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A1 IV Torneio Internacional de Andebol de Vila Nova de Gaia 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-08-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b887cb2c

 
O Torneio para o escalão de seniores masculinos realiza-se nos dias 11,12 e 13 de Agosto de 2017 no
Pavilhão Municipal de Gaia.
 
A organização é da responsabilidade da Câmara Municipal de Gaia em parceria com o Futebol Clube do
Porto e Federação de Andebol de Portugal.
 
Participam no torneio o FC Porto, Toyota -BraveKINGS, Halden HC e os jogos disputam-se no sistema
todos contra todos, no Pavilhão Municipal de Gaia.
 
Calendário de jogos
 
Dia 11 de Agosto
 
17:00- FC Porto Vs Toyota
 
Dia 12 de Agosto
 
15:30 - Halden HC Vs Toyota
 
Dia 13 de Agosto
 
15:30 - FC Porto Vs Halden HC
 
Publicado em quinta, 10 de agosto de 2017
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VII Gala do Andebol e Supertaças Seniores Masculinos e Femininos apresentadas na
Mêda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-08-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=970ab1b7

 
A apresentação realizou-se na tarde de quarta-feira, na Mêda.
 
O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Mêda acolheu a sessão de apresentação pública da
apresentação da VII Gala do Andebol, assim como das Supertaças de Andebol de Seniores Masculinos
e Femininos, eventos que se realizam a 26 e 27 de Agosto de 2017.
 
Na cerimónia de apresentação destes três importantes eventos da nossa modalidade, estiveram
Anselmo Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Mêda, Paulo Langrova, Presidente da Câmara
Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e Daniela Capelo, Chefe de Gabinete do Presidente da
Câmara Municipal de Pinhel, em sua representação e Joaquim Escada, Presidente da AA Viseu, em
representação da Federação de Andebol de Portugal.
 
Na ocasião, foi apresentada a VII Gala do Andebol, evento que reconhece e prestigia os melhores da
nossa modalidade, em várias categorias. Marcada para a noite de 26 de Agosto, às 21h00, este ano
terá como palco o Centro de Congressos e Exposições de Pinhel.
 
Ainda antes da VII Gala, na tarde de sábado será entregue o primeiro troféu da época, no Pavilhão
dos Desportos De Figueira de Castelo Rodrigo, onde Colégio de Gaia e Madeira Sad vão disputar a
Supertaça Seniores Femininos.
 
Foi feito, ainda, o convite para assistir à Supertaça Seniores Masculinos, jogo que será disputado por
Sporting CP e ABC/UMinho, na tarde de domingo, 27 de Agosto, às 16h30, no Pavilhão Municipal de
Mêda.
 
Publicado em quinta, 10 de agosto de 2017
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Crise no ABC 
sem fim à vista 
4  Ainda não há candidatos para 
suceder a João Luís Nogueira na 
presidência do clube de Braga 

O ABC, um dos históricos do andebol 
nacional, parece não conseguir resolver a 
grave crise diretiva instalada desde a 
demissão de João Luís Nogueira da 
presidência do emblema, tal como ABOLA 
deu conta em primeira mão há cerca de 
duas semanas, por problemas de saúde. 
Isto porque o emblema de Braga enfrenta 
ainda uma grave situação financeira, que 
não será alheia à inexistência de candidatos 
ofidals para assumirem os destinos do 
clube e sucederem a João Luis Nogueira, 
que estava no cargo desde 2014, periodo 
no qual conquistou um campeonato 
nacional, duas Taças de Portugal, uma 
Supertaça e urna Taça Chalienge, 
Depois de Paulo Faria, antigo treinador do 
Águas Santas e andebolista do dube 
bracarense, ter sido hipótese aventada para 
assumir os destinos da insi ft ululo, surge 
agora o nome de Carlos Matos, igualmente 
ex-jogador dos academistas, como 
potendal candidato. Os acionistas do clube 
estiveram já reunidos esta semana, mas 
em declarações ao nosso jornal, o 
presidente da mesa da Assembleia-Geral. 
Pedro Machado, deu conta que, 
precisamente devido à citada ausência de 
candidatos, foi agendada nova reunião para 
o próximo dia 22, como ponto único de 
eleger os novos órgãos sociais. 
Recorde-se que já no inicio da temporada. o 
ABC, que viu sair o treinador do andebol, 
Calos Resende - para o Benfica -, e vários 
jogadores, abdicou de participar nas 
competições europeias, concretamente da 
Taça Chailenge, devido a problemas 
financeiros, numa decisão inédita na 
história do clube e elucidativa da grave 
crise que atravessa. PEDRO l.0FiÃO 
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Lesão do jovem André Gomes (19 anos) lançou a tristeza entre os companheiros e técnicos da Seleção 

ANDEBOL MUNDIAL SUB-19 

ror 

HUGO COSTA 

O
lateral André Gomes, 19 
anos, vai parar por perío-
do de tempo ainda inde-
terminado, após ter fra-
turado a tíbia direita nos 

minutos iniciais do encontro em que 
a Seleção Nacional júnior B venceu 
a Argentina, por 30-28, a contar 
para a 2.a jornada do grupo C do 
Mundial da Geórgia. 

Tudo aconteceu aos 3.10 minu-
tos da primeira parte, numa altura 
em que se registava uma igualdade 
a um golo. O lateral escorregou e de 
imediato se agarrou à perna, deita-
do no chão. O lance entretanto pros-
seguiu e os argentinos até marcaram 
golo, altura em que a equipa médi-
ca portuguesa entrou em campo, 
coadjuvada pela argentina tendo 
ambas, de imediato, se apercebido 
da gravidade da lesão do jovem por-
tuguês. Também o treinador Nuno 
Santos entrou em campo, enquan-
to os colegas de equipa Luís Frade e  

Oleksandr Nekrushets apoiaram o 
jogador no chão, acompanhados de 
Jenílson Monteiro, até este sair de 
campo em maca e ser levado para o 
hospital, onde foi submetido a in-
tervenção cirúrgica. 

«Ainda estamos todos tristes e 
consternados pelo que aconteceu 
ao André», comentou o seleciona-
dor nacional sénior. «Fez com que 
demorássemos um pouco a recu-
perar, mas pouco apouco consegui- 

mos aplicar o que pretendíamos para 
o jogo», acrescentou Paulo Pereira. 

Jogador do ABC, André Comes 
tem sido notícia este verão, já que 
está a caminho do FC Porto, embo-
ra o clube bracarense se defenda 
com um contrato registado na Fe-
deração de Andebol de Portugal 
(FPA), para reclamar a sua conti-
nuidade. Ambos os clubes inicia-
ram mesmo os processos de inscri-
ção do jovem lateral, mas ainda 
nenhuma foi aprovada pela FPA. 

«Tínhamos o Mundial planifica-
do  com o André na nossa estrutura 
e agora, que não jx>clemos contar 
com ele, vamos ter de reformular o 
que estava planeado, mantendo o 
foco no objectivo principal, que é 
ficar entre os oito primeiros» , salien 
tou ainda o selecionador nacional, 
que teve Francisco Pereira como 
MVP de Portugal, enquanto 
Oleksandr Nekrushets foi o melhor 
marcador, com oito golos. 

Hoje os sub 19 de Portugal de 
frontam a Coreia do Sul, às 17 horas, 
em jogo da 3.' jornada do Grupo C. 

André Gomes 
lesiona-se 
com gravidade 
Fraturou tíbia na vitória de Portugal frente à 
Argentina (30-28) o Seleção reformulada 
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Sarmento 
no Fyllingen 
-) Extremo-direito rumou à No-
ruega, onde representa clube que 
participa na Taça Challenge 

Após recusar a proposta de renovação pelo 
ABC, por ser Inferior ao que pretendia, o 
extremo-direito Miguel Sarmento rumou à 
Noruega, onde irá jogar pelo Fyilingen 
Bergen, que vai partidpar na Taça 
Chalenge. Em 2015/16, época em que o 
ABC ganhou esta competição, os 
noruegueses foram eliminados nas meias 
pelo Benfica. Sarmento. 27 anos, começou 
a carreira no ABC em 1997 e manteve-se 
no dube até 2013, altura em que foi para o 
FC Porto e na época seguinte para o 15141. 
regressando a Braga em 2015/16, época 
em que conquistou o título, Supertaça e 
Taça Challenge. No seu arricuio figura 
ainda outro tituio de campeão pelos 
porristas, em 2013/14, e uma Taça de 
Portugal em 2016/17 pelo ABC. H. C. 
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4  ÁGUIAS EM CARCAVELOS. Benfica não se mudou para o andebol de praia mas 
começou a treinar duas vezes por semana em Carcavelos para preparar a nova época. 
«Em primeiro lugar, o objetivo é sairmos do nosso espaço natural que e o pavilhão e 

  

 

 

 

tentar de alguma maneira. numa fase em que os jogadores ainda não adquiriram a forma 
física ideal e com grande Intensidade de trabalho, libertar a cabeça. Por outro lado, 
aproveitar a areia e trabalhar os membros inferiores», Justificou o técnico Carlos Resende 
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ISMAI vence 
vizinhos 

Duelo particular de emblemas 
maiatos termina com desaire do 
Águas Santas 

O ISMAI venceu o vizinho Aguas Santas 
por 36-32, em encontro particular 
realizado no pavilhão destes e que se 
insere na preparação de ambas as 
equipas para a nova temporada que se 
avizinha. Os dois emblemas da Maia já 
tinham entrado em ação contra o 
Sporting nos dois dias anteriores e 
sairam derrotados. 
O Aguas Santas volta a jogar amanhã no 
reduto do Teucro, em Espanha, enquanto 
o ISMAI recebe a Artistica de Avanca, em 
mais Jogos particulares da pré-época do 
Andebol 1. 
Em Espanha, o Xico Andebol perdeu com 
o Teucro, por 39-24. H. C 
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Jogos Europeus
Universitários com
apoio de meio milhão
Ajuda EUG Coimbra 2018 recebem incentivo financeiro
da Comissão Europeia no âmbito do programa “Erasmus+”

Os Jogos Europeus Universi-
tários (EUG) Coimbra 2018 vão
receber um apoio financeiro de
cerca de meio milhão de euros
da União Europeia, anunciou
ontem a organização do
evento, que decorre em Julho
do próximo ano. O apoio é atri-
buído pela Comissão Europeia,
no âmbito do programa de fi-
nanciamento “Erasmus+” para
eventos “não lucrativos”, refere
uma nota do gabinete de co-
municação dos Jogos.

Além de ser o reconheci-
mento da qualidade da candi-
datura de Coimbra, este «im-
portante apoio financeiro», su-
blinha a organização, vai «con-
tribuir para o sucesso» do
evento, que é uma organização
conjunta da Universidade de
Coimbra (UC), da Federação
Académica do Desporto Uni-
versitário (FADU, da Associa-
ção Académica de Coimbra
(AAC) e da Câmara Municipal
de Coimbra. «A premissa desta
candidatura foi a oportunidade
que o evento representa para
envolver estudantes no meio
desportivo» e para «alertá-los
para a importância da prática

desportiva», assegurando tam-
bém, através do desporto, «a
inclusão e a igualdade do gé-
nero», sublinha a organização.

Outro «ponto fundamental»
para a atribuição deste apoio
de meio milhão de euros re-
sulta do «compromisso assu-
mido», pelos promotores dos
EUG Coimbra 2018, de «inte-
grar os estudantes em toda a
organização, assim como no
processo de tomada de deci-
são», acrescenta.

Os Jogos serão «o maior
evento multidesportivo al-
guma vez realizado em Portu-
gal», afirmam os responsáveis,
sublinhando que neles parti-
ciparão mais de quatro mil
atletas, de 350 universidades,
de 40 países, com o apoio de
cerca de um milhar de volun-
tários. Coimbra receberá a
quarta edição dos EUG, entre
13 e 28 de Julho de 2018.

Os EUG 2018 terão 13 moda-
lidades (em masculinos e fe-
mininos) em competição, o
que “nunca aconteceu noutra
competição multidesportiva
em Portugal” (andebol, bad-
minton, basquetebol, basque-
tebol 3X3, canoagem sprint, fu-
tebol, futsal, judo, remo, râguebi
sevens, ténis, ténis de mesa e
voleibol). A organização dos Jo-
gos implica um investimento
de cerca de quatro milhões de
euros na renovação das infra-
estruturas desportivas, parti-
cularmente nos equipamentos
desportivos do Estádio Univer-
sitário da cidade, onde desig-
nadamente os pavilhões 1, 2 e
3 e o próprio estádio estão a
ser requalificados.|

Mário Santos lidera 
organização
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11 DE AGOSTO DE 2017 SEXTA-FEIRA N.º 29.640 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 87 ANOS A INFORMAR

DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas

Não perca hoje com o seu jornal
o Guia de Futebol 2017/18

Pampilhosa prepara-se
para viver Festas
do Concelho Especial

11

A violência e proximidade das chamas e o fumo intenso encerrou
a A1 e a A14. Ontem à noite, o fogo de Barcouço mobilizava mais de 400
operacionais. O incêndio de Tentúgal já estava controlado Página 10

RICARDO BUSANO

CHAMAS FECHAM
A1 DURANTE
NOVE HORAS

Utentes
exigem
novo Centro
de Saúde na
Fernão de
Magalhães
P3

André
Sardet
“apadrinha”
12.º Festival
do Leitão
nos Covões
P12

Concurso de bandas
começa amanhã na
praia da Louçainha
Penela | P14

Ribeira de Frades
em festa até dia 19
Coimbra | P4

UE apoia Jogos
Universitários
com 500 mil euros
Coimbra | P24

Tozé Marreco
acredita num bom
arranque em casa
Jogo amanhã | P18

Nossa Senhora
das Necessidades
inspira a festa 
Vila Nova de Poiares | P13
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ANDEBOL
André Gomes, atleta do 
ABC ao serviço da seleção 
nacional de sub-19, sofreu 
ontem uma grave lesão que 
o vai afastar da competição 
durante meses.
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Ao serviço da seleção de andebol

André Gomes
sofreu grave lesão
O andebolista do ABC, André Gomes, de quem 
se diz estar de saída para o FC Porto, sofreu, on-
tem, uma grave lesão ao serviço da seleção na-
cional sub-19, que está a disputar o mundial da 
categoria na Geórgia.

Ao que apurámos, a lesão vai retirar André 
Gomes da competição durante vários meses, pe-
lo que o seu futuro começa a ser uma incógnita.

Portugal alcançou a sua primeira vitória na 
prova ao bater a Argentina por 30-28, depois de 
ao intervalo vencer por 15-13.

Hoje Portugal joga com a Coreia do Sul.

D
M
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aMaNHÃ, a PaRTIR DaS 15:00 

PraiAndebol com 
ação de sensibilização

A Associação de Andebol da Ilha 
Terceira leva a efeito amanhã, sá-
bado, o PraiAndebol 2017/Açores 
pela Igualdade. O evento decorre 
no areal grande da Praia da Vitó-
ria, a partir das 15:00, integrado 
no programa das Festas da Praia 
da Vitória/2017. O certame esteve 
agendado para o passado sábado, 
não se realizando, então, devido às 
condições atmosféricas adversas. 
Segundo uma nota informativa que 
a direção da Associação de Andebol 
da Ilha Terceira fez chegar a DI, as 
equipas devem estar presentes no 
local do torneio às 14:15 para tratar 
dos aspetos logísticos relacionados 
com a prova. 
Espera-se uma competição animada 
e sobremaneira interessante de se-

guir, atendendo à habitual qualida-
de dos participantes, funcionando, 
ao mesmo tempo, como um ótimo 
meio de promoção da modalidade. 
As perspetivas apontam para um 
número agradável de equipas, não 
esquecendo a presença dos amantes 
do andebol. 

PAPEL SOCIAL 
Sublinhe-se que o certame conta 
com uma atividade de sensibiliza-
ção para as questões de prevenção 
da violência doméstica e de género, 
bem como a promoção da igualda-
de, também integrada nas Festas 
da Praia, da responsabilidade da 
Direção Regional da Solidariedade 
Social, cuja Associação de Andebol 
da Ilha Terceira se associou.
Esta atividade insere-se no âmbito 
do II Plano Regional de Prevenção 
e Combate à Violência Doméstica e 
de Género, que preconiza a realiza-
ção de atividades de sensibilização 
e informação integradas nas festivi-
dades locais de verão.

Desporto e combate à 
violência doméstica e de 
género na Praia.

ANDEBOL DE PRAIA anima festas da cidade de Nemésio 
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ASE111A 
ANDEBOL 
7.° Campeonato do Mundo 
de sub-19 masculinos, em 
Tbilissi, na Geórgia, com 
a participação da seleção 
portuguesa, Grupo C.Portugal 
• Coreia do Sul,17h 

Campeonatos do mundo, no 
Estádio Olímpico de Londres, 
com a participação de 
portugueses, Disco, eliminató-
rias - Irina Rodrigues,10h10. 

Campeonato da Europa de 
sub-16 masculinos, Divisão B, 
com a participação da seleção 
portuguesa, em Sófia, 
na Bulgária, Grupo D: Portugal 
- Luxemburgo,14h 

Uga.2.*Jomaciz Sporting - V. 
Setúbal, 20h30, Estádio José 
Alvaiade 

,:OL DE PRAIA 

Jogo da seleção portuguesa 
de futebol de praia, da 
segunda etapa de apuramento 
para a Superfinal da Liga 
Europeia: Portugal - 
Azerbaijão, 16h, em Siofok, 
na Hungria 

Galgorm Resort & Spa 
Northern Ireland Open, em 
Galgorm, Ballymena, na Irlanda 
do Norte, com a participação 
de João carlota, Tomás Santos 
Silva e Ricardo Santos, 

KL; iêVIC; 

MotoGP: Grande Prémio da 
Áustria, 11.a prova do Mundial, 
com a participação de Miguel 

Oliveira (Moto2), no Red Bull 

Ring, em Spielberg, Moto2, 
treinos livres, às 9H55 
e14H05 
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PORTUGAL 
BATE ARGENTINA 
A Seleção Nacional masculi-
na de sub-19 alcançou a 
primeira vitória no Mundial 
do escalão que se realiza em 
Tbilissi, ao bater a Argentina, 
por 30-28. Ao intervalo, os 
comandados de Paulo Jorge 
Pereira já venciam (15-13). O 
lateral-esquerdo, Oleksandr 
Nekrushets, foi o melhor 
marcador dos portugueses, 
com oito golos. Hoje (17h00), 
Portugal mede forças com a 
Coreia do Sul. 
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Logo nos instantes iniciais 
do jogo contra os argentinos 
no Mundial de sub-19, o 
lateral-esquerdo André 
Gomes lesionou-se com 
gravidade, fraturando uma 
tíbia. O jovem já foi operado, 
estando fora das contas da 
seleção. A previsão é que 
enfrente um período longo 
de paragem, embora não haja 
um prazo estimado para o 
regresso do jogador disputa-
do por ABC e FC Porto. 
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=•1~1:EMIN~ AZARADO. Gomes e um dos grandes talentos do andebol português 

AND BO 

ANDRÉ VIVE DRAMA 
NO MUNI) AL 

Jovem lateral de 19 anos 
partiu a perna no início 
do duelo entre Portugal 
e Argentina, em Tbilisi 

JOSE MORGADO" 

rii  André Gomes, jovem lateral-
esquerdo de apenas 19 anos que é 
uma das maiores promessas do 
andebol portliguês, viveu ontem 
um verdadeiropesadelo em Tbili-
si, na Geórgia, durante o encontro 
a contar para a segunda jornada 
da fase de grupos do Mundial de 
sub-19, num duelo em que Portu-
gal até acabaria por derrotar a Ar - 
gen t ina , por 30-28, para somar o 
primeiro triunfo na competição, 
depois do empate na 14  jornada. 

Logo no quarto minuto da par-
tida, após fazer um passe para um 
colega, André Gomes apoiou mal 
o pé e fraturou a tíbia da perna di-
reita, provocando enorme 
apreensão (e emoção) desde os 
colegas à equipa técnica, passan-
do até pelos adversários. 

O jovem lateral do ABC, que já 
terá acordo para assinar pelo FC 
Porto, foi conduzido depois a um 
hospital na capital da Geórgia, 
onde foi de imediato operado 
(com sucesso, tendo em conta as 
circunstâncias) à lesão. Todo o 
processo - incluindo a operação -
foi seguido de perto por Augusto 
Roxo, médico que acompanha a 
Seleção no Mundial de sub-19. 

O diagnóstico, ao que apurou 
Record. aponta para uma lesão 
menos grave do que era inicial - 
mente expectável (fratura parcial 
em vez de total), mas o período de 
recuperação será de meses. 

Paulo Pereira, selecionador 
português, era um homem muito 

DIAGNÓSTICO AFASTOU 
HIPÓTESE DE FRATURA TOTAL 
MAS A RECUPERAÇÃO 
DA LESÃO SERÁ DE MESES 

triste com o sucedido, mas desta - 
cou a resposta da equipa, que 
conseguiu reagir ao ponto de ar-
recadar a vitória. "Ainda estamos 
todos tristes e consternados com 
o que aconteceu ao André. Esse 
acontecimento fez com que de-
morássemos um pouco a recupe-
rar, mas pouco a pouco consegui-
mos aplicar o que pretendíamos 
para o jogo", admitiu o técnico. 

O selecionador destaca o  

quão "grandes" foram os joga-
dores nacionais, tendo em con-
ta o que se passou e o adversá-
rio. "A Argentina não foi, nem 
será para ninguém, um adver-
sário fácil e os nossos jogadores 
foram enormes. A Coreia tam-
bém ganhou à Croácia e vamos 
ter sempre grandes 'guerras' 
até ao fim. Tínhamos o Mundial 
planificado com o André na 
nossa estrutura e, agora que não 
podemos contar com ele, va-
mos ter de reformular o que es-
tava planeado, mantendo o 
foco no objetivo que é ficar en-
tre os oito primeiros", recorda o 
selecionador nacional. o co•m 
PAULO GONÇALVES 

Lateral no meio 
de uma 'guerra' 
André Gomes, filho de Jorge 
Gomes, o primeiro futebolis-
ta estrangeiro a jogar pelo 
Benfica, tem contrato com o 
ABC, mas não é certo que per-
maneça no plantei da forma-
ção minhota. Tanto ele como 
Diogo Branquinho terão 
acordo com o FC Porto e en-
viaram uma carta à direção 
do ABC e pedir para rescindir 
com o clube. Mas os braca-
renses não tencionam aceitar 
esse pedido... 
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