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A3 UMinho vence Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-08-2015

Meio: Braga TV Online

URL:http://www.bragatv.pt/artigo/4433

 
Publicado em: 2015-08-09 22:19:39
 
 Terminou a 8ª edição do Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015. Depois de uma semana
de competição que decorreu de 2 a 9 de Agosto, e que teve como palco a cidade de Braga, o evento
desportivo internacional sagrou a UMinho e Vicent Pol campeões europeus universitários de andebol
2015, o vice-campeonato foi para a Universidade de Córdoba e HfPV Wiesbadem e as medalhas de
bronze foram para a Universidade de Strasboug e para a Universidade de Málaga, no masculino e
feminino respetivamente.
 
 Portugueses e polacas revalidaram assim os títulos conseguidos na edição anterior do europeu,
naquela que foi a 2ª edição dos Jogos Europeus Universitários (EUSA Games) que decorreram em
Roterdão, Holanda. Com o título conseguido neste europeu de 2015, a UMinho, para além da
revalidação do título alcançou o seu 4º título europeu, ou seja, o Penta Campeonato.
 
 Esta foi a oitava vez que a UMinho disputou uma final europeia, tendo arrecadado por quatro vezes o
vice-campeonato e por outras quatro chegou ao lugar mais alto do pódio, uma delas este ano, ao
tornar-se penta campeão europeu universitário de andebol 2015.Um curriculum invejável e muito
difícil de bater.
 
 Para chegar ao título, os portugueses suplantaram os seus congéneres do Instituto Politécnico de
Leiria (27-13), os franceses da Universidade de Strasboug (22-27), os alemães da HfPV Wiesbaden
(24-26), os romenos da Universidade de Pitesti (19-38) e os espanhóis da Universidade de Córdoba
(29-23) na fase de grupos, tendo triunfado na final, novamente sobre Córdoba por 24-21.
 
 Sendo o formato da competição masculina, o de todos contra todos, em que os dois primeiros
classificados tinham acesso à finalíssima, UMinho e Córdoba carimbaram o passaporte para o grande
"palco" e discutiram o titulo entre si, o qual "sorriu" aos minhotos que assim foram de novo
Campeões.
 
 Nesta grande final do andebol masculino, que acabou por ser um "duelo ibérico" esperava-se
novamente um jogo intenso. Tal como no jogo da fase de grupos, a equipa espanhola voltou a entrar
mais confiante e impôs o seu ritmo, conseguindo uma vantagem de 4 golos nos minutos iniciais. Por
seu lado, a equipa da UMinho não baixou os braços, tentando sempre dar resposta, mas as várias
bolas enviadas ao poste e exclusões por dois minutos dificultaram a tarefa. A persistência manteve-se
e a equipa da casa reduziu a desvantagem, indo para o intervalo a perder por 9-11.
 
 Após o intervalo, os portugueses entraram mais fortes e conseguiram a reviravolta volvido o minuto
34'. O jogo seguiu frenético até aos últimos minutos, intercalando entre o empate e a vantagem da
UMinho pela diferença mínima. Na reta final a equipa minhota demonstrou mais compostura na hora
de finalizar, segurando a vantagem que lhe valeu assim a revalidação do título de campeã europeia
universitária, vencendo por 24-21.
 
 Para aquele que foi considerado o MVP e melhor marcador do torneio, Fábio Antunes, a vitória acabou
por ser "muito difícil, mas não facilitamos e conseguimos", sublinhando que "nunca esperamos
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resultado nenhum, lutamos todos os jogos, para vencer sempre".
 
 Na final feminina, a equipa de Vicente Pol (Polónia) saiu triunfante nesta 8ª edição do europeu
universitário de andebol com uma vitória por 22-34 diante da HfPV Wiesbaden (Alemanha).
 
 À partida para esta final, previa-se um jogo disputado, mas com Vicent Pol a deter o favoritismo. A
final feminina iniciou-se de forma equilibrada com a equipa da Polónia a fazer bons ataques
organizados, por seu lado a equipa de Wiesbaden respondia com contra-ataques rápidos. O jogo
manteve-se equilibrado até ao minuto 20', altura em que a Vicent Pol começou a impor o seu ritmo,
distanciando-se no marcador e chegando ao intervalo a vencer por uns confortáveis 10-17. No
segundo tempo a equipa polaca voltou a entrar forte, aumentando a vantagem. Fisicamente fatigadas,
as germânicas não conseguiram tirar partido da sua velocidade ofensiva e em ataque organizado
revelaram-se incapazes de ultrapassar a forte barreira de Vicent Pol. O jogo não se alterou até final e
a equipa da Polónia revalidou assim o seu título de campeã europeia com uma vitória por 22-34.
 
 Envolvendo cerca de 500 pessoas, entre voluntários, organização e participantes, vindos 13
universidades de 7 países europeus, o evento foi uma organização atribuída pela Associação Europeia
de Desporto Universitário (EUSA) à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) em
parceria com a Universidade do Minho (UMinho) e com a Associação Académica da Universidade do
Minho (AAUM).
 
 Após oito dias de competição, e depois da realização de 42 jogos (24 masculinos e 18 femininos),
muita competição, mas também muito convívio, chegou ao fim mais uma edição do Campeonato que
trouxe consigo a classificação final.
 
 Competição masculina: 1º UMinho (POR); 2º Córdoba (ESP); 3º Strasbourg (FRA); 4º Wiesbaden
(GER); 5º Pitesti (ROM); 6º IPLeiria (POR).
 
 Competição Feminina: 1º Vicent Pol (POL); 2º Wiesbaden (GER); 3º Málaga (ESP); 4º Konstanz
(GER); 5º Toulon Var (FRA); 6º UPorto (POR); 7º UAveiro (POR); 8º Marmara (TUR); 9º Pitesti
(ROM).
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Termina hoje, na Universidade
do Minho, o 8.º Campeonato Eu-
ropeu Universitário de Andebol
2015, que está a decorrer em
Braga há uma semana, com a
disputa das finais. Ontem foram
conhecidos os finalistas, com
destaque para a equipa da casa
que está na final onde pode sa-
grar-se hoje tetra campeã euro-
peia na competição masculina.
As equipas universitárias do
HfPV Wiesbaden (GER) e Vi-
cent Pol (POL) no feminino,
UMinho (POR) e Córdoba
(ESP) no masculino, são os
grandes finalistas do Europeu.

No feminino, ontem disputa-
ram-se as meias-finais da prova,
entre as quatro melhores equipas
lutavam por um lugar na grande
final a decorrer hoje pelas 16 ho-
ras, no Pavilhão da UMinho. 

Após a vitória de Wiesbaden
(GER) sobre Universidade de
Konstanz (GER) e Vicent Pol
(POL) sobre Malaga (ESP),
Wiesbaden defrontará Vicent-
Pol (Polónia) na final e a Uni-
versidade de Konstanz (Alema-
nha) defrontará a de Málaga na
luta pelo 3.º lugar. 

Alemãs e polacas serão assim
as “estrelas” da final, da qual
sairá a nova campeã europeia
universitária, titulo que poderá

ser renovado pelas polacas ou
irá para as mãos das alemãs. 

No masculino, os jogos de on-
tem eram determinantes e ainda
havia algumas contas a fazer.
Com a equipa de Cordoba (ESP)
já apurada para a finalíssima, em
causa estava principalmente o
segundo lugar do grupo, equipa
que ocuparia o lugar vago na fi-
nal. Depois de no primeiro jogo

do dia a equipa de Wiesbaden
(GER) ter ganho, a UMinho via-
se obrigada a vencer ou empatar
com Cordoba para aceder à fina-
líssima. Com isto em mente, os
lusos assumiram as despesas do
jogo e frente à poderosa equipa
de Cordoba conseguiram não só
ser superiores, como demonstra-
ram porque são os tricampeões
em título, vencendo por 29-22 e

carimbando o passaporte para a
final que decorrerá hoje, à tarde,
às 18 horas, no Pavilhão da
UMinho, em Gualtar.

Ontem, na prova feminina,
destaque ainda para as partidas
de apuramento do 5º ao 8º lugar,
a Universidade de Toulon-Var
(FRA) goleou a Universidade de
Marmara (TUR) por 43-25, ga-
rantindo um lugar no jogo de

atribuição do 5.º e 6.º, o qual vai
discutir com a Universidade do
Porto (POR) que na partida con-
tra a sua congénere da Universi-
dade de Aveiro (POR) venceu
por 30-25. Assim UAveiro e
Marmara vão discutir os últimos
lugares da classificação, sendo
que a Universidade de Pitesti
(ROM) já tinha ficado com o 9º
lugar. 

UMinho disputa hoje final 
masculina com o Córdoba
HOJE APURAM-SE OS CAMPEÕES. Wiesbaden e Vicent Pol, no feminino, UMinho e Córdoba, no mas-
culino, são os finalistas da oitava edição do Europeu Universitário de Andebol, que decorre m Braga.

NUNO GONÇALVES

Fábio Vidrago, em grande plano, no ataque da equipa da Universidade do Minho

Em Gualtar
Pavilhão da UMinho
recebe as finais
feminina e masculina   
Hoje, realiza-se as finais que vão
ditar as classificações finais: 
Femininos
FINAL - 16 HORAS
Wiesbaden (GER) - Vincent (POL)
3.º/4.º - 12 HORAS
Konstanz (GER) - Malaga (ESP)
5º/6.º - 10 HORAS
UPorto (POR) - Toulon-Var (FRA)
7.º/8.º - 10 HORAS
Aveiro (POR) - Marmara (TUR)

Masculinos
5.º6.º - 12:00 HORAS
IPLeiria (POR) - Pitesti (ROM)
3.º/4.º 16:00 HORAS
Wiesbaden - Strasbourg (FRA)
FINAL - 18:00 HORAS
UMinho (POR) -  Cordoba (ESP)

§jogos
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Artística de Avanca perde
primeiro teste da época

PREPARAÇÃO A Artística de
Avanca, que começou a treinar
há pouco mais de uma se-
mana, para preparar o re-
gresso à 1.ª Divisão Nacional,
realizou, no último sábado, o
primeiro jogo de preparação,
defrontando, em São Pedro do
Sul, o FC Porto, campeão na-
cional em título.

A existência de um protocolo
entre os dois clubes – o Avanca
tem recebido, por empréstimo,
promessas portistas – e a boa
relação que existe entre as
duas direcções permitiu mais
este amigável.

Sabendo-se da dificuldade
que o FC Porto causa a qual-
quer adversário, a equipa de

Avanca, ainda incompleta – Ri-
cardo Mourão, Miguel Bap-
tista, Diogo Oliveira e Pedro
Carvalho disputaram o Mun-
dial Sub/21 no Brasil –, deu
uma excelente réplica aos
“azuis e brancos”, tendo mes -
mo ido para o intervalo a ven-
cer por 16-14.

Na segunda metade, os “dra-
gões” impuseram um ritmo
mais elevado e não deram hi-
póteses à equipa de Carlos Mar-
tingo (na foto), efectuando um
parcial de 15-6 golos, que lhes
possibilitou vencer por 29-22.

Na equipa da Artística, des-
taque para os sete golos de
Diogo Oliveira e para os cinco
de Victor Alvarez, isto numa
partida que ficou marcada pela
estreia de João Carvalho, joga-
dor que vestiu na época pas-
sada as cores do Boavista.

A equipa de Avanca apre-
senta-se, amanhã, à comunica-
ção social, a partir das 19 horas,
no Pavilhão Municipal de Es-
tarreja, casa onde treina neste
início de época, devido às obras
de melhoramento que estão a
decorrer no Pavilhão Adelino
Dias Costa, em Avanca. No pró-
ximo sábado, efectua a segunda
partida amigável, desta feita na
Maia, diante do ISMAI.|

Andebol
1.ª Divisão Nacional

ARQUIVO
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Universidade de Aveiro
termina no sétimo lugar

VITÓRIA A Universidade de
Aveiro, depois da derrota com
a congénere do Porto no sá-
bado, por 30-25, disputou, on-
tem, o jogo de atribuição do sé-
timo e oitavo lugares do Cam-
peonato Europeu Universitário

de Andebol, que decorreu em
Braga durante a última semana. 

O conjunto aveirense acabou
por derrotar a Marmara Uni-
versity (Turquia), por 36-31 e,
dessa forma, terminou no sé-
timo posto e “fugiu” ao último
lugar da competição, que foi
ganha pela  University Vicent
Pol, da Polónia. |

Grupo que representou a Universidade de Aveiro

D.R.

Andebol
Europeu Universitário
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A 
equipa masculina 
de andebol da Uni-
versidade do Mi-
nho renovou, on-

tem, o título de campeã 
da Europa da modalida-
de, ao vencer a competi-
ção disputada em Braga, o 
mesmo acontecendo com 
a Vicente Pol, da Polónia, 
em femininos.

Os vice-campeões são 
a Universidade de Cór-
doba e HfPV Wiesbadem 
e as medalhas de bronze 
foram para a Universida-
de de Strasboug e para a 
Universidade de Málaga, 
no masculino e feminino 
respetivamente.

Portugueses e polacas 
revalidaram assim os tí-
tulos conseguidos na edi-
ção anterior do europeu, 
naquela que foi a 2.ª edi-
ção dos Jogos Europeus 
Universitários (EUSA Ga-
mes) que decorreram em 
Roterdão, Holanda. Com 
o título conseguido neste 
europeu de 2015, a UMi-
nho, para além da revali-
dação do título alcançou 
o seu 4.º título europeu.

Esta foi a oitava vez que 
a UMinho disputou uma 
final europeia, tendo ar-
recadado por quatro ve-
zes o vice-campeonato e 
por outras quatro chegou 
ao lugar mais alto do pó-

Andebol masculino

Universidade do Minho campeã da Europa

Minhotos voltaram a fazer a festa de campeões da Europa

Classificações
Masculinos: 1.º UMinho; 2.º Córdoba (Esp); 3.º 
Strasbourg (Fra); 4.º Wiesbaden (Ger); 5.º Pitesti 
(Rom); 6.º IPLeiria.
 
Femininos: 1.º Vicent Pol (Pol); 2.º Wiesbaden 
(Ger); 3.º Málaga (ESP); 4.º Konstanz (Ger); 5.º 
Toulon Var (Fra); 6.º UPorto; 7.º UAveir; 8.º Mar-
mara (Tur); 9.º Pitesti (Rom). 

Fábio Antunes e Bruno Dias
entre os distinguidos

Após o final da competição no Complexo Des-
portivo da UMinho, realizou-se a cerimónia de 
encerramento e entrega de prémios deste euro-
peu universitário de andebol, que trouxe a Braga 
os melhores estudantes europeus da modalidade. 

A cerimónia começou por eleger o MVP do 
torneio que foi entregue, no feminino a Jenni-
fer Bermejo (Málaga), e no masculino a Fábio 
Antunes (UMinho). 

O prémio de melhor guarda-redes foi para Sa-
rah Harnisch (Wiesbaden) e Bruno Dias (UMinho). 

O premio de melhor marcadora foi para Fat-
ma gül SAKIZCAN (Marmara), e o melhor mar-
cador foi Fábio Antunes (UMinho). 

O prémio "fair-play" foi entregue à Universi-
dade de Toulon Var (FRA) no feminino e à Uni-
versidade de Strasbourg no masculino. 

Após a entrega dos prémios, a cerimónia cul-
minou com o ritual protocolar da EUSA, com a 
passagem da bandeira da EUSA para a próxima 
universidade/país a receber este campeonato 
europeu universitário, que terá lugar em Mála-
ga em 2017.

dio, uma delas este ano, ao 
tornar-se penta campeão 
europeu universitário de 
andebol 2015.

Para chegar ao título, 
os portugueses suplanta-
ram os seus congéneres 
do Instituto Politécnico 
de Leiria (27-13), os fran-
ceses da Universidade de 
Strasboug (22-27), os ale-
mães da HfPV Wiesba-
den (24-26), os romenos 
da Universidade de Pitesti 
(19-38) e os espanhóis de 
Córdoba (29-23) na fase 
de grupos, tendo triun-
fado na final, novamente 
sobre Córdoba por 24-21. 

Na final. e tal como no 
jogo da fase de grupos, a 
equipa espanhola voltou 
a entrar mais confiante e 
impôs o seu ritmo, conse-
guindo uma vantagem de 
4 golos nos minutos ini-
ciais. Por seu lado, a equi-
pa da UMinho não baixou 
os braços, tentando sem-
pre dar resposta, mas as 
várias bolas enviadas ao 
poste e exclusões por dois 
minutos dificultaram a ta-
refa. A persistência man-
teve-se e a equipa da ca-
sa reduziu a desvantagem, 
indo para o intervalo a 
perder por 9-11.

Após o intervalo, os 
portugueses entraram 
mais fortes e conseguiram 

a reviravol-
ta volvido o 
minuto 34’. 
O jogo se-
guiu frenético 
até aos últimos mi-
nutos, intercalando en-
tre o empate e a vantagem 
da UMinho pela diferen-
ça mínima. Na reta final 
a equipa minhota segu-
rou a vantagem e venceu 
por 24-21.

Fábio Antunes:
«Foi muito difícil»
Para aquele que foi con-
siderado o MVP e melhor 
marcador do torneio, Fá-
bio Antunes, a vitória aca-
bou por ser «muito difí-
cil, mas não facilitamos e 
conseguimos», sublinhan-
do que «nunca esperamos 
resultado nenhum, luta-
mos todos os jogos, para 
vencer sempre».

Final feminina
Na final feminina, a equi-
pa de Vicente Pol (Poló-
nia) venceu as alemãs 
da HfPV Wiesbaden por 
34-22.

A final iniciou-se de 
forma equilibrada com a 
equipa da Polónia a fazer 
bons ataques organiza-
dos, por seu lado a equipa 
de Wiesbaden respondia 
com contra-ataques rápi-

dos. 
O 

jogo 
man-

teve-se 
equilibra-

do até ao minu-
to 20’, altura em que a Vi-
cent Pol começou a impor 
o seu ritmo, distancian-
do-se no marcador e che-
gando ao intervalo a ven-
cer por uns confortáveis 
10-17. No segundo tempo 
a equipa polaca voltou a 
entrar forte, aumentando 
a vantagem. Fisicamen-
te fatigadas, as germâni-
cas não conseguiram tirar 
partido da sua velocida-
de ofensiva e em ataque 
organizado revelaram-se 
incapazes de ultrapassar a 
forte barreira de Vicent 
Pol. O jogo não se alte-
rou até final e a equipa 
da Polónia revalidou as-
sim o seu título de cam-
peã europeia com uma vi-
tória por 22-34.

Europeu envolveu
500 pessoas
Envolvendo cerca de 500 
pessoas, entre voluntários, 
organização e participan-
tes, vindos 13 universida-
des de 7 países europeus, o 
evento foi uma organiza-
ção atribuída pela Associa-
ção Europeia de Despor-

to Universitário (EUSA) à 
Federação Académica do 
Desporto Universitário 
(FADU) em parceria com 

a Universidade do Minho 
e com a Associação Aca-
démica da Universidade 
do Minho.

Equipa da 
Universidade 

do Minho 
conquistou 
o 4.º título 

europeu
D
R

D
R

Fábio Vidrago
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A11

UMinho sagra-se campeã do Europeu Universitário de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-08-2015

Meio: Gazeta do Rossio Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3e605c88

 
Equipa masculina da UMinho A 8ª edição do Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015
terminou ontem com a equipa masculina da UMinho a bater o coletivo de Córdoba (Espanha). Após
uma semana de competição, que decorreu de 2 a 9 de agosto, disputado na cidade de Braga, o evento
desportivo europeu sagrou a UMinho e Vincent Pol, na categoria masculina e feminina respetivamente,
campeões europeus universitários de andebol 2015. Na categoria masculina o título de vice-
campeonato foi para a Universidade de Córdoba, ficando a Universidade de Strasbourg em terceiro
lugar do pódio. No feminino, a equipa de HfPV Wiesbaden conseguiu o segundo lugar e a da
Universidade de Málaga o terceiro. Portugueses e polacas confirmaram assim os títulos conseguidos na
edição anterior do europeu, naquela que foi a 2ª edição dos Jogos Europeus Universitários (EUSA
Games), que decorreu em Roterdão, Holanda. Com o título conseguido neste europeu de 2015, a
equipa masculina da UMinho, consegue, não só a revalidação do título, como também alcançou o seu
4º título europeu. Para chegar ao título, os portugueses venceram os seus congéneres do Instituto
Politécnico de Leiria (27-13), os franceses da Universidade de Strasboug (22-27), os alemães da HfPV
Wiesbaden (24-26), os romenos da Universidade de Pitesti (19-38) e os espanhóis da Universidade de
Córdoba (29-23) na fase de grupos, tendo triunfado na final, novamente sobre Córdoba por 24-21. O
formato da competição masculina foi de todos contra todos, tendo os dois primeiros classificados
acesso à finalíssima. A equipa da UMinho e de Córdoba carimbaram, assim, o passaporte para a final e
discutiram o titulo entre si, o qual sorriu aos minhotos que assim renovaram o título de campeões.
Para Fábio Antunes, atleta da UMinho, e considerado o MVP e melhor marcador do torneio, a vitória
acabou por ser "muito difícil, mas não facilitamos e conseguimos", sublinhando que "nunca esperamos
resultado nenhum, lutamos todos os jogos, para vencer sempre". Na final feminina, a equipa polaca
de Vincente Pol saiu triunfante nesta 8ª edição do europeu universitário de andebol, com uma vitória
por 22-34 diante da HfPV Wiesbaden, da Alemanha. Para esta final, previa-se um jogo disputado, mas
com Vicent Pol a deter o favoritismo. A final feminina iniciou-se de forma equilibrada com a equipa da
Polónia a fazer bons ataques organizados, por seu lado a equipa de Wiesbaden respondia com contra-
ataques rápidos. A 8ª edição do Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 envolveu cerca
de 500 pessoas, entre voluntários, organização e participantes, vindos de treze universidades de sete
países europeus. O evento foi uma organização atribuída pela Associação Europeia de Desporto
Universitário (EUSA) à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) em parceria com a
Universidade do Minho (UMinho) e com a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM).
Depois de oito dias de competição, e após a realização de 42 jogos, entre os quais 24 masculinos e 18
femininos, muita competição, mas também muito convívio, chegou ao fim mais uma edição do
campeonato que trouxe até Braga as melhores equipas europeias de andebol universitário. 8º Europeu
Universitário de Andebol encerra com passagem de testemunho da modalidade a Málaga Cerimónia de
Encerramento O Complexo Desportivo da UMinho acolheu, às 20h00, a Cerimónia de Encerramento e
entrega de prémios deste 8º Campeonato Europeu Universitário de Andebol, que trouxe a Braga os
melhores estudantes europeus da modalidade. A cerimónia, que iniciou logo após a final masculina,
começou por eleger o MVP do torneio que foi entregue, no feminino a Jennifer Bermejo (Málaga), e no
masculino a Fábio Antunes (UMinho). O prémio de melhor guarda-redes foi para, Sarah Harnisch
(Wiesbaden) e Bruno Dias (UMinho). O prémio de melhor marcadora foi para Fatma gül Sakizcan
(Marmara), e o melhor marcador foi Fábio Antunes (UMinho). No que diz respeito ao "Fair Play" o
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prémio foi entregue à Universidade de Toulon Var (FRA) no feminino e à Universidade de Strasbourg
(FRA) no masculino. Posteriormente foram entregues os restantes prémios no feminino e no
masculino. Após a entrega dos prémios, a cerimónia terminou com o ritual protocolar da EUSA, com a
passagem da bandeira da EUSA para a próxima universidade/país a receber este Campeonato Europeu
Universitário, que terá lugar em Málaga em 2017. Gazeta do Rossio
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Seleção de andebol sub-21 vence IHF Trophy
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-08-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=564468

 
A seleção de andebol sub-21 de Cabo Verde conquistou o primeiro lugar na fase africana do torneio da
Federação Internacional de Andebol - IHF Trophy, ao derrotar na final a congénere da Nigéria por 24-
23, em jogo disputado este sábado em Adis Abeba, na Etiópia. Cabo Verde, que já tinha conquistado o
primeiro lugar no Challenge Trophy da zona 2 do Conselho Superior do Desporto em África, qualifica-
se agora para a competição mundial da IHF Trophy.
 
 09-08-2015
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Semear para colher medalhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-08-2015

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Ana Maria Ribeiro

URL:http://www.cmjornal.xl.pt/domingo/detalhe/semear_para_colher_medalhas.html

 
09.08.2015
 
 Em 20 anos, Assunção mudou a vida de muitas meninas com o andebol. Assunção Fernandes chegou
ao bairro da Pedreira dos Húngaros, em Oeiras, com 23 anos. Veio ter com o marido, mecânico de
profissão, na altura a trabalhar na construção civil. A cabo-verdiana trazia um filho pela mão, outro na
barriga e uma energia sem fim, que começou a aplicar assim que se viu instalada. Ao perceber que
havia muitas meninas do bairro que depois da escola ficavam sem nada para fazer, pensou partilhar
com elas a paixão que tinha, desde miúda. O andebol. E se bem o pensou melhor o fez. "Vi duas
meninas a passarem à frente da minha janela e perguntei-lhes se tinham mais amigas e se queriam
experimentar jogar comigo", recorda. "Passado meia hora tinha umas 25 crianças à minha porta.
Todas muito pequeninas." Depois de convencer alguns pais a deixarem as filhas jogarem começou
uma aventura que duraria mais de 20 anos e catapultaria algumas das crianças para uma carreira
internacional. Os primeiros passos, porém, foram modestos. Os jogos aconteciam num campo de terra
batida que também servia aos rapazes de campo de futebol improvisado. Depois, o grupo passou para
um terreno dentro da Escola Secundária de Linda-a-Velha, "numa altura em que nem todas tinham
pavilhão gimnodesportivo". Esse chegou "dois ou três anos" depois do início do projeto. "Rapidamente
as pessoas perceberam que nós estávamos a trabalhar a sério, sobretudo assim que as miúdas
começaram a desenvolver-se", diz Assunção, com o ar de quem tem uma fé absoluta na capacidade
transformadora do desporto. "Não foram só as aptidões físicas delas que melhoraram. Foram as suas
competências individuais, o saber estar, o saber ser. Tudo isso se modificou perante os meus olhos.
Como algumas dizem, agora, em entrevistas, o andebol mudou a vida delas." Entretanto, Assunção
teve outro filho (o terceiro, que fechou a conta), separou-se do marido, e entre o emprego, a família e
o andebol, achou que devia fazer alguma coisa por si própria. Decidiu fazer aquilo que estava sempre
a aconselhar às suas pupilas: foi estudar. Quando chegou de Cabo Verde tinha o 9º ano, mas como
não lhe deram equivalência, teve de repetir o ano em Portugal. Trabalhava durante o dia, estudava à
noite, orientava o grupo de andebol feminino nos intervalos. "Toda a minha vida tem sido assim",
explica. "Sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo e acho que quando se quer muito uma coisa, tudo
se consegue, com sacrifícios." Depois do 9º, fez 10º, 11º e 12º e "com a ajuda de Deus" tudo correu
bem. "Deixei muitas vezes os meus filhos com a minha irmã para conseguir conciliar tudo, mas é
verdade que também tive, tenho tido sempre, muita gente a apoiar-me pelo caminho." A trabalhar
como animadora desportiva e cultural na Câmara Municipal de Oeiras,  estava, desde 2007, no CLAII -
Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, quando surgiu a oportunidade de fazer uma pós-
graduação. Mesmo sem licenciatura. "Dado que já tinha muita experiência na área da imigração, pude
fazer a pós-graduação em contexto multicultural, através do Alto Comissariado para as Migrações",
conta. Em 2009, precisamente 20 anos depois de chegar a Portugal e aproveitando o impulso de já
andar na Universidade Católica, decidiu licenciar-se. Mesmo sem ter dinheiro para pagar o curso.
"Telefonei para lá, disse-lhes claramente que não tinha condições financeiras para estudar, e a
assistente social ajudou-me a candidatar-me a uma bolsa de estudos do ministério." Foi com a bolsa
que conseguiu licenciar-se em Serviço Social, em 2013, jurando para si própria que, a partir daquele
dia, "nunca mais leria nada na vida, a não ser a revista 'Maria'." O estado de espírito durou uma
semana. Findo esse tempo, já estava a pensar no mestrado e em como conseguir os sete mil euros
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necessários para o fazer. Conseguiu-o com a ajuda do Banco BIC, que lhe pagou os primeiros meses
do curso, e com uma bolsa da Soroptimist, movimento de voluntários global que ajuda mulheres e
jovens de todo o Mundo a transformarem as suas vidas. Também no andebol as coisas não podiam
correr melhor. Com o fim do bairro da Pedreira dos Húngaros - cuja última barraca foi destruída em
abril de 2003 - Assunção levou o projeto para Outorela. A Associação Cultural e Desportiva da Pedreira
dos Húngaros - que ajudou a fundar para que o grupo pudesse federar-se e competir a sério - passou
a ser a Associação de Solidariedade Social Assomada. E nascia a Equipa de Andebol da Assomada, que
não mais parou de crescer. "Ao longo dos anos fomos participando em campeonatos a nível regional e
nacional e, com os resultados alcançados, chegámos às competições europeias", recorda.A maioria
das jovens nascidas em Portugal tinham, mercê da lei portuguesa então em vigor, nacionalidade cabo-
verdiana, o que fez com que a Federação Europeia questionasse a Federação Portuguesa. Assunção
acredita que isso acabou por levar à mudança da lei, em 2007. Entretanto, muitas das jogadoras
foram chamadas à seleção nacional, outras saíram do País. Como o caso da mais famosa, Alexandrina
Barbosa, atualmente a jogar pela equipa francesa Fleury Loiret HB. Assunção esteve à frente do grupo
até 2012, altura em que passou o testemunho a alguém mais jovem, mas continua a ter projetos
relacionados com a equipa. Quer escrever um livro e dirigir um documentário.
 
Ana Maria Ribeiro
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

Termina hoje, na Universidade
do Minho, o 8.º Campeonato Eu-
ropeu Universitário de Andebol
2015, que está a decorrer em
Braga há uma semana, com a
disputa das finais. Ontem foram
conhecidos os finalistas, com
destaque para a equipa da casa
que está na final onde pode sa-
grar-se hoje tetra campeã euro-
peia na competição masculina.
As equipas universitárias do
HfPV Wiesbaden (GER) e Vi-
cent Pol (POL) no feminino,
UMinho (POR) e Córdoba
(ESP) no masculino, são os
grandes finalistas do Europeu.

No feminino, ontem disputa-
ram-se as meias-finais da prova,
entre as quatro melhores equipas
lutavam por um lugar na grande
final a decorrer hoje pelas 16 ho-
ras, no Pavilhão da UMinho. 

Após a vitória de Wiesbaden
(GER) sobre Universidade de
Konstanz (GER) e Vicent Pol
(POL) sobre Malaga (ESP),
Wiesbaden defrontará Vicent-
Pol (Polónia) na final e a Uni-
versidade de Konstanz (Alema-
nha) defrontará a de Málaga na
luta pelo 3.º lugar. 

Alemãs e polacas serão assim
as “estrelas” da final, da qual
sairá a nova campeã europeia
universitária, titulo que poderá

ser renovado pelas polacas ou
irá para as mãos das alemãs. 

No masculino, os jogos de on-
tem eram determinantes e ainda
havia algumas contas a fazer.
Com a equipa de Cordoba (ESP)
já apurada para a finalíssima, em
causa estava principalmente o
segundo lugar do grupo, equipa
que ocuparia o lugar vago na fi-
nal. Depois de no primeiro jogo

do dia a equipa de Wiesbaden
(GER) ter ganho, a UMinho via-
se obrigada a vencer ou empatar
com Cordoba para aceder à fina-
líssima. Com isto em mente, os
lusos assumiram as despesas do
jogo e frente à poderosa equipa
de Cordoba conseguiram não só
ser superiores, como demonstra-
ram porque são os tricampeões
em título, vencendo por 29-22 e

carimbando o passaporte para a
final que decorrerá hoje, à tarde,
às 18 horas, no Pavilhão da
UMinho, em Gualtar.

Ontem, na prova feminina,
destaque ainda para as partidas
de apuramento do 5º ao 8º lugar,
a Universidade de Toulon-Var
(FRA) goleou a Universidade de
Marmara (TUR) por 43-25, ga-
rantindo um lugar no jogo de

atribuição do 5.º e 6.º, o qual vai
discutir com a Universidade do
Porto (POR) que na partida con-
tra a sua congénere da Universi-
dade de Aveiro (POR) venceu
por 30-25. Assim UAveiro e
Marmara vão discutir os últimos
lugares da classificação, sendo
que a Universidade de Pitesti
(ROM) já tinha ficado com o 9º
lugar. 

UMinho disputa hoje final 
masculina com o Córdoba
HOJE APURAM-SE OS CAMPEÕES. Wiesbaden e Vicent Pol, no feminino, UMinho e Córdoba, no mas-
culino, são os finalistas da oitava edição do Europeu Universitário de Andebol, que decorre m Braga.

NUNO GONÇALVES

Fábio Vidrago, em grande plano, no ataque da equipa da Universidade do Minho

Em Gualtar
Pavilhão da UMinho
recebe as finais
feminina e masculina   
Hoje, realiza-se as finais que vão
ditar as classificações finais: 
Femininos
FINAL - 16 HORAS
Wiesbaden (GER) - Vincent (POL)
3.º/4.º - 12 HORAS
Konstanz (GER) - Malaga (ESP)
5º/6.º - 10 HORAS
UPorto (POR) - Toulon-Var (FRA)
7.º/8.º - 10 HORAS
Aveiro (POR) - Marmara (TUR)

Masculinos
5.º6.º - 12:00 HORAS
IPLeiria (POR) - Pitesti (ROM)
3.º/4.º 16:00 HORAS
Wiesbaden - Strasbourg (FRA)
FINAL - 18:00 HORAS
UMinho (POR) -  Cordoba (ESP)

§jogos
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Aveirenses entre os 
melhores da modalidade

PREMIADOS A Federação de
Andebol de Portugal (FAP) vai,
pelo quinto ano, levar a cabo a
sua gala, onde irá homenagear
alguns dos intervenientes do
jogo que mais se evidenciaram
ao longo da última época. A FAP
divulgou, esta semana, depois
de concluída a votação que de-
correu “on-line” e esteve aberta
a todos os amantes da modali-
dade, os três nomeados de cada
uma das nove categorias. No
próximo dia 29 os vencedores
serão dados a conhecer na V
Gala do Andebol, que irá decor-
rer em Castelo Branco. 

O aveirense Pedro Seabra, do

ABC, e Mariana Lopes e Mónica
Soares, ambas dos Alavarium/
Love Tiles, estão nomeados pa -
ra “Melhor jogador” e “Melhor
Jogadora”, respectivamente,
das principais divisões nacio-
nais do andebol luso. Isabel
Góis, a madeirense que defende
as redes do Alavarium, também
está entre as escolhidas para
“Melhor Guarda-redes”, sendo
que Carlos Neiva, o técnico que
levou o Alavarium ao tri-cam-
peonato, está nomeado para a
categoria “Melhor Treinador de
Provas Nacionais Femininas”.
Por fim, Ramiro Silva e Mário
Coutinho, da Associação de An-
debol de Aveiro, estão nomea-
dos para a “Melhor Dupla de
Árbitros”.|

NOMEADOS

Atleta Revelação Masculino 
Carlos Martins - ABC
Diogo Branquinho - ABC
Miguel Martins - FC Porto 

Atleta Revelação Feminino 
Ana Carolina Silva - Juve. Lis 
Daniela Mendes - CA Leça 
Érica Távares - Madeira SAD 

Melhor Jogador 
Frankis Carol - Sporting
Gilberto Duarte - FC Porto 
Pedro Seabra - ABC

Melhor Jogadora 
Mariana Lopes - Alavarium 
Mónica Soares - Alavarium
Patrícia Rodrigues - JAC Alcanena 

Melhor Guarda-redes Feminina 
Diana Roque - JAC Alcanena 
Isabel Góis - Alavarium
Nádia Nunes - CS Madeira 

Melhor Guarda-redes Masculino 
Alfredo Quintana - FC Porto 
Humberto Gomes - ABC Braga 
Ricardo Candeias - Sporting

Melhor Treinador Provas
Nacionais Femininas 
Carlos Neiva - Alavarium Love Tiles 
Marco Santos - JAC Alcanena 
Paula Castro - Colégio de Gaia 

Melhor Treinador Provas
Nacionais Masculinas 
Carlos Resende - ABC Braga
Frederico Santos - Sporting
Ljubomir Obradovic - FC Porto 

Melhor Dupla de árbitros 
Eurico Nicolau/Ivan Caçador
AA Leiria 
Ramiro Silva/Mário Coutinho
AA Aveiro 
Vânia Sá/ Marta Sá
AA Porto 

Andebol
Gala da Federação
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Q
uando falta apenas 
um dia para o fim do 
Campeonato Euro-
peu Universitário de 

Andebol 2015, foram ho-
je conhecidos os finalistas 
na competição na verten-
te feminina e masculina – 
HfPV Wiesbaden (GER) e 
Vicent Pol (POL) no fe-
minino, UMinho (POR) e 
Córdoba (ESP) no mascu-
lino, são os grandes fina-

Braga: Europeu de andebol universitário

UMinho joga final frente a Cordoba

Fábio Vidrago em ação por Portugal

Jogos para hoje

Femininos
Final
16h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Pincent (Pol
12h00: Un. Konstanz (Ger)-Un- Málaga
10h00: Univ. Porto (Por)-Univ. Toulon (Fra)
10h00: Univ. Aveiro (Pol)-Univ. Marmara (Tur)
Masculinos
Final
18h00: UMinho (Por)- Cordoba (Esp)

listas do Europeu.
No feminino, ontem 

disputaram-se as meias-
-finais da prova, as quatro 
melhores equipas lutavam 
por um lugar na grande fi-
nal a decorrer amanhã pe-
las 16h00, no Pavilhão da 
UMinho. Após a vitória de 
Wiesbaden (GER) sobre 
Universidade de Konstanz  
(GER)  e Vicent Pol (POL) 
sobre Málaga (ESP), Wies-

baden defrontará Vicent-
-Pol (Polónia) na final e a 
Universidade de Konstanz 
(Alemanha) defrontará a de 
Málaga na luta pelo 3.º lu-
gar. Alemãs e polacas serão 
assim as “estrelas” da final, 
da qual sairá a nova cam-
peã europeia universitária, 
titulo que poderá ser reno-
vado pelas polacas ou irá 
para as mãos das alemãs.

No masculino, os jogos 

de ontem eram determi-
nantes e ainda havia algu-
mas contas a fazer. Com a 
equipa de Cordoba (ESP) 
já apurada para a finalíssi-
ma, em causa estava prin-
cipalmente o segundo lu-
gar do grupo, equipa que 
ocuparia o lugar vago na 
final. Depois de no pri-
meiro jogo do dia a equi-
pa de Wiesbaden (GER) 
ter ganho, a UMinho via-
-se obrigada a vencer ou 
empatar com Cordoba 
para aceder à finalíssima. 
Com isto em mente, os 
lusos assumiram as des-
pesas do jogo e frente à 
poderosa equipa de Cor-
doba conseguiram não só 
ser superiores, como de-
monstraram porque são 
os tricampeões em títu-
lo, vencendo por 29-22 e 
carimbando o passaporte 
para a final que decorre-
rá hoje às 18h00, no Pavi-
lhão da UMinho.

A primeira meia-final 
do dia feminina foi en-
tre duas equipas alemãs 

neste campeonato, en-
quanto para os alemães 
só uma vitória permiti-
ria ter esperanças de ficar 
em segundo lugar e com 
isso acesso à finalíssima! 
Apesar do esforço, os lu-
sos foram batidos mais 
uma vez, desta por 22-32. 

No entanto, a vitória 
da UMinho sobre Cordo-
ba relegou-os para a dis-
puta do 3.ºlugar que será 
frente à Universidade de 
Strasboug (FRA) que ven-
ceu a Universidade de Pi-
testi por 18-26.

(Wiesbaden e Konstanz), 
com triunfo para as pri-
meiras, por 33-21.

Na segunda meia-final, 
as polacas da Universida-
de de Vicent Pol defronta-
ram as sempre aguerridas 
espanholas de Cordoba. 
Mais possantes, as cam-
peãs em título não de-
ram grandes hipóteses e 
carimbaram o acesso à fi-
nal por 26-14.

No masculino, a Uni-
versidade de Leiria jogou 
com Wiesbaden (GER) 
pela sua primeira vitória 

D
R
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A Câmara Municipal 
de Lagoa irá proporcio-
nar a abertura ao públi-
co de modo gratuito dos 
polidesportivos do Rosá-
rio e da Atalhada.

Já a partir deste mês, os 
referidos polidesportivos 
estarão, assim, abertos ao 
público para seu usufruto 
durante a semana e aos 
sábados à tarde, possibi-
litando o seu uso a todos 
quantos queiram praticar 
desporto de modo infor-
mal.

A presidente da Câ-
mara Municipal de La-
goa, Cristina Calisto Decq 
Mota, considera que “esta 
é uma medida que visa, 

sobretudo, incrementar a 
prática do desporto como 
actividade de tempos li-
vres, bem como dinami-
zar dois equipamentos 
desportivos que se encon-
tram no centro urbano e 
que são muito procurados 
pela comunidade local, re-
forçando, similarmente, 
uma política de desporto 
direccionada para a ju-
ventude, incrementando 
estilos de vida saudáveis.”

Tanto o Polidesportivo 
da Atalhada 
intervencionado em 2013, 
como o Polidesportivo do 
Rosário, requalificado em 
2015, têm pavimentos de 
relva sintética que permi-

tem a prática de ténis, fu-
tebol, voleibol e andebol. 
Por outro lado, e para além 
da frequência de grupos 
informais, são ainda palco 
da actuação do Clube de 
Ténis da cidade de Lagoa 
que tem incrementando 
de forma muito dinâmica 
a prática desta modalida-
de no concelho. 

De referir que, cada 
um destes equipamen-
tos, que conta com uma 
utilização mensal de 500 
utilizadores, terá como 
sempre, a supervisão de co-
laboradores da autarquia 
que zelarão pela conser-
vação e cumprimento de 
regras dos espaços.

Polidesportivos da Atalhada e do Rosário abertos à comunidade
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UMinho na luta pela final no Europeu Universitário de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-08-2015

Meio: Braga TV Online

URL:http://www.bragatv.pt/artigo/4425

 
Publicado em: 2015-08-08 07:53:18
 
 O dia de ontem foi de grandes decisões no Campeonato Europeu Universitário de Andebol. Em jogo
estava a passagem às meias-finais da prova no feminino, que fecharam a fase de grupos, enquanto no
masculino, que tem apenas mais uma jornada pela frente nesta fase, e sendo o formato da
competição, um campeonato de todos contra todos em que os dois primeiros vão disputar a
finalíssima, qualquer erro paga-se muito caro.
 
 Depois do "desaire" da última jornada no masculino, em que as duas formações lusas perderam,
sendo que a maior surpresa foi mesmo a derrota da UMinho frente aos russos da HfPV Wiesbaden, a
equipa minhota voltou às boas exibições e foi sem dificuldades que derrotou por expressivos 19-38 a
formação romena de Pitesti. Com esta vitória da equipa da "casa", a competição voltou a ser
relançada, sendo que só os jogos de hoje, um dos quais colocará frente a frente as duas melhores
equipas (UMinho e Cordoba) determinarão quem estará presente na finalíssima, sendo que a
Universidade de Córdoba com quatro vitórias já garantiu o primeiro lugar e por isso estará na
finalíssima. O IPLeiria voltou a perder frente a Strasbourg e continua sem qualquer vitória no
campeonato.
 
 Com esta última jornada feminina, e perante a vitória das espanholas de Málaga frente às romenas
de Pitesti, e a vitória das alemãs de Wiesbadem frente às turcas de Marmara, a equipa portuguesa da
UPorto acabou por ficar fora das meias-finais, sendo que dependia destes resultados para continuar a
sonhar com um lugar nesta fase. Desta forma, as do Porto vão agora lutar pela melhor classificação
entre o 5º e o 8º lugar. O mesmo acontece com a UAveiro que sofreu uma pesada derrota frente às
polacas de Vicent Pol por 43-15.
 
 O dia começou com a competição feminina, que colocou frente a frente a Universidade de Málaga que
venceu as romenas da Universidade de Pitesti por 32-27 e garantiu um lugar nas meias-finais do
Europeu Universitário de Andebol. Os primeiros cinco minutos foram equilibrados, mas rapidamente as
espanholas assumiram o controlo do jogo, e a diferença entre as equipas acentuou-se com o passar
do tempo, sendo que aos 20', a equipa de Málaga vencia por 4-15. Ainda antes do intervalo, as
romenas recuperam um pouco, chegando, ainda assim, com uma desvantagem de 9-17 ao descanso.
Na segunda parte, a história continuou com as espanholas sem darem grandes hipóteses às suas
adversárias, controlavam o rumo dos acontecimentos com ataques muito bem organizados e uma
defesa bastante coesa. Só no último quarto de hora as romenas conseguiram recuperar, mas o esforço
foi insuficiente para evitar a derrota. Pitesti terminou no 5.º lugar do Grupo A sem qualquer ponto,
ficando automaticamente no 9.º e último lugar do Europeu, fora da decisão do quinto ao oitavo
classificado.
 
 Na outra partida do dia, a Universidade de Wiesbaden bateu a Universidade de Marmara, garantiu o
primeiro lugar do grupo A e consequente presença nas meias-finais. O jogo começou com bola para as
turcas que aproveitaram para fazer trabalhar o marcador. Mas rapidamente as alemãs assumiram o
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comando do jogo, conseguindo uma vantagem quase sempre se dois ou três golos, chegando ao
intervalo a vencer por 11-14. No reatamento, a equipa de Wiesbaden entrou decidida a matar o jogo
nos minutos iniciais tendo conseguido ao minuto 12 da segunda parte uma vantagem de 8 golos com
o marcador a marcar Marmara University - 16 HfPV Wiesbaden - 24. Até ao final do jogo a equipa da
capital do Hesse (estado alemão) conseguiu gerir o jogo, colocando o resultado em 23-36 e vencendo
desta forma a partida.
 
 Na partida que opôs Konstantz (GER) a Toulon-Var (FRA), as francesas entraram fortes na partida
mas Konstantz reagiu e houve indecisão até final. Toulon-Var procurava a sua primeira vitória e
entrou com o pé direito. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio francês, com rápida troca de
bola, aumentando consecutivamente a vantagem. Todavia, Konstantz não adormeceu totalmente e
reagiu num final de primeira parte mais disputado. As equipas foram para intervalo com um 9-14 a
favor de Toulon-Var. No segundo tempo as alemãs entraram mais confiantes, e sensivelmente a meio
do 2º tempo a equipa germânica mudou de estratégia apostando na marcação individual levando a um
equilíbrio do jogo a 17-19, que só não resultou numa cambalhota do marcador devido à boa forma da
guarda-redes francesa. O jogo continuou bastante disputado até final mas a Toulon-Var conseguiu
segurar a vantagem acabando o jogo com um 23-26 a seu favor.
 
 No último jogo feminino do dia estiveram frente a frente portuguesas (UAveiro) e polacas (Vincent
Pol). As polacas, campeãs em título e fortes candidatas à vitória final deste campeonato entraram com
tudo e não deram a mínima hipótese às lusas. A equipa portuguesa entrou determinada no jogo
inaugurando o marcador logo no primeiro minuto. Vicent-Pol não demorou a responder, reorganizou-
se e rapidamente deu a volta ao marcador. Não se revelava fácil enfrentar a fisicamente forte equipa
polaca e com várias perdas de bola a serem aproveitadas pelos rápidos contra-ataques, Vicent-Pol
alargou a vantagem, chegando ao intervalo a vencer por uns claros 23-11. No reatamento, a UAveiro
voltou a entrar confiante mas a capacidade física não as deixou fazer muito e as polacas foram
aumentando a vantagem no marcador até ao pesado resultado de 14-43.
 
 Masculino
 
 O primeiro jogo do dia masculino colocou frente a frente as Universidades de Wiesbaden (GER) e a
Universidade de Córdoba (ESP). Os espanhóis, fortes candidatos ao título bateram os alemães por 26-
18 e deram um passo importante para poder estar entre os dois primeiros classificados, e que lhe dará
acesso à finalíssima do torneio. As equipas não deram muito espaço uma à outra nos primeiros
minutos, num jogo muito intenso e com muita entrega dos atletas. Aos 10 minutos, os espanhóis
venciam por 5-6 e conseguiram aumentar ligeiramente a vantagem até ao intervalo, que chegou com
10-13 no marcador. Os alemães entraram na segunda parte decididos a dar a volta ao resultado, mas
esbarraram numa equipa de Córdoba bem organizada defensivamente, não os deixando fazer chegar a
bola ao seu pivot e forçando-os a apostar nos remates de 9m, onde surgiu em bom plano o guarda-
redes espanhol conferindo segurança à sua equipa. Por seu lado, a equipa espanhola revelou frieza e
boa troca de bola no ataque, conseguindo tirar partido do desequilíbrio físico e emocional alemão e
alargando a vantagem que se manteria até final. A equipa espanhola é assim a única que se mantém
invicta até ao momento, somando quatro vitórias em outros tantos jogos. Já os alemães têm duas
vitórias e duas derrotas até ao momento.
 
 Na segunda partida masculina defrontaram-se o IPLeiria e a Universidade de Strasbourg. As duas
equipas apresentavam-se nesta partida sem qualquer vitória no campeonato e por isso estavam na
luta pelos primeiros pontos. Este foi um jogo bastante equilibrado e disputado até aos últimos
minutos, o qual venceu a Universidade de Strasburg por 23-27. O IPLeiria entrou a marcar e a
dominar, estando a vencer por 4-0 aos 5 minutos. Conseguiu ficar em vantagem durante a maior
parte do primeiro tempo, mas, aos 25 minutos, os franceses conseguem empatar a 8 golos. O empate
mantém-se no final do primeiro tempo (10-10), deixando tudo em aberto para a segunda parte. Esta
inicia-se com golos de ambas as equipas e aos 40 minutos o jogo continua empatado (15-15). A partir
dos 45 minutos, a Universidade de Strasburg reverte o resultado e consegue vencer com uma
diferença de quatro golos (23-27). Assim, a equipa francesa alcança a sua primeira vitória e os
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portugueses de Leiria continuam sem conseguir vencer.
 
 No último jogo deste quinto dia de competição, encontraram-se as equipas masculinas da UMinho
(Portugal) e Pitesti (Roménia). Ambas estavam na mesma situação, com duas vitórias e uma derrota
neste campeonato, o desempate favoreceu a UMinho que venceu claramente a contenda por 19-38.
 
 A UMinho, atual campeã europeia na modalidade, estava pressionada para ganhar este jogo contra os
romenos, para assim ficar mais perto de um lugar na finalíssima. A pressão a que os portugueses
estavam sujeitos funcionou positivamente e ajudou a que ao intervalo ganhassem por 18-7. Com este
resultado o jogo estava praticamente decidido, mas faltava ainda jogar meia hora. Os minhotos
entraram na segunda parte com grande eficácia e aos 54 minutos já ganhavam pelo dobro dos pontos
(17-34). Até ao final o jogo ainda proporcionou chegar aos 19-38 com que terminou. Com este
resultado, os lusos estão aptos a alcançar o jogo da finalíssima, dependendo para isso dos resultados
dos jogos de hoje.
 
 Para o treinador minhoto, Gabriel Oliveira "Foi mais fácil do que estava à espera, tinha consciência de
que se jogássemos como sabemos íamos ganhar o jogo. Mas não estava à espera de ganhar com esta
diferença. Foi a melhor resposta que demos à derrota de ontem contra a Universidade de Wiesbaden".
O treinador português assume ainda estar confiante na presença da UMinho na finalíssima referindo
que amanhã "vai ser um bom jogo", sublinhando que "custa perder, mas a derrota faz parte do jogo e
por vezes traz boas consequências. Eu penso que este foi um desses casos e contínuo confiante nos
meus jogadores e na equipa. Vamos revalidar o título" afirmou.
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ANDEBOL
| Redacção | 

O primeiro jogo do dia masculi-
no colocou frente-a-frente as
Universidades de Wiesbaden
(GER) e a Universidade de Cór-
doba (ESP). Os espanhóis, fortes
candidatos ao título, bateram os
alemães por 26-18. Na segunda
partida, defrontaram-se o IPLei-
ria e a Universidade de Stras-
bourg, jogo disputado até aos úl-
timos minutos, com vitória de
Strasburg, por 23-27.

No último jogo do quinto dia
de competição, encontraram-se
as equipas masculinas da UMi-
nho (Portugal) e Pitesti (Romé-
nia), com os minhotos a vence-
rem por 19-38. 

A UMinho, actual campeã eu-
ropeia, estava pressionada para
ganhar este jogo contra os rome-
nos, para assim ficar mais perto
de um lugar na finalíssima. A

pressão a que os portugueses es-
tavam sujeitos funcionou positi-
vamente e ajudou a que ao inter-
valo ganhassem por 18-7. Com
este resultado o jogo estava pra-
ticamente decidido, mas faltava
ainda jogar meia-hora. Os mi-
nhotos entraram na segunda par-

te com grande eficácia e aos 54
minutos já ganhavam pelo dobro
dos pontos (17-34). Até ao final
o jogo ainda proporcionou che-
gar aos 19-38 com que terminou.
Com este resultado, os lusos es-
tão aptos a alcançar o jogo da fi-
nalíssima.

Masculinos

Equipa minhota voltou às boas exibições

NUNO GONÇALVES

Minhotos vão hoje defrontar os espanhóis de Cordoba
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8.º Europeu Universitário de Andebol Braga’2015

ANDEBOL
| Redacção | 

O dia de ontem foi de grandes
decisões no Campeonato Euro-
peu Universitário de Andebol.
Em jogo estava a passagem às
meias-finais da prova no femini-
no, que fecharam a fase de gru-
pos, enquanto no masculino, que
tem apenas mais uma jornada
pela frente nesta fase, e sendo o
formato da competição, um
campeonato de todos contra to-
dos em que os dois primeiros
vão disputar a finalíssima, qual-
quer erro paga-se muito caro. 

Depois do desaire da última
jornada no masculino, em que as
duas formações lusas perderam,
sendo que a maior surpresa foi
mesmo a derrota da UMinho
frente aos russos da HfPV Wies-
baden, a equipa minhota voltou
às boas exibições e foi sem difi-
culdades que derrotou, por ex-
pressivos 19-38, a formação ro-
mena de Pitesti. 

Com esta vitória da equipa da
casa, a competição voltou a ser
relançada, sendo que só os jogos
de hoje, um dos quais colocará
frente-a-frente as duas melhores
equipas (UMinho e Cordoba)

determinarão quem estará pre-
sente na finalíssima, sendo que a
Universidade de Córdoba com
quatro vitórias já garantiu o pri-
meiro lugar e por isso estará na
finalissima. O IPLeiria voltou a
perder frente a Strasbourg e con-
tinua sem qualquer vitória no
campeonato. 

Com esta última jornada femi-
nina, e perante a vitória das es-
panholas de Malaga frente às ro-
menas de Pitesti, e a vitória das
alemãs de Wiesbadem frente às
turcas de Marmara, a equipa
portuguesa da UPorto acabou
por ficar fora das meias-finais,
sendo que dependia destes resul-

tados para continuar a sonhar
com um lugar nesta fase. 

Desta forma, as do Porto vão
agora lutar pela melhor classifi-
cação entre o 5.º e o 8.º lugar. O
mesmo acontece com a UAveiro
que sofreu uma pesada derrota
frente às polacas de Vicent Pol,
por 43-15. 

UMinho na luta pela finalíssima 
QUINTO DIA DE COMPETIÇÃO marcado pelas grandes decisões. No feminino, estava em jogo a
passagem às meias-finais. No masculino, minhotos vão lutar hoje por um lugar na finalíssima.

NUNO GONÇALVES

Equipa masculina da UMinho venceu os romenos de Pitesti, por expressivos 19-38

Às 18 horas
Equipa da UMinho
defronta espanhóis 
de Cordoba  
Hoje, realiza-se mais uma jorna-
da da competição, com destaque
para o jogo da UMinho, com os
espanhóis do Cordoba:
Femininos
10H
Porto (POR)- Aveiro (POR)
Toulon-Var (FRA)- Marmara
(TUR)
12H: MEIAS-FINAIS
Wiesbaden (GER)- Konstanz
(GER)
Vincent Pol (POL)- Malaga (ESP)
Masculinos
14H
Leiria (POR)- Wiesbaden (GER)
16H
Pitesti (ROM) - Strasbourg (FRA)
18H
Minho (POR) - Cordoba (ESP)

§jogos
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Sporting venceu Troféu San Julián em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-08-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21a3caf9

 
Sporting venceu Troféu San Julián em andebol 08/08/2015 22:45 Achou este artigo interessante? A
equipa de andebol do Sporting venceu hoje o Troféu San Julián, em Espanha, ao derrotar os anfitriões
do BM. Ciudad Encantada, por 23-20, em jogo disputado em Cuenca. Antes do encontro, Zupo
Equisoain, técnico do Sporting, recebeu uma ovação do público do pavilhão El Sargal, ao qual voltou
depois de ter deixado o banco da equipa local há cerca de um ano para ir orientar a seleção do Qatar.
A equipa lisboeta liderou sempre o marcador, chegando ao intervalo a vencer por 12-8, e teve em
Portela o seu elemento mais concretizador, com sete golos. Ontem, 09:48 06/08 16:12
 
 08/08/2015 22:45
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a
seleção masculina 
de andebol da UM 
discute hoje a pas-
sagem à finalíssi-

ma depois de ontem ter 
vencido os romenos de 
Pitetsti, por 19-38.

Com esta vitória da 
equipa da “casa”, a com-

petição voltou a ser relan-
çada, sendo que só os jo-
gos de hoje, um dos quais 
colocará frente a frente as 
duas melhores equipas 
(UMinho e Cordoba) de-
terminarão quem estará 
presente na finalíssima, 
sendo que a Universida-

Braga: Europeu de andebol universitário

Universidade do Minho luta pela finalíssima

de de Córdoba com qua-
tro vitórias já garantiu o 
primeiro lugar e por isso 
estará na finalissima. O 
IPLeiria voltou a perder 
frente a Strasbourg e con-
tinua sem qualquer vitó-
ria no campeonato.

O primeiro jogo do dia 
masculino colocou fren-

UMinho joga hoje cartada decisiva

Jogos para hoje
Feminino (meias-finais)
12h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Konstanz (Ger)
12h00: Univ. Vicente (Pol)-Malaga (Esp).
10h00: Uni. Porto-Aveiro (5.º a 8.º lugar)
10h00: Toulon (Fr)-Marmara (Tur) 

Masculinos
14h00: IP Leiria (Por)-Wiesbaden (Ger)
16h00: Un. Pitesti (Rom)-Strasbourg (Fr)
18h00:  UMinho (Por)-Un. Cordoba (Esp)

te a frente a Universida-
de de Wiesbaden (GER) 
e a Universidade de Cór-
doba (ESP). Os espanhóis, 
fortes candidatos ao tí-
tulo bateram os alemães 
por 26-18.

Na segunda partida 
masculina defrontaram-se 
o IPLeiria e a Universida-
de de Strasbourg. As duas 
equipas apresentavam-se 
nesta partida sem qual-
quer vitória no campeo-
nato e por isso estavam na 
luta pelos primeiros pon-
tos. Este foi um jogo bas-
tante equilibrado e dis-
putado até aos últimos 
minutos, o qual venceu 
a Universidade de Stras-
burg por 23-27.

Femininos 
Com esta última jornada 
feminina, e perante a vi-
tória das espanholas de 
Malaga frente às rome-
nas de Pitesti, e a vitória 
das alemãs de Wiesbadem 
frente às turcas de Mar-
mara, a equipa portugue-

D
R

sa da UPorto acabou por 
ficar fora das meias-fi-
nais, sendo que depen-
dia destes resultados para 
continuar a sonhar com 
um lugar nesta fase. Des-
ta forma, as do Porto vão 
agora lutar pela melhor 
classificação entre o 5.º 
e o 8.º lugar. O mesmo 
acontece com a UAveiro 
que sofreu uma pesada 
derrota frente às polacas 
de Vicent Pol por 43-1

Ontem, o dia começou 
com a competição femi-
nina, que colocou fren-
te a frente a Universida-
de de Málaga que venceu 
as romenas da Universi-
dade de Pitesti por 32-27 
e garantiu um lugar nas 
meias-finais do Europeu 
Universitário de Andebol.

Na outra partida do 
dia, a Universidade de 
Wiesbaden bateu a Uni-
versidade de Marmara, 
por 23-36.

Para o treinador da 
Universidade do Minho, 
Gabriel Oliveira «Foi 
mais fácil do que estava 
à espera, tinha consciên-
cia de que se jogássemos 
como sabemos íamos ga-
nhar o jogo. Mas não es-
tava à espera de ganhar 
com esta diferença. Foi 
a melhor resposta que 
demos à derrota de on-
tem contra a Universi-
dade de Wiesbaden». O 
treinador português assu-
me ainda estar confiante 
na presença da UMinho 
na finalíssima referindo 
que amanhã «vai ser um 
bom jogo», sublinhando 
que «custa perder, mas a 
derrota faz parte do jo-
go e por vezes traz boas 
consequências. Eu penso 
que este foi um desses ca-
sos e continuo confiante 
nos meus jogadores e na 
equipa. Vamos revalidar 
o título» afirmou. 
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Câmara de Braga recebe comitivas das equipas do Campeonato Europeu Universitário
de Andebol
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Foto cedida por: C.M. Braga A Câmara Municipal de Braga recebeu as comitivas das equipas que
participam no Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015, a decorrer, até amanhã, dia 9 de
agosto, na Universidade do Minho (UMinho). No encontro, Firmino Marques, vice-presidente da
Câmara de Braga, congratulou-se com a realização desta competição em Braga, cidade que se
distingue pela sua juventude e dinamismo desportivo. O autarca destacou que Braga tem condições
logísticas que permitem realizar iniciativas desportivas como esta, referindo que "este foi um bom
teste, esperamos receber, no futuro, um campeonato do mundo". Ao longo da semana, a cidade de
Braga acolheu, a 8ª edição Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015. O evento desportivo
internacional, que termina amanhã, conta com a participação de treze universidades de sete países
europeus, num total de seis equipas masculinas e nove femininas. O Campeonato Europeu
Universitário de Andebol 2015 foi 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). Este evento conta, 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, também, com um forte apoio local da Câmara Municipal de
Braga. Gazeta do Rossio
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Sporting vence em Espanha - O Jogo
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Leões ganham primeiro jogo da pré-temporada, frente ao Ciudad Encantada
 
 O Sporting venceu este sábado o Ciudad Encantada, em Espanha, por 23-20, no primeiro encontro do
conjunto leonino desta pré-temporada. A equipa, este ano comandada pelo espanhol Javier Zupo
Equisoain, teve em Pedro Portela, com sete golos, o melhor marcador.
 
 O próximo jogo do Sporting será dia 19, em Benavente, com o Águas Santas.
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Sporting vence Troféu San Julián
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RTP 08 Ago, 2015, 22:46 / atualizado em 08 Ago, 2015, 22:47 | Outras Modalidades Remate de meia
distância | scp A equipa de andebol do Sporting venceu este sábado o Troféu San Julián, em Espanha,
ao derrotar os anfitriões do BM. Ciudad Encantada, por 23-20, em jogo disputado em Cuenca. Antes
do encontro, Zupo Equisoain, técnico do Sporting, recebeu uma ovação do público do pavilhão El
Sargal, ao qual voltou depois de ter deixado o banco da equipa local há cerca de um ano para ir
orientar a seleção do Qatar. A equipa lisboeta liderou sempre o marcador, chegando ao intervalo a
vencer por 12-8, e teve em Portela o seu elemento mais concretizador, com sete golos. (com Lusa)
Partilhar o artigo Sporting vence Troféu San Julián Imprimir o artigo Sporting vence Troféu San Julián
Enviar por email o artigo Sporting vence Troféu San Julián Aumentar a fonte do artigo Sporting vence
Troféu San Julián Diminuir a fonte do artigo Sporting vence Troféu San Julián Ouvir o artigo Sporting
vence Troféu San Julián
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Cabo Verde conquista Challenge Trophy com o triunfo sobre a Nigéria
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08-08-2015 22:34
 
 Vencedor do "Challenge Trophy" da Zona II, a seleção cabo-verdiana, faz o "bis" e consegue a
qualificação IHF Trophy.
 
 Equipa de andebol de Cabo Verde
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção masculina de andebol sub-21 venceu este sábado o torneio africano Challenge Trophy,
depois de derrotar a Nigéria por 24 -23, em jogo da final disputado em Adis Abeba, na Etiópia.
 
 Para chegar à final, os cabo-verdianos venceram na sexta sexta-feira, 07, o Congo por 25-21 no jogo
a contar para as meias-finais do torneio, sendo que, na quinta-feira, vencera Moçambique por 27-19.
 
 Vencedor do "Challenge Trophy" da Zona II do Conselho Superior dos Desportos em África,
conquistado ano transato no Mali, a seleção cabo-verdiana, apelidada dos "Tubarões Tigres", faz o
"bis" e consegue a qualificação IHF Trophy.
 
 A seleção nacional 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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Sporting vence Troféu San Julián em Espanha
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08-08-2015 22:40
 
 A equipa lisboeta liderou sempre o marcador, chegando ao intervalo a vencer por 12-8.
 
 Pedro Portela
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Sporting venceu este sábado o Troféu San Julián, em Espanha, ao derrotar os
anfitriões do BM. Ciudad Encantada, por 23-20, em jogo disputado em Cuenca.
 
 Antes do encontro, Zupo Equisoain, técnico do Sporting, recebeu uma ovação do público do pavilhão
El Sargal, ao qual voltou depois de ter deixado o banco da equipa local há cerca de um ano para ir
orientar a seleção do Qatar.
 
 A equipa lisboeta liderou sempre o marcador, chegando ao intervalo a vencer por 12-8, e teve em
Portela o seu elemento mais concretizador, com sete golos.
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Seleção de andebol de sub-21 já está na final do ´IFH Trophy´
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A seleção de andebol de sub-21 de Cabo Verde garantiu o acesso à final do torneio da Federação
Internacional de Andebol - 'IFH Trophy', ao vencer a sua congénere do Congo por 25-21, em jogo
disputado, esta sexta-feira, em Adis Abeba, Etiópia. O adversário de Cabo Verde para a final da prova
sairá do jogo entre Nigéria - Etiópia.
 
 07-08-2015
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ANDEBOL
| Francisco Ferreira | 

“O estatuto do ABC/UMinho
obriga a lutar para vencer em to-
das as competições em que está
inserido”. É com este lema que o
ABC/UMinho arrancou os tra-
balhos de preparação para a no-
va temporada. O estatuto do clu-
be e a excelente época passada
elevam, de certa forma, a fas-
quia para a temporada que se
avizinha.

Com Miguel Sarmento (ex-IS-
MAI) de regresso a casa e a figu-
rar como único reforço - para
além da inclusão de seis jovens
da formação - o universo do clu-
be mostrou-se bastante confiante
para a nova época e para a con-

quista de títulos, que desde logo
poderá começar na Supertaça,
diante do FC Porto.

Guilherme Freitas, vice-presi-
dente do ABC/UMinho, deu voz
à forte ambição e à sede de vitó-
rias e de títulos. “Os objectivos
do ABC passam, todas as épo-
cas, por entrar para ganhar em
todas as competições em que
participa e este ano, naturalmen-
te, as ambições mantêm-se. Va-
mos dar tudo para ganhar todas
as provas”.

Questionado acerca do primei-
ro título em disputa, a Supertaça
diante do FC Porto, o dirigente
não se coibiu de expressar o de-
sejo de conquistar o troféu. “O
jogo da Supertaça com o FC
Porto é, naturalmente, um gran-

de teste para nós. Felizmente, ao
contrário do que é habitual acon-
tecer no início de época, o nosso
plantel não sofreu muitas mexi-
das como talvez tenha aconteci-
do no adversário. Depositamos
grande confiança na nossa equi-
pa técnica e na sua capacidade
de comandar os atletas e ler os
jogos. A Supertaça é o primeiro
grande troféu que, obviamente,
queremos conquistar”.

O técnico Carlos Resende mos-
trou-se, também, bastante ambi-
cioso para a nova temporada e
para as provas que o clube irá
disputar. “Partimos sempre com
uma dose de ambição reforçada.
É dessa forma que vamos entrar
e é dessa forma que estamos a
iniciar os trabalhos. As expecta-

tivas são naturalmente boas e
são alicerçadas naquilo que tem
sido o nosso comportamento nos
últimos anos”.

Relativamente aos objectivos
definidos para a temporada, a
palavra de ordem continua a
ser...títulos. “O objectivo passa
por lutar pelos títulos, com a di-
ferença de que este ano temos
mais um, que é a Supertaça, no
dia 30 de Agosto. Acima de tudo
queremos e vamos lutar, em to-
dos os jogos e em todas as com-
petições pela vitória”.

O timoneiro adiantou, ainda,
que o plantel não se encontra fe-
chado. “Eu julgo que no despor-
to nada está fechado porque as
coisas são muito mutáveis. Nada
nos garante que não entre ou

saia nenhum jogador para um
clube com maior poderio”.

O ABC/UMinho tem estreia
oficial agendada para o dia 30 de
Agosto, na Supertaça diante do
FC Porto, no Pavilhão Munici-
pal de Castelo Branco. 

FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho apresentou-se para a nova temporada com um plantel com poucas mexidas, apostando na prata da casa e naquilo que é a mística do histórico emblema bracarense

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende mostrou-se bastante positivo e ambicioso para a nova temporada

ABC/UMinho com fome de títulos
AMBIÇÃO E CONFIANÇA no início dos trabalhos de preparação da nova época. Miguel Sarmento e três jovens da formação são,
até ao momento, as novidades num plantel ainda em aberto. Universo do clube em sintonia no desejo da conquista de títulos.

Agenda de pré-época do
ABC/UMinho:
08/08:
Teucro - ABC/UMinho
15/08:
Cangas - ABC/UMinho
22 a 23/08:
ABC/UMinho - Alingsas HK
Torneio Internacional de
Viseu (SL Benfica, Sporting
CP e Alingsas HK)

+ pré-época“É muito importante para
nós dar espaço à nossa
formação. Juntar o aspecto
competitivo, onde nos
queremos assumir cada vez
mais na lutas pelos títulos, à
criação de espaço para que
os nossos jovens atletas
possam evoluir. Este ano,
por exemplo, vamos iniciar a
época com três atletas de
idade juvenil que queremos
que cresçam connosco.”

Carlos Resende (treinador)

Jogadores Clube anter ior
Humberto Gomes ABC/UMinho
Fábio Vidrago ABC/UMinho
Hugo Rocha ABC/UMinho
Pedro Seabra ABC/UMinho
Miguel Sarmento ISMAI
Diogo Branquinho ABC/UMinho
Emanuel Ribeiro Ex-júnior
Ricardo Pesqueira ABC/UMinho
João Pedro Gonçalves ABC/UMinho
Carlos Martins ABC/UMinho
Nuno Grilo ABC/UMinho
Nuno Rebelo ABC/UMinho
Cláudio Silva Ex-júnior
Oleksandar Nekrushets Ex-júnior
Tomás Albuquerque Ex-júnior
André Gomes Ex-júnior
Lucas Ferrão Ex-júnior

Equipa Técnica
Carlos Resende (treinador)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)
Tiago Peixoto (fisioterapeuta)
Dr. José Moura Leal (médico)
Armando Fernandes (director)
António Gomes (dirigente)

Direcção

João Luís Nogueira (presidente)
Luís Teles (vice-presidente)
Guilherme Freitas (vice-presidente)

2015/2016PLANTEL
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Europeu Universitário de An-
debol que está a decorrer em
Braga teve ontem o seu dia
“quase” livre. Para a competição
masculina o dia foi mesmo de
descanso, e no feminino apenas
quatro equipas estiveram em
prova, sendo uma delas a Uni-
versidade do Porto que venceu
as alemãs da HfPV Wiesbaden e
desta forma subiu ao primeiro
lugar do grupo, embora com
mais um jogo que Hfpv Wiesba-
den e Malaga. 

Com apenas dois jogos a reali-
zarem-se, as primeiras equipas a
entrarem em acção foram a
Univ. Pitesti (Roménia) e Mar-
mara (Turquia). Romenas e tur-
cas mediram forças ainda na luta
por um lugar na fase seguinte da
prova. À partida para este jogo,
nem uma nem outra havia venci-
do qualquer encontro, situando-
se as duas formações no fundo
da classificação do grupo A.
Desta forma, esta partida era de
extrema importância na luta pela
não exclusão da prova. 

As turcas entraram melhor,
mas aos poucos, Marmara foi to-
mando conta do jogo, e chegou
ao intervalo a vencer por 5 golos
de diferença (11-16). Na segun-
da metade, Marmara veio ainda
mais disposta a resolver as coi-
sas, controlou totalmente e até
final teve apenas de dilatar a
vantagem, acabado por ser bem-
sucedida e vencer por 36-25. 

Na segunda partida subiram ao
palco a UPorto (POR) e a HfPV
Wiesbaden (GER). Perspetiva-
va-se um jogo bastante disputa-
do entre duas fortes formações
que fizeram desta partida um

ataque ao primeiro lugar do gru-
po. 

O jogo iniciou-se de forma in-
tensa, com duas equipas bem or-
ganizadas taticamente e com o
primeiro tento da partida a ser

marcado por um contra-ataque
rápido da UPorto (Ana Sam-
paio). 

A intensidade na partida, com
domínio das portuenses, mante-
ve-se até ao intervalo, onde a
UPorto vencia por 16-14.

Na segunda parte a equipa de
Wiesbaden entrou decidida a vi-
rar o resultado a seu favor, mas a
ansia excessiva levou a equipa a
falhar várias oportunidades de
golo. Por outro lado, a equipa do
Porto manteve a frieza necessá-
ria para segurar as alemãs e con-
seguir aproveitar as suas falhas,
alargando a vantagem que se vi-
ria a revelar decisiva. Na recta
final do encontro, já com a equi-
pa portuguesa a jogar com o re-
lógio, a alemãs conseguiram
aproximar-se no marcador, em-
patando a partida (25-25). 

No entanto, o sangue frio das
portuguesas manteve-se e com
alguns contra-ataques bem-suce-
didos conseguiram sentenciar o
jogo e consolidar a vantagem até
ao fim. 30-28 foi o resultado fi-
nal que colocou a formação do
Porto em primeiro do grupo.

Com apenas uma jornada para
o fim desta fase inicial da com-
petição feminina, hoje as contas
ficarão fechadas e uma das equi-
pas do grupo A ficará fora da
competição. 

Para as outras a fase seguinte
será de cruzamento entre as
equipas do grupo A e grupo B. 

Competição prossegue hoje
com mais jogos no pavilhão da
UM em Gualtar e em Lamaçães.

UPorto vence Wiesbaden 
e ataca liderança do grupo
QUARTO DIA DE COMPETIÇÃO teve apenas dois jogos do torneio feminino, com destaque para a vitó-
ria da Universidade do Porto sobre as alemãs da HfPV Wiesbaden. Competição masculina folgou, antes
do arranque da fase decisiva do Europeu Universitário de Andebol, que decorre em Braga até domingo.

NUNO GONÇALVES

Equipa feminina da UPorto venceu ontem alemãs de Wiesbaden por 30-28
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A Câmara Municipal de Lagoa irá propor-
cionar a abertura ao público de modo gratuito 
dos polidesportivos do Rosário e da Atalhada. 

Os referidos polidesportivos estarão, assim, 
abertos ao público durante este mês de Agosto, 
durante a semana e aos Sábados à tarde, pos-
sibilitando o seu uso a todos quantos queiram 
praticar desporto de modo informal.

A Presidente da Câmara Municipal de La-
goa, Cristina Calisto Decq Mota, considera 
que “esta é uma medida que visa, sobretudo, 
incrementar a prática do desporto como acti-
vidade de tempos livres, bem como dinamizar 
dois equipamentos desportivos que se encon-
tram no centro urbano e que são muito procu-
rados pela comunidade local, reforçando, simi-
larmente, uma política de desporto direccionada 
para a juventude, incrementando estilos de vida 
saudáveis.”

Tanto o Polidesportivo da Atalhada 
intervencionado em 2013, como o Polidesportivo 
do Rosário, requalificado em 2015, têm pavi-
mentos de relva sintética que permitem a prá-
tica de ténis, futebol, voleibol e andebol. Por 
outro lado, e para além da frequência de gru-
pos informais, são ainda palco da actuação do 
Clube de Ténis da cidade de Lagoa que tem 
incrementando de forma muito dinâmica a prá-
tica desta modalidade no concelho. 

De referir que, cada um destes equipamen-
tos, que conta com uma utilização mensal de 
500 utilizadores, terá como sempre, a supervi-
são de colaboradores da autarquia que zelarão 
pela conservação e cumprimento de regras dos 
espaços. A reserva dos mesmos poderá ser con-
cretizada através do e-mail desporto@lagoa-
acores.pt, ou presencialmente na Pousada da 
Juventude de Lagoa.

Polidesportivos da Atalhada e do 
Rosário abertos à comunidade

Quadro nacional de arbitragem de futsal Durante a semana e Sábados à tarde
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Universidade de Aveiro procura segunda vitória
A equipa feminina da Universidade Aveiro defronta, hoje (18h), as polacas da Vincent
Pol University na fase de grupos do Europeu Universitário de Andebol. Aveiro já venceu
a Universidade de Toulon (22-19), mas perdeu com as alemãs de Konstanz (32-21).
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 Luís Filipe Silva

o
ABC/UMinho já tra-
balha há alguns dias 
e deu ontem a co-
nhecer o seu plantel 

para a exigente época de 
2015/16. Os academistas 
terão pela frente quatro 
alvos bem definidos pa-
ra atacar e a vitória é pa-
lavra de ordem, à seme-
lhança do que aconteceu 
no ano passado. Superta-
ça, campeonato, Taça de 
Portugal e Taça Challen-
ge são as provas onde os 
academistas vão procurar  
aumentar o espólio da sua 
já vasta  sala de troféus.

E este ano a exigência 

subiu com a Supertaça 
que vai colocar em Cas-
telo Branco o ABC/UMi-
nho diante do FC Porto, 
em Castelo Branco.

Mas Carlos Resende 
acredita que terá a equi-
pa bem preparada para 
fazer face aos obstáculos 
que desde bem cedo vão 
começar a surgir. «No iní-
cio partimos sempre com 
uma dose de ambição re-
forçada. É dessa forma 
que vamos entrar e ini-
ciar os trabalhos. Temos 
estado desfalcados por-
que muitos dos atletas es-
tão a competir no Euro-
peu Universitário, mas 
vamos trabalhar para es-

academistas deram ontem a conhecer plantel para 2015/16

ABC/UMinho aponta à vitória 
em quatro frentes de batalha

Miguel 
Sarmento 
é o único 
reforço.

tarmos a postos no ar-
ranque das competições.  
Este ano temos a Superta-
ça, já no dia 30 de agosto. 
Em todos os jogos e todas 
as competições a vitória 
é aquilo que nos interes-
sa», frisou.

Carlos Resende deixou 
bem vincado que o plantel 
não está fechado e admi-
te perder ou ganhar joga-
dores no defeso, mas real-
çou a promoção de mais 
atletas de formação.

Guilherme Freitas: 
«Vencer o maior 
número de provas 
possível»
Para o vice-presidente do 

ABC/UMinho mantém a mesma ambição de sempre 

Regresso de Miguel Sarmento

Plantel para 2015/16
O regresso de Miguel Sarmento (ex-ISMAI) é a 
única novidade num plantel que poucas altera-
ções sofreu. As saídas de João Pinto para o Spor-
ting e de Bruno Dias para o AC Fafe são as bai-
xas num grupo que passa a contar com quatro 
atletas com idade juvenil mas que Resende viu 
qualidades que possam ajudar à equipa sénior.

Plantel do ABC/UMinho
Humberto Gomes, Fábio Vidrago, Hugo Rocha, 
Pedro Seabra, Miguel Sarmento (ex-Maia/IS-
MAI), Diogo Branquinho, Emanuel Ribeiro, Ri-
cardo Pesqueira, João Pedro Gonçalves, Carlos 
Martins,  Nuno Grilo, Nuno Rebelo,  Cláudio Sil-
va (ex-júnior), Oleksander (ex-júnior), Tomás Al-
buquerque e André Gomes (ex-júnior)

Treinador: Carlos Resende
Adjuntos: Carlos Ferreira
Diretor: Armando Fernandes
Fisioterapeuta: Tiago Peixoto
Médico: Moura Leal

Jogos de preparação
8 de agosto: Teucro-ABC;
15 de agosto: Cangas-ABC;
22 e 23 de agosto: Torneio de Viseu.

26 de agosto: Apresentação aos sócios frente 
ao Cangas, às 21h00, no Flávio Sá Leite.

2 de setembro: AC Fafe-ABC (20h00)

ABC/UMinho, Guilher-
me Freitas, os objetivos 
estão bem vincados: «En-
trar para vencer em to-
das as competições que 
participe».

O dirigente destacou 
a dificuldade em segurar 
atletas devido ao factor fi-
nanceiro, mas deixou bem 
claro que «o clube só vai 
até onde pode. Perdemos 
o João Pinto para o Spor-
ting, devido a isso porque 
por parte do atleta ele sen-
tia-se muito bem cá».
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Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC

O ponta direita Miguel Sarmento (ex-Maia/ISMAI) 
estava muito satisfeito pelo regresso à casa que o for-
mou para o andebol nacional.

«É um regresso a casa e estrou muito feliz. É o 
tempo ideal. Estive dois anos fora mas fiz aqui a 
minha formação», salientou. Agora, o jovem  atle-
ta diz-se mais maduro para ajudar a equipa a atin-
gir os objetivos.

«Ganhei experiência e agora espero ser mais um 
a ajudar e coletivamente vamos lutar por vencer as 
quatro competições», destacou.

Miguel Sarmento regressa ao ABC/UMinho dois anos depois

«Muito feliz por voltar»

Miguel Sarmento (ao centro) regressa ao Sá Leite
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ABC 
APRESENTOU-SE

CHEIO 
DE AMBIÇÃO

Página 60



A61

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 17,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60483661 07-08-2015

O 
europeu universitá-
rio de andebol que, 
está a decorrer em 
Braga teve ontem o 

seu dia “quase” livre, rea-
lizando-se apenas dois 
encontros no feminino. 
Num deles a Universi-
dade do Porto venceu as 
alemãs da HfPV Wiesba-
den e desta forma subiu 
ao primeiro lugar do gru-
po, embora com mais um 

Braga: Europeu de andebol universitário

Univ. Porto vence alemães e ataca 1.º lugar do grupo

Equipa da Universidade do Porto em ação frente ao conjunto alemão

Jogos para hoje

Femininos
10h00: Univ. Pitesti (Rom)-Univ. Málaga (Esp)
11h00: Univ. Marmara (Tur)-Wiesbaden (Ger)
16h00: Univ. Konstanz (Ger)-Univ. Toulon (Fra)
18h00: Univ. Pincent (Pol)-Univ. Aveiro
Masculinos
12h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Córdoba (Esp)
16h00: Politécnico Leiria-Univ. Strasbourg (Fra)
18h00: Univ. Pitesti (Rom)-Univ. Minho

jogo que Hfpv Wiesbaden 
e Málaga. 

As primeiras equipas a 
entrarem em ação foram 
a Universidade de Pitesti 
(Roménia) e a Universida-
de de Marmara (Turquia), 
tendo esta última acaba-
do por ser bem-sucedi-
da ao vencer por 36-25.
Romenas e turcas medi-
ram forças ainda na luta 
por um lugar na fase se-

guinte da prova. À partida 
para este jogo, nem uma 
nem outra havia vencido 
qualquer encontro, situan-
do-se as duas formações 
no fundo da classificação 
do grupo A. 

As turcas entraram me-
lhor e foram tomando 
conta do jogo, aumentan-
do a vantagem, tendo es-
tado sempre a vencer por 
uma margem de dois a 

três pontos, tendo chega-
do mesmo ao intervalo a 
vencer por 5 golos (11-16). 

Na segunda metade, 
Marmara veio ainda mais 
disposta a resolver as coi-
sas, controlou totalmente 
e até final teve apenas de 
dilatar a vantagem que se 
situou nos 36-25.

Na segunda partida do 
dia subiram ao “palco” 
a UPorto (Por) e a HfPV 
Wiesbaden (Ger).  O jogo 
iniciou-se de forma in-
tensa, com duas equipas 
bem organizadas tatica-
mente e com o primei-
ro tento da partida a ser 
marcado por um contra-
-ataque rápido da UPor-
to (Ana Sampaio). 

No decorrer do primei-
ro tempo manteve-se o 
equilíbrio, com a defesa 
portuguesa em 5-1 a não 
deixar as alemãs imporem 
o seu ritmo de jogo, fazen-
do surgir a maior parte dos 
golos através de lançamen-
tos longos em contra-ata-
que. Ao intervalo a equipa 

das portuguesas manteve-
-se e com alguns contra-
-ataques bem-sucedidos 
conseguiram sentenciar o 
jogo e consolidar a vanta-
gem até ao fim. 30-28 foi 
o resultado final que co-
locou a formação do Por-
to em primeiro do grupo.

As contas desta fase ini-
cial fecham-se hoje e uma 
das equipas do grupo A fi-
cará fora da competição. 
Para as outras a fase se-
guinte será de cruzamen-
to entre as equipas do gru-
po A com as do grupo B. 

lusa vencia por 16-14.
Na segunda parte a 

equipa de Wiesbaden ten-
tou virar o resultado a seu 
favor, mas falhou várias 
oportunidades de golo. 
Por outro lado, a equipa 
do Porto conseguiu apro-
veitar as falhas das alemãs, 
alargando a vantagem que 
se viria a revelar decisiva. 
Na reta final do encontro, 
já com a equipa portugue-
sa a jogar com o relógio, as 
alemãs conseguiram em-
patar (25-25) a 9’ do fim. 
No entanto, o sangue frio 

D
R
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Xico Andebol

Rui Carvalho treina juniores
O Xico Andebol, confirmou o quadro técnico para as 
suas equipas mais jovens, com Rui Carvalho a orien-
tar os juniores. 

Para orientar os juvenis foi escolhido Dimitri Niko-
lov, Pedro Correia, atleta da equipa sénior, treina os ini-
ciados, e José Sampaio, os infantis. À frente dos minis 
estará José Vítor Pereira, e dos bambis, Pedro Fernan-
des. Recorde-se que a equipa sénior do clube vimara-
nense será orientada por Gustavo Castro.
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Andebol

ABC no Torneio de Viseu
dias 22 e 23 deste mês

O ABC de Braga é um dos clubes participantes no XVII 
Torneio Internacional de Andebol Viseu 2015, prova 
apresentada ontem numa cerimónia que, entre outros, 
contou com presença do presidente da Câmara de Vi-
seu, Almeida Henriques, vereador do Desporto da CM 
Viseu, Guilherme Almeida e do presidente da AA Vi-
seu, Joaquim Escada.   

O torneio disputa-se nos dias 22 e 23 de agosto e, 
para além do ABC, participam Benfica, Sporting e os 
suecos do Alingsas HK.

No dia 22, às 16h00, jogam  Benfica-Sporting e às 
18h00 ABC-Alingsas HK. No domingo, dia 23, os ven-
cidos jogam às 15h00 e a final inicia-se às 17h00.
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andebol de praia    quatro triunfos no escalão de rookies

rubios fazem o pleno  
no circuito regional

a equipa Rubios, composta 
por jogadores do Cister sport 
de alcobaça, fez o pleno de 
triunfos no circuito regional 
de andebol de praia no esca-
lão de rookies masculinos, ao 
vencer a derradeira etapa na 
praia do pedrogão.

na final disputada na praia 
do concelho de leiria, os al-
cobacenses derrotaram os 
hackers d’areia (2-1) e viram 
tiago Figueiredo ser eleito o 
melhor jogador do torneio e 
Márcio dias o melhor guarda-
redes.

depois dos triunfos nas eta-
pas do circuito regional de são 
pedro de Moel, nazaré, paredes 

de Vitória e praia do pedrogão, 
a Rubios centra atenções na 
fase final do circuito nacional, 
que se realiza já amanhã, em 
portimão, e decorre até do-
mingo, entrando no lote dos 
favoritos.

os nazarenos this is team 
não foram além da fase de 
grupos do escalão de masters 
masculinos, tendo conquista-
do apenas um ponto para a 
classificação geral. ainda as-
sim, a equipa apurou-se para 
o circuito nacional, ao ter ter-
minado o circuito regional na 
5.ª posição, com um total de 
15 pontos.

a tátási team, também com-

posta por jogadores nazarenos, 
terminou o circuito das praias  
do distrito na 11.ª posição, com 
4 pontos conquistados.

a nazarena luana periquito 
(siR 1.º Maio) também esteve 
em competição ao serviço da 
equipa Raccoons d’areia/Caloi-
ras, que dominou o escalão de 
rookies femininos, ao vencer 
três etapas somando 38 pontos. 
a atleta vai também competir 
na fase final, que vai ter lugar 
no algarve.

a Rafeiritas, equipa compos-
ta pelas atletas do dom Fuas, 
terminou o escalão de masters 
femininos no 7.º lugar, com 8 
pontos.

alcobacenses disputam nacional em portimão
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15

Rubios vence circuito 
regional de andebol de 
praia e disputa nacional
Os alcobacenses Rubios fizeram o 
pleno de vitórias nas quatro etapas 
do circuito regional de andebol de 
praia e disputam no próximo fim de 
semana, em Portimão, a fase final 
do campeonato nacional da mo-
dalidade.

DESPORTO
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Andebol: Jorge Rito 
de volta ao ABC Braga

jorge Rito está de volta ao aBC Braga para 
cumprir as funções de coordenador técnico da 
equipa de andebol. depois de sete anos ao 
comando do conjunto principal do emblema 
bracarense, jorge Rito abandononu o aBC para 
treinar o Benfica. o ex-jogador de andebol volta, 
agora, ao clube que representou ao longo de 23 
anos para coordenar um dos mais importantes 
emblemas da modalidade. 
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