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Clube de Vela
em destaque
0(:Itibe (le Vela (1(2 lavira
foi considerado o melhor da
temporada na VII Gala de
Andebol Algarvio. O clube
conseguiu ainda os prémios
de Melhor Atleta Masculino,
para André José, e de Melhor
Atleta de Andebol Adaptado,
para Paulo Salgueiro. •
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“Dar nome ao pavilhão é uma
surpresa” - diz Dario Andrade

POR UNANIMIDADE, a Câmara Municipal de Braga aprovou ontem a atribuição do nome de Dario
Andrade ao Pavilhão Gimnodesportivo de Cabreiros.
ANDEBOL

+ mais

| Rui Serapicos |

“Acima de tudo, foi para mim
uma grande surpresa, não me
passava pela cabeça”, admitiu
ontem Dario Andrade, jogador
de andebol que encerrou a carreira competitiva esta época com
a conquista da Taça de Portugal
pelo ABC/UMinho.
Ao comentar para o Correio do
Minho a proposta da União das
Freguesias de Cabreiros e Passos S. Julião , que mereceu na
reunião do executivo municipal
aprovação por unanimidade, o
jogador, que também representou FC Porto, Benfica e Fafe,
confessa ainda estar a sentir “um
grande orgulho” por ser homenageado “no local que me viu
nascer para a modalidade”.
“Eu já sabia que ia ser homenageado”, revela, garantindo des-

DR

Dario Andrade no último ano da carreira disputou Liga dos Campeões Europeus

conhecer que tal passava por dar
o próprio nome ao pavilhão.
“Já tinha ido lá, com o ABC,
numa acção de promoção da
modalidade e vi uma placa com
o meu nome. É bom, um reconhecimento da comunidade para

comigo”, adiantou.
Dario Andrade garante que a
decisão de deixar a competição
oficial é irreversível e por agora,
mesmo estando já algumas equipas a retomar a preparação da
próxima época, não está a sentir

Nascido em Braga
em Fevereiro de 1981,
Dario Andrade anunciou em
Maio o adeus à prática
competitiva do andebol.
Formado no ABC, somou por
este clube vários títulos de
campeão nacional e Taças de
Portugal, feito que também
repetiu com a camisola do FC
Porto. Estreou-se em 2004
na selecção nacional sénior,
que representou 81 vezes.
saudades.
“A minha vida profissional, em
que continuo ligado à prática
desportiva, está a tomar-me
mesmo muito tempo e além disso jogo ténis e futebol com os
amigos”, adiantou.
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José Rolo

Pelo 1.º de Dezembro
Bracarense José Rolo
sagra-se campeão
nacional em Angola
O bracarense José Rolo, jogador
de andebol que representou o
ABC até aos 24 anos, sagrou-se
sábado campeão angolano de
andebol pelo 1.º de Agosto, depois de derrotar o Interclube, por
22-18.
Nascido em Braga, em Setembro
de 1988, o esquerdino, agora
com 28 anos, encontra-se em
Angola há quatro épocas , sendo
seu treinador o também ex-lateral direito do ABC, Filipe Cruz.
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Nomeados na categoria de Treinador do Ano

GALA DO DESPORTO DA UMINHO é o culminar de mais uma época desportiva para a AAUM que este ano conseguiu arrecadar
120 medalhas (30 de ouro, 36 de prata e 54 bronze) nas provas nacionais. Pelo quinto ano seguido ultrapassou as 100 medalhas.

DR

DR

Gabriel Oliveira (andebol masculino)

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

Em contagem decrescente para a
grande festa do desporto da
UMinho que é já amanhã, pelas
19.30 horas, no salão Medieval
da Reitora da Universidade, destaque nesta edição para os cinco
nomeados na categoria de trei-

DR

DR

DR

Manuel Gomes (kickboxing)

Hugo Serrão (taekwondo)

Anselmo Calais (futsal feminino)

Carlos Dias (voleibol feminino)

nador do ano: Gabriel Oliveira
(Andebol masculino) que foi
bronze nos nacionais e 10.º no
Europeu; Manuel Gomes (Kickboxing) treinador teve um verdadeiro ano de sucesso com titulo nacional colectivo; Hugo
Serrão (Taekwondo), o treinador
que levou a equipa também ao
título nacional com várias meda-

lhas e que está a disputar agora o
Europeu Universitário; Anselmo
Calais (Futsal Feminino), treinador que também sagrou-se campeão nacional na modalidade e
foi 5.º no Europeu Universitário
de Futsal; Carlos Dias (Voleibol
feminino), treinador também
campeão nacional e 6.º no Campeonato Europeu Universitário.

A Gala do Desporto da UMinho é um momento marcante do
calendário institucional, onde se
assinalam e celebram os resultados alcançados ao longo de um
ano desportivo. É o momento
de, num ambiente de convívio
académico, reunir e prestar reconhecimento a atletas, treinadores, técnicos e dirigentes que tor-

nam possível a afirmação nacional e internacional da UMinho
no domínio desportivo.
Nesta grande Gala do Desporto
da UMinho, os grandes vencedores de 2017 subirão ao palco
para receber o “Podim”, símbolo
do reconhecimento pelo esforço
e dedicação ao desporto universitário.
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Aveirenses nas equipas nacionais de
Sub-19 masculinos e Sub-17 Femininos
D.R.

Andebol
Selecções

TREINOS A Seleção Nacional
de Sub/19 Masculina inicou ontem, em Aveiro, mais um estágio de preparação para o 7.º
Campeonato do Mundo da categoria, que vai decorrer em
Tbilisi, na Georgia, de 8 a 20 de
Agosto. A concentração teve
como primeiro dia de trabalho
um treino ao final da tarde, no
Pavilhão Dr. Aristides Hall, na
Universidade de Aveiro, decorrendo o estágio até sexta-feira,
englobando mais oito sessões
de treino.
Os seleccionadores nacionais, Paulo Pereira e Nuno Santos, voltaram a convocar 18

Sub-19 portuguesas estagiam até sexta-feira em Aveiro

atletas para este estágio,contando na equipa técnico o treinador de guarda-redes Pedro
Vieira e o fisioterapeuta Marco
Mendes. Neste cinco dias de
estágio voltam a integrara os

“eleitos” três jogadores que representam a Associação Artística de Avanca: o primeiro linha
Rubem Ribeiro e os segundas
linhas Jenilson Monteiro e Pedro Pires.

Alavarium e Ac. Espinho
dão jogadores às Sub-17
Francisca Branquinho e Eulália Silva, primeiras linhas do
Alvarium, e Leonor Gonçalves,
segunda linha da Académica
de Espinho, fazem parte do lote
de convocadas para os estádio
da Selecção de Sub-17 Feminina, de 1 a 10 de Agosto, emPinhel.
As três jogadoras aveirenses
integram o grupo orientado
pelo treinador Carlos Pires, que
vai disputar os jogos de preparação em Madrid, com a Espanha, tendo em vista o Campeonato da Eutopa de Sub-17
da 2.º Divisão, que se disputa
em Kaipeda, na Lituânia, de 12
a 21 de Agosto. |
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Gala do Desporto da Universidade do minho

DR

Nomeados para treinador do ano

Anselmo Calais, Carlos Dias, Gabriel Oliveira, Manuel Gomes e Hugo Serrão

Gala do Desporto da Universidade do Minho realiza-se amanhã, a
partir das 19h30, no Salão Medieval da Reitora
da Universidade, no Largo do Paço em Braga, e vai
homenagear atletas, treinadores, técnicos e dirigentes que se destacaram
ao longo do último ano.

A

Apresentamos hoje os
nomeados para o troféu
de “treinador do ano”:
Gabriel Oliveira (andebol masculino): orientou durante todo o ano os
treinos de competição e
recreação de andebol, levando a equipa da AAUM
à medalha de bronze nos
nacionais universitários
da modalidade. A nível

internacional participou
no europeu universitário de andebol masculino que decorreu de 2 a 8
julho, em Antequera (Espanha), onde conquistou
o 10.º lugar.
Manuel Gomes (kickboxing): teve um ano
de sucesso, sagrando-se
campeão nacional universitário no coletivo,

conquistando ainda, nove medalhas de ouro individuais, 11 de prata e 16
de bronze.
Hugo Serrão (taekwondo): levou a equipa ao título de campeã nacional
universitária, arrecadando
15 medalhas para a AAUMinho (7 de ouro, 4 de
prata e 4 de bronze). A nível internacional está a

disputar o europeu universitário de taekwondo
a decorrer em Coimbra
até ao dia 27.
Anselmo Calais (futsal feminino): sagrou-se
campeão nacional universitário na modalidade. A
nível internacional participou no europeu universitário de futsal que decorreu de 9 a 17 de julho,

em Corum (Turquia), onde conquistou o 5.º lugar.
Carlos Dias (voleibol
feminino): sagrou-se campeão nacional universitário na modalidade. A nível internacional disputou
o europeu universitário
de voleibol feminino que
decorreu de 25 de junho
a 2 julho, na Polónia, onde conquistou o 6.º lugar.

Página 6

A7

ID: 70574298

25-07-2017

Tiragem: 29387

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,96 x 8,11 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDIZEtO!

Sporting já está em pré-época
Leões regressaram
ao trabalho com 14
atletas no primeiro
treino com vista à
temporada 2017/18
••• À procura da defesa do

•
Hugo Canela deu a primeira palestra da nova época

titulo que conquistou na época passada, quebrando um jejum de 16 anos, o Sporting já
iniciou, ontem, os trabalhos
de pré-época, no Multiusosdo
Estádio José Alvaiade. Em

campo estiveram 14 jogadores, entre eles os dois reforços
já oficializados: o cubano Pedro Valdés (ex-Avanca) e o
brasileiro Felipe Borges (exMontpelier). "Entrar com o
símbolo de campeão nacional
ao peito é muito bom. Não dá
mais peso à camisola, dá é
maior motivação para querer
repetir, sabendo que o que fizemos para trás foi bom e almejando o mesmo feito na
próxima época. Não tenho

dúvidas de que os reforços
vêm acrescentar qualidade",
disse o técnico Hugo Canela ao
jornal do clube, adiantando
que há "um pouco de ansiedade pelo momento da estreia"
no Pavilhão João Rocha.
O primeiro desafio dos campeões nacionais é a Supertaça,
a 27de agosto, contra oABC, na
Mêda,Guarda.Antes,apresença do emblema deAlvalade no
Torneio Internacional de Viseu já está confirmada.-C-D.
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ANDEBOL

Gomes e Branquinho
escolhem FC Porto
ca O lateral-esquerdo André Gomes
e o ponta-esquerda Diogo Branquinho trocam o ABC para ingressarem
no FC Porto na próxima época. Branquinho também era desejado por
Benfica e o campeão Sporting.
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