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técnico deixa fc porto e assume maia-ismai
, 19 julho de 201402:21
Aos 37 anos, com mais de 25 dedicados ao andebol, Ricardo Costa vai assumir por inteiro a
orientação de uma equipa na 1.ª Divisão. O Maia-ISMAI vai ser a sua nova casa, a partir de 4 de
agosto, dia da apresentação da equipa, numa temporada de muitas exigências. O ex-adjunto de
Ljubomir Obradovic no FC Porto conta a Record que não hesitou quando recebeu o convite.
"É o momento certo para mim, é a continuação do meu sonho. Sempre idealizei chegar a esta etapa,
assumir um projeto por inteiro. Não tenho limites para as minhas ambições, centro sempre a minha
carreira no dia-a-dia, na entrega e dedicação total", refere o antigo internacional. "Tive o apoio das
pessoas mais chegadas, é uma oportunidade para ser aproveitada, não queria ser o eterno treinador
adjunto. Quero crescer na minha profissão, abraço este projeto com ideias de aplicar os meus
conhecimentos, a experiência ganha com alguns dos melhores treinadores do Mundo e trilhar o meu
caminho com sucesso."
O técnico deixa uma estrutura campeã para assumir "um projeto ambicioso". "O clube vai ter uma
equipa competitiva, é um projeto interessante, que vai ser crescer cada vez mais. Pretendemos na
primeira fase garantir a permanência; de seguida solidificar o clube na 1.ª Divisão e, mais tarde,
entrar no grupo dos oito primeiros. Vai ser uma tarefa complicada, há equipas que se reforçaram
muito, outras que têm a nossa ambição, mas vamos focar-nos na permanência. Conforme os
resultados forem surgindo, as ambições poderão ser maiores."
Quanto à equipa, já definiu aquilo que pretende. "Vai ter de ser consistente, sólida, com um trabalho
diário competente. Todos têm de ter como compromisso a dedicação total ao projeto. Podemos saber
que o jogo é difícil; no entanto, teremos de ser equilibrados nas suas várias nuances. E há que saber
encarar a derrota com normalidade", finaliza.
joão baptista seixas amândia queirós
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Selecção nacional universitária
prepara campeonato do mundo
PRAIA DE OFIR E PAVILHÃO têm sido os cenários em que a selecção nacional universitária de andebol
prepara o campeonato do mundo que se vai disputar, em Guimarães, daqui a duas semanas. Em
Fermentões, a equipa lusa venceu (28-24), em jogo-treino a selecção nacional de sub-20.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A Universidade do Minho é a
mais representada (onze atletas),
seguida da Universidade do Porto (oito) na pré-convocatória da
selecção nacional universitária
de andebol masculino que prepara o 22.º Campeonato Mundial Universitário, a disputar em
Guimarães.
Hoje termina um estágio de
preparação e observação, em
que os jogadores cumpriram um
programa de treinos bidiários,
com sessões de manhã na praia
de Ofir e de tarde no Pavilhão
Desportivo da UMinho.
No início da próxima semana
deve estar definida a escolha dos
dezasseis que vão entrar em
competição, disse ontem ao Correio do Minho o seleccionador
nacional universitário, Gabriel
Oliveira. “Tem corrido bem. Os
jogadores estão no início da próxima época. Uns tinham terminado a época anterior há um
mês, outros há duas semanas e a
nossa primeira preocupação foi
recuperar os índices físicos”,
adiantou aquele responsável.
Quarta-feira em Fermentões, a
equipa universitária venceu, em
jogo-treino, a selecção nacional
de sub-20, por 28-24, o que, para
Gabriel Oliveira, constitui “um
bom sinal”.
Na cidade-berço, o Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014 terá como palcos os
pavilhões Multiusos, Almor Vaz

DR

Selecção nacional universitária em treino no Pavilhão da UMinho

(Inatel) e o Complexo Desportivo do pólo de Guimarães da
Universidade do Minho.
A prova vai beneficiar da cobertura televisiva de alguns dos
jogos mais importantes, bem como da transmissão em ‘streaming’ de todos os encontros.
A cerimónia de abertura está
programada para 3 de Agosto na
Praça de S. Tiago, tendo o primeiro jogo do campeonato a selecção lusa.
Portugal defende o título de vice-campeão do mundo, após ter
perdido na edição de 2013, na final, com a República Checa.
China Taipé, Polónia e Egipto
são adversários do grupo com
que a equipa nacional vai medir
forças em Guimarães.

§pré-selecção
Jogadores federados e estudantes universitários

Na primeira lista de Gabriel Oliveira
estão jogadores do ABC e do FC Porto
Jogadores com vasta experiência no campeonato nacional e em provas
europeias, ao serviço de clubes como o ABC de Braga e o FC Porto, integram a
lista de 21 jogadores que o seleccionador nacional universitário, Gabriel
Oliveira, escolheu para a pré-convocatória:
Bruno Dias (AAUM), Manuel Borges (AEFEUP), João Santos (AAUM), Hugo
Rosário (AAUM), Belmiro Alves (AEFMUP), Pedro Marques (AEFMUP), Nuno
Silva (AAUM), Sérgio Caniço (AEFMDUP), Nuno Rebelo (AAUM), Tomás
Alburquerque (AEFCUP), Wilson Davyes (AEFLUP), Miguel Pereira (AAUM),
Belone Moreira (AEFCMUNL), Tiago Filipe (AAUAv), André Azevedo
(AEFADEUP), Fábio Antunes (AAUM), Diogo Branquinho (AAUM), Carlos
Martins (AAUM), João Gonçalves (AAUM), João Ferreira (AAUM), Ricardo
Pesqueira (AEFMUP).

Internacional do FC Porto assinou pelo Nantes

Wilson Davyes ausente da convocatória
para corresponder a contrato em França

DR

Gabriel Oliveira, treinador da UMinho e da selecção nacional universitária

A selecção nacional universitária de
andebol está, em termos físicos, sem
limitações por lesão, mas o seleccionador Gabriel Oliveira vai ter de competir
desfalcado de um dos seus melhores
elementos. O primeira linha Wilson
Davyes, convocado na qualidade de
elemento da Universidade do Porto,
foi autorizado a ausentar-se — nem
chegou a integrar o estágio, para rumar a França, onde o penta-campeão
pelo FC Porto vai cumprir um contrato
Wilson Davyes, baixa importante
com o Nantes.

DR
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ANDEBOL: 1.ª DIVISÃO

Luís Santos treina
Ginásio de Santo Tirso
DR

O Ginásio Clube de Santo Tirso apresentou, ontem, o seu novo treinador para a equipa sénior
de andebol, que na época
2014/2015 disputará o campeonato nacional da primeira divisão, escalão máximo da modalidade.
Trata-se de Luís Santos,
que conta no seu currículo com um título de campeão nacional da 2.ª divisão ao serviço da AA Avanca, tendo na época seguinte garantido a manutenção da equipa na 1.ª divisão nacional.
Na passada época conseguiu também a manutenção na 1.ª divisão nacional
da ADA Maia – ISMAI. Esteve também vários anos
ligados ao Futebol Clube
do Porto, nos escalões de
formação e depois como
adjunto de Carlos Resende
na equipa principal.
Falando sobre o plantel,
Luís Santos disse conhecer o valor do mesmo, que
culminou com a subida à
1.ª divisão nacional, pre-

Luís Santos, à esquerda, foi apresentado ontem

tendendo apostar nos jogadores da formação do
clube, não fechando no
entanto as portas a algum
reforço que possa juntar-se
à equipa, e que se constitua como um efetivo aumento de qualidade para
o plantel.
O Santo Tirso terá, na
nova temporada, as suas
equipas de seniores, juniores e juvenis na primeira divisão.
Recorde-se que o sorteio
do campeonato nacional

de seniores está agendada
para a tarde da próxima
segunda-feira, na Câmara
Municipal da Maia.

Sorteios europeus
para a semana
Os clubes portugueses
conhecem, na próxima terça-feira, o nome dos seus
adversários para as competições europeias.
O Sporting é o representante luso na Men’s EHF
Cup, prova que vai contar
com a presença de 69 equi-

pas. Os leões entram diretamente na segunda ronda, que tem jogos agendados para 11/12 e 18/19
de Outubro.
Na Challenge Cup masculina (31 equipas), o Benfica disputa a terceira ronda em 22/23 e 29/30 de novembro (não há primeira e
segunda rondas), enquanto o ABC/UMinho entra
diretamente nos oitavos
de final, agendados para
14/15 e 21/22 de fevereiro do próximo ano.
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ANDEBOL: INICIADOS
Portugal em Espanha
A seleção nacional de iniciados masculinos em andebol encontra-se já em Leon, Espanha, onde, entre
hoje e domingo, disputa um torneio quadrangular.
Hoje defronta o Qatar, amanhã joga com Espanha e
domingo, com a Hungria.
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Pavilhão Municipal acolhe
Torneio Popular de Andebol
A quarta edição do Torneio Popular de Andebol Cidade de
Castelo Branco decorreu, entre
os dias 27 de junho e 5 de julho,
no pavilhão municipal albicastrense. A prova organizada pela
Associação Desportiva Albicastrense (ADA) e Associação de
Andebol de Castelo Branco
(AACB), contou com a participação de 11 equipas, tendo
vencido o torneio, a equipa Professor Mocho, derrotando a formação da República na final.
Foram ainda premiados: Miguel Duarte (melhor g.r.), Jona-

tas Valente (melhor marcador),
Ruben (melhor jogador), Fair

Play Team (prémio fair Play) e
a Tribuna Desportiva (prémio

equipa revelação).
JMA
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