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O estádio de praia instalado 
junto ao Edifício Transparente 
recebe a partir de hoje e até dia 
30 duas etapas do Circuito Re-
gional de Andebol de Praia e 
ainda a Taça Cidade do Porto. 

VERÃOABORLA 

LEIRIA 
MUITA ANIMAÇÃO 
Ate setembro, a praia de Pe-
drógão (a única de Leiria) rece-
be mais de uma centena de 
eventos. Há atividades peda-
gógicas e de entretenimento 
para as crianças, espetáculos, 
fitness, desporto, arte. 

LISBOA 
BROADWAY NO LARGO 

Prossegue hoje à noite, no largo 
de S. Carlos, o Festival ao Lar-
go. O programa é aliciante, 
com o Coro do Teatro Nacio-
nal de São Carlos a recriar al-
guns dos grandes éxitos dos 
musicais da Broadway como 
'Rei Leão', 'New York, New 
York', 'Cabaret', 'Evita', 'Jesus 
Christ Superstar', 'Cats', 'Fan-
tasma da ópera'. 

COIMBRA 
COSMONAUTA 
O cosmonauta russo Mikhail 
Komienko, que esteve um ano 
no Espaço, dá hoje (14h30) 
uma palestra no Departamen-
to de Física da Universidade de 
Coimbra. 

SINTRA 

FEIRA QUINHENTISTA 
A praça D. Fer- 
nando II, em S. 
Pedro de Sintra 
recebe a partir rC 
de hoje mais 
uma edição da 
Feira Quinhentista, recriando 
um mercado de época. A edi-
ção deste ano presta homena-
gem a Gil Vicente que frequen-
tou os Paços Reais de Sintra no 
reinado de D. Manuel I. 

TAVIRA 
TEATRO NA RUA 
O Teatro Regional Serra Mon-
tem lir° apresenta hoje 
(22h00) no largo em frente ao 
Palácio da Galena a peça 'Ex-
ploradores da Serra', no âmbito 

. do Festival Cenas de Rua. 

PORTO 
ANDEBOL DE PRAIA 

SETÚBAL 
BIATLO 
E TRIATLO 
Setúbal recebe nos 
dias 14,15 e 16 os 
campeonatos da 
Europa de biatlo e 
triatlo. É uma 
oportunidade para 
ver em competi-
ção os melhores 
atletas europeus 
nos diversos esca-
lões das duas mo-
dalidades. O Par-
que Urbano de Al-
buque' é o centro 
nevrálgico de toda 
a ação desportiva. 

SERTÃ 
CAPICUA 
ECOLÓGICA 

No sábado, Capi-
cua e Pedro Geral-
des apresentam na 
Sertã o espetáculo 
'Mão Verde' 
(17h30), para falar 
de ecologia ao pú-
blico infantil e 
suas famillas. 

LOULÉ 
ARTES 
NA CIDADE 
No sábado, as artes 
performativas vão 
invadir a cidade de 
Loulé na segunda 
edição do Mov'Art. 
O movimento e a 
arte, em sintonia. 
irão animar esta 
noite de verão 
com cor, alegria, 
imaginação e mo-
vimento, propor-
cionando a fruição 
estética e artística 
das artes perfor-
mativas. Página 1
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Magnol Suarez Fiz
é reforço para a baliza
da Artística de Avanca

Avelino Conceição

CONTRATAÇÃO O guarda-
redes Magnol Fiz, que na úl-
tima época representou a San-
joanense no Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão por em-
préstimo do FC Porto, é o mais
recente reforço da Artística de
Avanca para 2017/2018. Guar-
dião e presidente do clube
acertaram, ontem, os porme-
nores da contratação, pas-
sando o assim o jogador cu-
bano a ser mais uma opção
para a baliza.

A equipa sénior, que vai ar-
rancar os trabalhos para a
nova temporada no próximo
dia 19, vai ter nas suas filieras
jovens jogadores para colma-
tar as saídas de que foi alvo nos
últimos dias. Um deles é o tam-
bém guarda-redes, Rui Leite,
que fez todo o seu percurso ao
serviço do Feirense e que ago -
ra, aos 18 anos, se poderá es-
trear na Divisão A1 do andebol
português.

Ao guardião juntam-se mais
três jovens da formação do
clube de Avanca, que vão tra-
balhar no plantel. O ponta di-
reita Lourenço Santos, que na
última época esteve empres-
tado ao São Paio de Oleiros,
regressa agora a casa, tal como
o ponta-esquerda Gil Moreira,

que esteve cedido ao Monte. O
outro é o “pivot” Pedro Pires,
ex-júnior que que na tempo-
rada passada já teve oportuni-
dade de jogar alguns minutos
pela equipa sénior, sendo agora
definitivamente promovido.

Foi a forma que os respon-
sáveis da Artística de Avanca
encontraram para colmatar as
três saídas jogadores que fo-
ram extremamente influentes
na equipa avancanense, que
terminou o último campeo-
nato na sétima posição. Foram
os casos do lateral direito Mi-
guel Baptista, do guardião Ale-
jandro Carreras e do central
Carlos Santos, podendo ainda
estar de saída Pedro Valdes
para o Sporting. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Guarda-redes cubano troca
Sanjoanense pela Artística

D.R.
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Senhor Director,
A notícia que eu temia ouvir
chegou.

O Andebol sénior da Asso-
ciação Académica de Coimbra
em risco de não participar no
Campeonato Nacional da Se-
gunda Divisão Sénior, por falta
de apoios.

A 3 de Junho o andebol sé-
nior da AAC conquista com mé-
rito próprio o acesso à Segunda
Divisão Nacional de Andebol,
assunto que foi tema conversa
nos amantes deste desporto e
notícia nos diversos meios de
comunicação social regionais.

Para os incrédulos, para os
derrotistas e para os oportunis-
tas que só no dia da distribuição
dos “louros” apareceram, o an-
debol da AAC provou que trazia
a lição bem estudada de toda
uma época.

Fiquei com um misto de con-
tentamento mas também de re-

volta ao ver o Pavilhão 1 do Es-
tádio Universitário cheio de
apoiantes para o memorável
jogo da AAC contra o Acadé-
mico FC do Porto, que garantiu
a subida à Segunda Divisão Na-
cional.

Fiquei contente porque
Coim bra tinha ido ao baú bus-
car os cachecóis, as bandeiras
e o grito à sua BRIOSA para
apoiar o andebol.

Fiquei revoltado pois pensei:
onde estiveram todos estes
apoiantes saídos do dito baú
que só apareceram para a fo-
tografia porque a “coisa” até
correu bem, se tivesse corrido
mal tinham saído mansinho.

Mas onde estavam eles
quando o Andebol da AAC pre-
cisou de apoio e jogou no
mesmo Pavilhão contra os seus
dignos adversários nomeada-
mente contra o Feirense; o Ala-
varium; o Académico de Viseu;

a ADEF Carregal  do Sal; o Ilha -
vo AC; a AC Lamego; o GP Na-
tação; a CA da Póvoa do Varzim;
a AA da Póvoa do Lanhoso e o
CDC Santana?

Onde estavam todos eles
para encorajar estes briosos jo-
gadores nas derrotas?

Onde estavam todos eles no
apoio a esta Direção que tem
sido incansável?

Onde estavam eles no apoio
à equipa técnica?

Onde estão eles agora que o
Andebol da AAC corre o risco
de não conseguir inscrever a
equipa sénior no Campeonato
Nacional da Segunda Divisão
Nacional, por falta de apoio fi-
nanceiro?

É verdade recebi a notícia
que não queria ouvir – o Ande-
bol Sénior da AAC corre o risco
de não conseguir inscrever a
sua equipa por falta de apoios
financeiros.

Talvez se a nossa imprensa
regionalista após a festa tivesse
feito um trabalho de fundo com

o andebol, para a cidade ficar a
saber as dificuldades da direc-
ção, ficar a saber como é que
estes briosos jogadores conci-
liam os estudos com os treinos
e os jogos e ainda com a família,
não estávamos agora a lamen-
tarmo-nos.

Mas a Coimbra “gira à volta”
das notícias com o futebol.
Desde o futebol infantil, ini-
ciado, juvenil, júnior ao futebol
sénior tanto faz que sejam dos
distritais, dos regionais ou dos
nacionais, são eles que enchem
as páginas dos jornais.

O resto senhor… são despor-
tos só para as ocasiões.

Sei que não resta muito tem -
po à Direção para reunir as ver-
bas necessárias para inscrever
a equipa sénior. Quero crer que
com mais um esforço o tecido
empresarial da nossa cidade irá
dizer presente e os apoios che-
garão, quero crer que o Sr. Ve-
reador do desporto da Câmara
Municipal de Coimbra estará na
primeira linha e dizer presente.

Quero crer que o Andebol da
AAC na época 2017/2018 irá
participar no Campeonato Na-
cional da Segunda Divisão.

Uma palavra de ânimo a
toda a Direção, equipa técnica
e aos nossos BRIOSOS RAPA-
ZES, pois foi o querer, a garra,
o sacrifício e o acreditar sem-
pre, que tornou possível o que
para outros seria o impossível.
Sem melindrar rigorosamente
ninguém, permitam-me que
tire o meu chapéu ao grande
obreiro desta subida – João
Maio, um aveirense que fez o
andebol em Coimbra renascer
das cinzas.

Seja qual for o desfecho, mas
o ambiente que se viveu no Pa-
vilhão 1 do Estádio Universitário
de Coimbra no memorável dia
3 de Junho de 2017 ficará para
sempre na história.

Coimbra é uma lição… o an-
debol uma tradição!. |

Carlos Santos 
Coimbra

Andebol sénior da AAC

Página 3



A4

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 16,38 x 10,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70406103 13-07-2017

Para festejar o encerramento
e premiar os que mais se dis-
tinguiram ao longo da época,
a secção de andebol do Aca-
démico levou a efeito uma
festa-convívio que teve lugar
no Fontelo, entre todos os atle-
tas que disputaram os diversos
campeonatos.

O evento teve como objec-
tivo juntar todos os que ao
longo de uma época ajudaram
o clube a ir o mais longe pos-
sível na modalidade, ao
mesmo tempo que aliaram o
desporto ao convívio e diver-
são, proporcionando aos atle-
tas dos escalões de formação
a possibilidade de 'defronta-
rem' os pais. A equipa sénior

defrontaram a turma do “The
Best”, constituída por antigos
jogadores e oficiais. 

Depois dos jogos que se dis-
putaram no Pavilhão seguiu-se
no Parque do Fontelo o acolhi-

mento de atletas, famílias e sim-
patizantes academistas para um
descontraído 'piquenique' onde
não faltou animação e música,
permitindo um forte estreitar de
ligações entre gerações.

Houve ainda tempo para
uma pequena cerimónia de
entrega de prémios que con-
tou com a presença do verea-
dor do desporto Guilherme Al-
meida.  A Associação de Ande-
bol de Viseu aproveitou para
presentear o Académico com
os prémios de “Melhor Equipa
Sénior Masculina” nas épocas
2015/16 e 2016/17, “Melhor
Equipa Juvenis Masculinos”
(época 2015/16) e Campeões
Regionais Infantis Masculinos
(época 2016/17), fechando as-
sim com chave de ouro o en-
cerramento da última época. |

Andebol
Festa de encerramento

Academistas festejaram final da época

Atletas de todas as idades divertiram-se no Pavilhão do Fontelo
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O Clube Escola Levada exibiu-se de forma positiva.AD Camacha com prestação muito positiva.

A formação do Sports Madeira esteve brilhante em todos os escalões.

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

©
 D

R

A
formação do Club Sports
da Madeira terminou da
melhor forma a sua par-
ticipação na 14ª edição
do torneio internacional

de andebol Maia Handball Cup
2017, alcançando o pódio em to-
dos os escalões, com destaque
para a vitória em iniciados fe-
mininos, para além de outros
prémios individuais e coletivos.
No mais, a prestação madeiren-
se, na prova que se disputou na
Maia, foi a todos os níveis muito
positiva, tendo até em conta o
valor dos adversários que as
equipas madeirenses defronta-
ram, mas também pelos prémios
coletivos e individuais conquis-
tados.
A primeira das notas vai, na-

turalmente, para o CS Madeira,
que como aqui já referimos mar-
cou presença no pódio em quase
todos os escalões. A saber: in-
fantis A – 2º lugar, infantis B –
10º lugar, iniciadas A – 1º lugar,
iniciadas B – 9º lugar. Juvenis –
2º lugar. Juniores (competição
de seniores) – 3ºlugar. Veteranas
– 3º lugar. Para além destes pó-
dios, as madeirenses conquista-
ram ainda alguns prémios indi-
viduais. A saber: infantis B - pré-
mio fair play. Melhor GR inicia-
das - Inês Mateus. Melhor GR
juvenis - Rosa Gonçalves e Me-

MADEIRENSES EM GRANDE
NO ‘‘MAIA ANDEBOL 2017’’

lhor GR veteranas - Ana Gou-
veia.
Registe-se também a partici-

pação da AD Camacha. Foram
39 os atletas presentes e se, à
partida, o objetivo passasse ape-
nas por evoluir, a verdade é que,
apesar de uma derrota no jogo
inicial, este serviu de ponto de
viragem, sendo que a equipa ar-
rancou para um torneio de gran-
de qualidade, sendo que o gran-
de prémio acabou por ser a pre-
sença na final,
O balanço ainda assim foi posi-
tivo, até pelo prémio individual
da Margarida Lucas, votada a
melhor jogadora do torneio. Ain-
da no que diz respeito à AD Ca-

macha, nota para as juvenis que
alcançaram a 5.ª posição e ainda
o prémio “fair play”.
No mais, uma das vertentes

do torneio passava pela interação
entre os atletas. Sendo um tor-
neio internacional, fazia todo o
sentido mostrar um pouco da
cultura madeirense, com a rea-
lização de uma “prova intercul-
tural”. As atletas prepararam e
apresentaram em palco uma en-
cenação de um arraial típico
madeirense e, uma vez mais, fo-
ram consagrados vencedores
pelo juri da prova.
Nota ainda para a C.E.Levada

que no minis femininos conse-
guiram um 8º lugar e o prémio

“fair play”, Nos infantis femini-
nos conseguiram outro 8º lugar.
Ainda assim, e já no que diz
respeito aos infantis masculinos
A, nota para o primeiro lugar
do pódio, sendo que nos infantis
B masculinos quedaram-se pelo
7º lugar e nos iniciados mascu-
linos pelo 4º lugar e ainda pelo
“fair play”. Registe-se ainda os
prémios individuais para a “Me-
lhor Guarda-Redes do Torneio”
nos minis femininos: Júlia Nó-
brega , e nos infantis masculinos
para Pedro Afonso.
Por último registe-se ainda o

oitavo lugar alcançado pelo Aca-
démico, no que aos infantis mas-
culinos diz respeito. JM
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Aguas Santas com 
obras no pavilhão 

Pavilhão do Águas Santas está quase pronto 

N• O pavilhão do Águas San-
tas - que foi inaugurado em 
1981, mas apenas teve piso de 
madeira em 1987 - está a ser 
alvo de grandes melhorias, 
com obras nas bancadas, que 
foram pintadas e onde foram 
colocadas cadeiras novas, na 
zona da musculação e no gabi-
nete de fisioterapia. Nestas 
duas áreas, as intervenções 
foram profundas, com a insta- 

lação de muita maquinaria 
nova. Esta é mais uma obra da 
gestão de Joaquim Carvalho 
que, ao oitavo ano de presi-
dência,deverá deixara direção 
do clube no final do mandato. 
Recorde-se que, esta época, o 
ÁguasSantasserátreinadopor 
Rolando Freitas e os trabalhos 
para a nova temporada estão 
previstos arrancar a 27 de ju-
lho. -RUI GUIMARÃES 
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Diogo Branquinho (U. Minho) foi o melhor marcador do Europeu de andebol 

Estádio Universitário de Coimbra receberá provas 

UNIVERS111ÁRIOS Daqui a 365 dias, Coimbra recebe o maior evento multidesportivo organizado 
em Portugal, contando com cerca de 4500 atletas de 13 modalidades distintas 

JOGOS EUROPEUS ESMO 
A UM ANO DE DISTANCIA 
Mais do que a dimensão, a 
organização dos VISA 
Games pretende que o 
evento deixe um legado 
para a população. O Estádio 
Universitário, principal 
palco, ainda vai ser alvo de 
intervenção 

CATARIIIADOMIN008 
*mo Tendo ganho a candida-
tura em 2014, Coimbra está a 
exatamente umano dedistãn-
cia de acolher a quarta edição 
dos EUSA Games, jogos con-
centrados com a periodicidade 
de dois anos para entregar os 
títulos europeus universitá-
rios. De 13 a 28 de julho de 
2018, a cidade dos estudantes 
receberá o maior evento mul-
tidesportivo alguma vez orga-
nizado em Portugal, pois "a 
nível de modalidades [13] e de 
participantes [cerca de 4500] 
equivale a metade de uns Jo-
gos Olimpicos", conforme 
sublinha Mário Santos, secre-
tário-geral do Comité Organi-
zador. 

De acordo com o responsá-
vel, que está à frente de um 
grupo de trabalho de 20 pes-
soas, ainda há algumas inter-
venções a fazer, nomeada-
mente no Estádio Universitá-
rio, que é principal palco. "Vão 
ser realizadas mais obras do 
que as que estavam previstas 
inicialmente, vamos reabili- 

tar os pavilhões, o pelado do 
campo para relvado sintético 
e toda a zona envolvente. Es-
sas obras já estão em fase de 
adjudicação, esperamos que 
comecem no final de agosto 
para estarem prontas no inicio 
do próximo ano", perspetiva. 
Obrigando a um investimen-
to de nove milhões de euros 
(quatro deles em infraestru-
turas), Mário Santos acredita 
que "o impacto económico na 

"O objetivo é deixar 
um legado à cidade 
para  o desporto 
universitário e não só" 

libizioSantos 
Comité Organizador  

região passe o orçamento do 
evento",sublinhando,porém, 
que o retomo não são só nú-
meros. "Os Jogos Europeus 
vão deixar um legado à cidade. 
Estamos a falar de espaços rea-
bilitados que vão ter utiliza-
ção diária pela população uni-
versitária e não só." 

"Preocupado em garantir 
que organização seja um su-
cesso a um ano de distância", 
o dirigente confia também no  

êxito desportivo, olhando ao 
historial positivo dos portu-
gueses, como é o caso da Uni-
versidade do Minho, que já foi 
tricampeã europeia de ande-
bol masculino. Ainda que este 
ano os minhotos apenas te-
nham sido décimos no Euro-
peu de Antequera (Espanha), 
Diogo Branquinho foi o me-
lhor marcador e, no feminino, 
a Universidade de Aveiro sur-
preendeu e chegou à prata. 
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Três ensaios no fim do mês 
Dentro de dias, a 
cidade acolhe Euro-
peus de judo, karaté 
e taekwondo, que 
serão eventos-teste 

••• Até aos EUSA Games, 
Coimbra vai ser anfitriã dos 
Campeonatos da Europa de 
judo, taekwondo e karaté, to-
dos entre 25 e 28 de julho des-
te mês, de modo a testar a or-
ganização e as infraestruturas 
para o grande momento. An-
tes, a cidade do Mondego aco- 

lheu as fases finais concentra-
das dos Campeonatos Nacio-
nais Universitários e, no ano 
passado, o Centro deAlto Ren-
dimento de Montemor-o-Ve-
lho foi palco dos Mundiais 
Universitários de canoagem. 
Curiosamente, esta será mo-
dalidade demonstração nos 
Jogos Europeus. "Só tem esta-
do em Campeonatos do Mun-
do, o último já na nossa estei-
ra. Vamos tentar incluí-la, 
uma vez que há um grande 
historial da canoagem em 
Coimbra. Noúltimo Mundial,  

os atletas-estudantes da uni - 
versidade ganharam seis me-
dalhas", relembra. 

MODALIDADES 

Andabol 
Ilisquetebol3x3 
Raiquetebol 
Ibidmititon 
Catioagern(demonstraçào) 
Futebol 
Futsal 
Judo 
Remo 
Râguebi Sevens 
Ténis de Mesa 
Ténis 
Voleibol 
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