Iniciados (São
Bernardo); Campeão
Nacional de Juniores
(São Bernardo e Sporting); Taça Challenge
(Sporting); Taça de Portugal (ABC de Braga)
Internacionalizações:
Escalões jovens (110);
Selecção A (8).
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Pedro Seabra, um
universitário de ouro
RICARDO CARVALHAL

O andebolista aveirense ajudou Portugal a sagra-se campeão do mundo. Página 27
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Portugal perde e termina Europeu feminino de andebol de sub-19 no 14.º lugar
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Diário de Notícias da Madeira.pt
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01-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b06d1e6c

Portugal perde e termina Europeu feminino de andebol de sub-19 no 14.º lugar 01/08/2015 17:06
Achou este artigo interessante? A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou hoje no
14.º lugar o Campeonato da Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao
perder com a Bielorrússia, por 31-29, no Polidesportivo El Cabañal. Portugal não conseguiu repetir o
triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na terceira posição do Grupo D, com um
triunfo por 32-21 frente à Bielorrússia e duas derrotas com a Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24,
respectivamente. Os derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as
seleções da Rússia e da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º
Portugal, 15.º Macedónia e 16.º Lituânia. No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos
15.º e 16.º lugares do Europeu, a seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao
último lugar. Ontem, 12:17
01/08/2015 17:06
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campeonato Europeu arranca amanhã

pedro vieira da silva

raga será o palco,
de amanhã a 9 deste
mês, do Campeonato
Europeu Universitário de Andebol 2015, que
conta com a presença de 13
universidades (seis equipas
masculinas e nove femininas), em representação de
sete países europeus.
O evento tem como organizadores a Federação
Académica do Desporto
Universitário, em parceria com a Universidade
do Minho e a Associação
Académica da Universidade do Minho, sob a égide
da Associação Europeia
do Desporto Universitário (EUSA).
Este evento conta com
o envolvimento da Fede-

B

ração Europeia de Andebol (EHF) e, a nível nacional, com uma parceria
estabelecida com a Federação de Andebol de
Portugal, e ainda com um
forte apoio local através
da Câmara Municipal de
Braga.
Nesta que é a 8.ª edição do evento, Portugal
e a UMinho voltam a ser
anfitriões de um evento
internacional de andebol,
depois de o ano passado
terem recebido o mundial universitário da modalidade, no qual Portugal
se tornou campeão mundial universitário.
A cerimónia de abertura está marcada para amanhã, pelas 18h00, na Praça
da República, em Braga.
A escolha da cidade de

Braga para acolher o evento não foi feita ao acaso,
depois de Guimarães ter
recebido no ano passado
o mundial universitário
da modalidade.
«Nas competições internacionais procuramos sempre assegurar um
equilíbrio entre os campeonatos que são organizados em Braga e em
Guimarães. Depois da organização do Campeonato
Mundial Universitário em
Guimarães, no ano passado, entendemos que agora deveríamos trazer esta
organização para Braga,
que também é uma cidade com forte tradição no
andebol desde há muitos
anos a esta parte», destacou o presidente do Comité Organizador e pre-

DR

Braga será capital do andebol universitário

Treinador da equipa universitária, atual campeã europeia, Gabriel Oliveira

sidente da AAUM, Carlos
Videira.

Governo atribui
interesse público
A Secretaria de Estado do
Desporto e da Juventude
reconheceu o campeo-

nato universitário como
evento de interesse público. O despacho publicado no passado mês de
junho no Diário da República referia que o evento
em causa «tem ganho cada vez mais projeção in-

ternacional, quer no calendário da EUSA, quer
no da EHF».
Esta projeção reflete-se também na organização do evento, que contará
com cerca de duas centenas de voluntários.
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Portugal em 14º lugar no Europeu - O Jogo
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Seleção Nacional de sub-19 perdeu com a Bielorrússia (31-29) no derradeiro desafio do Campeonato
da Europa da categoria, a decorrer em Espanha.
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou hoje no 14.º lugar o Campeonato da
Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao perder com a Bielorrússia, por
31-29, no Polidesportivo El Cabañal.
Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na
terceira posição do Grupo D, com um triunfo por 32-21 frente à Bielorrússia e duas derrotas com a
Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24, respetivamente.
Os derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as seleções da
Rússia e da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º Portugal, 15.º
Macedónia e 16.º Lituânia.
No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos 15.º e 16.º lugares do Europeu, a
seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar.
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Seleção cabo-verdiana de sub-21 faz jogo de apresentação
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A comitiva vai representar Cabo Verde no "Challenge Trophy".
O "Challenge Trophy" será disputado entre as sete melhores seleções africanas.
Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A seleção masculina de andebol sub-21 de Cabo Verde faz este sábado, no Pavilhão Vává Duarte,
Cidade da Praia, um jogo de apresentação com uma equipa constituída pelos melhores jogadores de
Santiago Sul.
Esta será a partida de despedida da seleção que vai representar Cabo Verde no "Challenge Trophy",
que se realiza em Adis Abeba, Etiópia, de 4 a 8 de agosto.
A comitiva cabo-verdiana viaja domingo, para a disputa da fase continental do torneio a ser disputado
entre as sete melhores seleções africanas.
Vencedor do "Challenge Trophy" da Zona II do Conselho Superior dos Desportos em África,
conquistado ano transato no Mali, a seleção cabo-verdiana, apelidada de "Tubarões Tigres", joga a
qualificação para o IHF Trophy.
A equipa cabo-verdiana continua a ser orientada pela dupla técnica composta por Pedro Ferreira e
Adelino Duarte e aspira atingir a fase mundial da competição.
A equipa terá pela frente os vencedores de cada uma das sete zonas africanas do Conselho Superior
do Desporto em África.
A seleção cabo-verdiana de sub-21, que integra a Zona II, ganhou o direito de estar nesta prova após
vencer o torneio na Cidade de Bamako (Mali), eliminando a seleção anfitriã, a Guiné Bissau, a Guiné
Conacri e o Senegal.
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Portugal perde e termina Europeu de sub-19 em 14º
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A seleção portuguesa perdeu com a Bielorrússia, por 31-29.
Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na
terceira posição do Grupo D.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 terminou hoje no 14.º lugar o Campeonato da
Europa da categoria, a decorrer até domingo em Valência, Espanha, ao perder com a Bielorrússia, por
31-29, no Polidesportivo El Cabañal.
Portugal não conseguiu repetir o triunfo na fase preliminar da competição, em que terminou na
terceira posição do Grupo D, com um triunfo por 32-21 frente à Bielorrússia e duas derrotas com a
Espanha e Noruega, por 23-19 e 29-24, respetivamente.
Os derradeiros lugares do Campeonato da Europa, que terá domingo a final entre as seleções da
Rússia e da Dinamarca, ficaram definidos da seguinte forma: 13.º Bielorrússia, 14.º Portugal, 15.º
Macedónia e 16.º Lituânia.
No jogo anterior ao da seleção portuguesa, de atribuição dos 15.º e 16.º lugares do Europeu, a
seleção da Macedónia venceu a da Lituânia, por 29-27, e fugiu ao último lugar.

Página 36

A37

Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia começa esta sexta-feira
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A Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia 2015 disputa-se nos dias 31 de Julho e 1 e 2 de
Agosto, na área desportiva da Praia da Rocha, em Portimão.
Em competição estão oito equipas de Rookies Femininas e outras tantas de Masters Femininos, doze
de Masters Masculinos e 16 de Masters Masculinos, num total de 44 equipas presentes em Portimão.
Depois da primeira reunião técnica, a prova arranca oficialmente às 18h00, com dois jogos a contar
para o Qualifying de Masters Masculinos, nos campos Praia da Rocha 1 e Praia da Rocha 2 e as
partidas prolongam-se até à meia-noite, com a primeira jornada de Masters Femininos e Rookies
Femininos e Masculinos.
Hoje, do Qualifying Masters Masculinos, apura-se o primeiro classificado de cada grupo para o quadro
principal.
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Europeu Sub19 feminino: Portugal vence Macedónia e vai disputar o 13.º lugar
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Portugal venceu esta tarde a Macedónia por tangencial 27-26, em jogo a contar para a poule de
apuramento dos 13.º /16.º lugares do Campeonato da Europa de Sub19, que está a decorrer em
Espanha.
Um triunfo com um sabor muito especial já que a equipa de Carlos Pires, ao intervalo, perdia por 1315, conseguindo uma reviravolta no marcador com muita garra e entrega.
O segundo tempo foi quase todo da equipa lusa que, no entanto, e já na parte final do jogo, esteve a
perder por 25-26 para empatar pouco depois. O time-out solicitado pelo técnico da Macedónia não
resultou da melhor forma e foi Portugal que, já no minuto final, fez o derradeiro 27-26.
Com este resultado, Portugal vai amanhã, sábado, discutir o 13.º e 14.º lugares da classificação,
frente à Bielorrússia, formação que, na fase de grupos, Portugal já venceu por concludente 32-21.
CARLOS PIRES ( SELECIONADOR)
No final da partida, o selecionador nacional apreciou o jogo da seguinte forma.
" O que há a reter é que, mais uma vez, entrámos bem na partida. Depois dessa fase inicial,
começámos a mostrar alguma precipitação na finalização, tivemos também algum azar, bolas nos
postes, e não fomos capazes de parar um pouco e acalmar o jogo " , começou por referir Carlos Pire,
para prosseguir.
" Entretanto, a Macedónia continuou a concretizar os seus ataques e nós não estávamos a ser tão
eficientes em termos defensivos, com a ponta direita da Macedónia a causar-nos grandes problemas "
, referiu Carlos Pires, para depois passar à história do segundo tempo.
" Na segunda parte entrámos bem, conseguimos alterar a defesa, o que nos deu maior solidez.
Passámos para a frente no marcador, falhámos dois ataques, a Macedónia empatou e, a partir da,í foi
um jogo equilibrado até ao fim " ", terminou o selecionador nacional.
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Andebol do IP Leiria
parte com ambição para
Europeu Universitário
Masculinos Leirienses estreiam-se no Campeonato Europeu Universitário que
irá decorrer em Braga, de 2 a 9 de Agosto. Marco Afra promete equipa lutadora
D.R.

Andebol
Universitário

A equipa de andebol masculino do Instituto Politécnico de
Leiria (IPLeiria) irá participar
pela primeira vez num campeonato Europeu Universitário
da modalidade. O campeonato
irá decorrer entre os dias 2 e 9
de Agosto na cidade dos arcebispos, Braga.
Depois de terem sido vicecampeões nacionais, no passado mês de Abril, só superados pela fortíssima equipa da
Universidade do Minho, a formação de Leiria irá medir forças com outras faculdades da
Europa em que o objectivo
principal passará por “lutar e
dignificar a instituição em todos os jogos do princípio ao
fim, como tem sido uma constante nesta modalidade”.
A preparação da equipa tem
decorrido no Centro Desportivo
Juventude Lis e todos os atletas

Marco Afra (à esquerda) lidera a jovem equipa leiriense

têm se mostrado motivados
para esta estreia absoluta. Para
Marco Afra, treinador experiente e habituado a estes grandes palcos, a equipa leiriense
tem potencial para poder surpreender. "O andebol é uma
modalidade implementada em
Leiria e vamos mostrar a todos
a qualidade de jogo que aqui se

pratica. Queremos mostrar que
sabemos jogar", afirmou.
Já o capitão de equipa, João
Silva, antecipou muitas dificuldades, mas promete lutar até
ao fim. "sabemos as dificuldades que iremos passar e o poderio das outras equipas, no
entanto estaremos em todos
os jogos para ganhar e disputar

todos os lances como se fosse
o último e dignificar o IP Leiria,
uma instituição que tanto nos
tem dado e ensinado, e que nos
permitiu estar presentes nesta
prova", concluiu.
O sorteio do calendário competitivo só vai acontecer no domingo, antecedendo o início
dos jogos.|
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FESTAS DA PRAIA DA VITÓRIA

PraiAndebol 2015
decorre amanhã
Evento está agendado
para o areal grande com
início às três da tarde.

pas devem estar presentes no local
da prova às 14:15, ou seja, 45 minutos antes do arranque do certame,
tendo em vista os indispensáveis
procedimentos logísticos.
EXPECTATIVAS

Como é habitual, o andebol de
praia marca presença sobremaneira
importante no programa das festas concelhias da Praia da Vitória,
o que denota, também, a crescente
popularidade desta variante da modalidade. A edição de 2015 não será
exceção.
Neste contexto, a Associação de
Andebol da Ilha Terceira, através
do respetivo Gabinete Técnico,
promove amanhã, sábado, dia um
de agosto, o designado PraiAndebol
2015. O aguardado acontecimento
decorre no areal grande da Praia da
Vitória, a partir das três da tarde.
Segundo uma nota informativa do
Gabinete Técnico da Associação de
Andebol da Ilha Terceira, as equi-

Atendendo ao reconhecido prestígio das festas da Praia da Vitória, que arrastam sempre enormes
multidões, tanto de locais como de
visitantes, as expectativas apontam para um número bastante interessante de equipas. Aliás, esta
tendência ganha força se São Pedro
mantiver o tempo simplesmente
radioso dos últimos dias (sol com
fartura), na verdade, deveras convidativo para um salto à praia.
Enquanto participante ou simples
espetador, fica o convite para acompanhar de perto o animado PraiAndebol 2015, até porque, tendo como
ponto de referência as edições anteriores, o espetáculo, a salutar prática desportiva e a boa-disposição
estão garantidos.

ANDEBOL DE PRAIA anima festas do concelho de Vitorino Nemésio
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Portuguesas derrotaram a Macedónia por 27-26.
Europeu decorre em Valência, na Espanha
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
Portugal derrotou a Macedónia, por 27-26, e vai disputar com a Bielorrússia o 13.º lugar no Europeu
de sub-19 de andebol feminino, que está a decorrer em Valência, Espanha.
A equipa lusa chegou ao intervalo a perder por 13-15, mas acabou por dar a volta ao resultado e vai
tentar atingir o 13.º posto, no sábado, frente à Bielorrússia, equipa que Portugal venceu na fase de
grupos por 32-21.
Erica Tavares, com sete golos, foi a melhor marcadora portuguesa, apontando menos três tentos do
que a macedónia Sara Ristovska.
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Leiria estará presente com 15 equipas na fase final do circuito nacional de andebol de praia

Artistas da pirueta rumam a sul
à conquista do título nacional
MÁRIO AMARAL

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T É já amanhã, sexta-feira, que começa em Portimão a fase final do
Circuito Nacional de Andebol de
Praia. Para lá chegarem, um sem número de atletas percorreu os areais
do País durante todo o mês de Julho. Só no circuito regional de Leiria foram 49 as equipas participantes, pelo que se multiplicarmos por
atletas, pais, namoradas e amigos,
não será difícil de perceber que terão sido milhares de pessoas a visitar as estâncias balneares da região à conta do jogo das piruetas.
As equipas de Leiria, que nos
dois últimos anos açambarcaram os
títulos principais do Circuito Nacional, estão prontas para voltar a
fazer estragos. As 100 ondas, bicampeãs nacionais em masters femininos, não querem perder o embalo e pretendem levar o terceiro caneco para casa. Vão ter concorrência da pesada, como prova o facto
das duas outras equipas femininas
apuradas por Leiria – Kempa Online e Raccoons d'Areia – terem logrado vencer uma etapa no circuito regional. “Tricampeonato e ganhar todos os jogos” é o objectivo de
Paulo Félix, técnico das 100 ondas.
Nos homens, os campeões de
2013, Raccoons d'Areia, e os de
2014, Vakedo Gaw, querem ter uma
palavra a dizer, mas esta é uma
competição bem mais imprevisível
e o vencedor pode surgir de onde
menos se espera. Por Leiria ficaram
apurados os jovens em ascensão

Momentos espectaculares de jogadores de nível
Cinco + Um e os Cucurdilos. Ao
qualifying vão This is Team e Qualcroqui.
“O objectivo para qualquer equipa que vai à fase final é ser campeão, porque significa ter a possibilidade de representar Portugal na
Liga dos Campeões, na Gran Canária. No entanto, sabemos que
não será fácil, pois a qualidade
das equipas é cada vez maior”,
disse ao JORNAL DE LEIRIA Pedro

Carreira, elemento dos Raccoons
d'Areia, emblema com duas estrelas de campeão nacional. Na mesma situação estão os Vakedo Gaw,
de Nuno Costa, equipa que venceu
o circuito regional. “Temos a consciência de que vamos defrontar
as melhores equipas portuguesas e
que na maior parte das vezes serão
os detalhes a decidir, mas sabemos
da nossa qualidade e esperamos ter
a pontinha de sorte necessária para

revalidar o título.”
Na competição destinada aos
mais jovens, Leiria também vai estar representada em força. Os Rubios, que dominaram o circuito regional de rookies masculinos, partem como candidatos, mas os Hackers d'Areia, os Macroondas e os
Beach Please também procuram
bons resultados. Nas meninas, Raccoons d'Areia e Ondas n'Areia procuram a glória.
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Equipa de andebol de Leiria quer honrar a cidade, mas também o País

Equipa masculina participa pela primeira vez no evento

Andebol do Politécnico de Leiria
em jogo no Europeu universitário
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T “Mostrar que em Leiria se joga
bem andebol.” É este o objectivo da
presença da equipa masculina do
Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
nos Campeonatos Europeus Universitários, que se realizam a partir da
próxima segunda-feira, em Braga. A
equipa liderada por Marco Afra sagrou-se vice-campeã nacional e beneficiou do facto de a Universidade do
Minho, crónico campeão português
e detentor do título europeu, ser a entidade organizadora da oitava edição
da prova para poder estar presente.
Ao contrário do que tem sido habitual será, pois, a equipa masculina
a defender as cores do IPL e a marcar
presença no mais prestigiado palco do
desporto universitário do Velho Continente. As meninas já participaram
em quatro edições dos Campeonatos
Europeus Universitários – em 2006,
2011, 2013 e 2014 – mas desta vez ficaram de fora. Serão 14 atletas, de
quatro clubes diferentes – um sem
clube – e nove cursos distintos a defenderem as cores de Leiria na prova:
a esmagadora maioria é da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas
também há quem estude na Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais.
Objectivos? Para Marco Afra é difícil antecipar sem ter consciência de
quem são os adversários, pois o sorteio é feito em cima da hora. “Não sabemos que universidades vão estar
presentes nem em que grupo vão calhar. A grande vantagem para os atletas é que podemos defrontar ucra-

traçar objectivos etapa a etapa, até porque a altura não é muito boa, em período transitório entre épocas desportivas. O desporto universitário
funciona sempre assim”, diz. “As muCarlos Simão – Engenharia
lheres tinham quase todas algum
Informática – AC Sismaria
contacto internacional, agora para os
Ivan Pedrosa – Engenharia da
Energia e do Ambiente – AC Sismaria homens é a primeira experiência para
todos. Habitualmente jogam uns conPaulo Jesus – Gestão – Juve Lis
tra os outros nos 'quintais' e toda a
André Cotrim – Desporto e Bemgente se conhece”, acrescenta.
Estar – Juve Lis
André Cotrim é um dos jogadores
Diogo Cunha – Biomecânica – SIR 1.º
que procuram alargar os seus conheMaio
cimentos no andebol de além-fronFrancisco Santos – Engenharia da
teiras. “O objectivo é ir o mais longe
Energia e do Ambiente – Juve Lis
possível na competição. É a primeira
Ivo Amador – Engenharia
vez que os masculinos estão inseridos
Informática – Juve Lis
num Campeonato Europeu UniversiJoão Seiça – Engenharia
tário e pelo que nos é dito o nível é
Electrotécnica – Juve Lis
muito alto. Mesmo sabendo que vai
João Silva – Gestão – Juve Lis
ser difícil vamos querer disputar todos
Luís Silva – Engenharia
os jogos. Com os treinos exigentes que
Electrotécnica – Juve Lis
Luís Pedro Silva – Solicitadoria – AD temos tido acredito que estamos preparados para surpreender.”
Godim
Para Carlos Simão, esta presença em
Nuno Andrade – Engenharia Civil Braga “é uma óptima oportunidade de
Juve Lis
competir com outros tipos de andebol
Pedro Gomes – Engenharia
e de conhecer novas pessoas”. “Não
Informática – SIR 1.º Maio
sabemos o que nos reserva, mas saRúben Serrano – Desporto e Bembemos que vamos entrar sempre para
Estar – AC Sismaria
ganhar. Depois veremos se é possível
Treinador – Marco Afra
alcançar uma boa classificação.”
Coordenadora – Cândida Bairrada
O andebol no IPL treina uma vez por
Oficial – Margarida Gabriel
semana e não é só para atletas fedenianos, franceses, sérvios ou croatas. rados, mas também para quem já joAcabam por jogar contra outro tipo de gou ou quer ter um primeiro contacandebol e isso enriquece-lhes o pa- to com a modalidade. “Há quem partrimónio desportivo”, sublinha o téc- ticipe em várias modalidades. Os
nico responsável.
cabo-verdianos e os chineses adePor isso, “o grande objectivo” será rem bastante. O pessoal que está des“promover o andebol de Leiria, mos- locado acaba por se integrar através
trar que também tem muita quali- do desporto”, diz Cândida Bairrada,
dade e que sabemos jogar”. “Vamos coordenadora do Desporto do IPL.

Os atletas
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ANDEBOL

Andebol Cup vai juntar mais de duas centenas de atletas
 Entre os dias 4 e 6 de se-

tembro, o Pavilhão dos Desportos vai ser palco da III
edição do Andebol Cup, que
este ano promete trazer até
à capital transmontana mais
de duzentos atletas, divididos entre a competição e a
Mini Cup de Andebol. Este
torneio funciona como uma
pré-epoca para as melhores
equipas nacionais do escalão
de juvenis, que de imediato
aceitaram o convite da organização (Sport Vila Real
e Benfica - SVRB) para participar na competição, como
referiu Cândido Machado
do SVRB. “Vamos ter cá as
melhores equipas nacionais,
como é o atual campeão, o
ABC, a Associação Académica de Águas Santas, que
ficou em segundo, e o SL
Benfica, que conquistou a
terceira posição no campeonato. A nossa marca já está
consolidada e prova disso é

que os clubes aceitaram logo
participar”.
Os três dias contemplam
também o Mini Andebol
Cup, em que vão participar
algumas equipas da região e
os ATL’s de Vila Real, que
poderão ter aqui o seu primeiro contacto com a modalidade. Em seniores também vão marcar presença as
equipas do SL Benfica e do
Xico Andebol, que disputam
a primeira divisão nacional.
Os principais objetivos do
III Andebol Cup passam por
promover a modalidade, incentivar mais crianças a jogar, sendo o mais importante
“mostrar aos miúdos o que é
o andebol, que experimentem”. Depois, “se gostarem,
poderão inscrever-se”. “Nós
estamos sempre de portas
abertas, com vários horários
de treino disponíveis e temos
ainda treinadores competentes que estão sempre a intro-

p MÁRCIA FERNANDES

duzir as mais recentes metodologias de treino”, destaca
Cândido Machado.
Para além da competição,
o SVRB promove a realização de workshops destinados
à formação de treinadores,
dirigentes e oficiais de segurança, que este ano recebem acreditação do Instituto
Português do Desporto e Juventude. Haverá ainda uma
Mesa Redonda com os me-

lhores treinadores da formação que vão partilhar as suas
vivências no andebol. A participação é aberta a todos os
treinadores de qualquer modalidade.
Para o treinador do
SCVR, Francisco Almeida,
“é muito bom” ter aqui este
torneio, em que os “nossos
atletas têm a oportunidade
de aprender com os melhores”. “Esperamos que o mu-

nicípio nos continue a ajudar,
sendo esta uma competição
interessante para divulgar e
promover a cultura e o desporto de Vila Real”, sublinhou o técnico.
O vereador do desporto da autarquia vila-realense, José Maria, referiu que o
município está atento e reconhece o valor dos melhores, que podem levar mais
longe o nome de Vila Real.

“Ainda recentemente reconhecemos o trabalho da
Associação de Andebol ao
lhe atribuirmos a medalha
de Prata de Mérito Municipal. Sabemos também o
bom desempenho que faz o
SVRB na promoção da modalidade e por isso seremos
um ponto de apoio com a
missão de ajudar quem faz
bem”.
Como tem acontecido em
outras edições, o torneio vai
ainda homenagear um ex-atleta sénior do SVRB, Zé
Diogo Silva, que na nova
temporada desportiva vai
alinhar no Xico Andebol Clube Desportivo.
A organização é do Sport
Vila Real e Benfica em parceria com a Associação de
Andebol de Vila Real, e contam com o apoio da Câmara
de Vila Real, do Regimento
de Infantaria 13 e da UTAD.
Márcia Fernandes

Página 48

A49

ID: 60377975

23-07-2015

Tiragem: 38000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 6,36 x 9,76 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 49

A50

ID: 60366929

17-07-2015

Tiragem: 3000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 22,03 x 7,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 50

