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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Fica hoje decidido o futuro do
ABC/UMinho. O clube realiza
uma assembleia geral em que
vai discutir e votar vários assun-
tos da gestão e também realiza a
eleição dos novos órgãos sociais.

A assembleia decorre no Sá
Leite com alguns pontos de rele-
vo na ordem de trabalhos: deli-
berar sobre o relatório de gestão
e demais contas relativos ao
exercício de 2013; deliberar so-
bre a alteração da duração do
mandato dos órgãos sociais para

4 anos; deliberar sobre a altera-
ção do número de membros do
Conselho de Administração; de-
liberar sobre a eleição dos cor-
pos sociais para o mandato.

Recorde-se que para o acto
eleitoral, a única lista candidata
é encabeçada por João Luís No-
gueira que anunciou, através do
‘Correio do Minho’, que preten-
de realizar algumas alterações
na estrutura do clube, sendo que
dos actuais cinco administrado-
res se vão manter três, entrando
mais seis com a nova direcção,
isto se as alterações aos estatutos
forem aprovadas. O grande ob-

jectivo com esta mudança passa
por “reunir um grupo de pessoas
que têm vontade de ajudar o
ABC a continuar a crescer e a le-
var o clube de regresso às gló-
rias que teve no passado”.

A candidatura apresenta-se
também como uma forma de dar
“algum descanso a quem, nos úl-
timos anos, tudo fez pelo ABC”,
em palavras dirigidas a Luís Te-
les, que abandona a presidência
do clube, mas faz parte da lista
candidata, assumindo um lugar
na nova direcção, em princípio,
como vice-presidente para a área
desportiva.

João Luís Nogueira prepara-se para assumir liderança do clube

ABC/UMinho elege hoje nova direcção

DR

João Luís Nogueira deve ser hoje empossado como novo presidente do ABC/UMinho
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Portugal perde com a Sérvia no Mundial feminino de sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=edf049d4

/

 
09-07-2014 21:26
 
 Seleção nacional tenta agora o 12.º lugar no Mundial de andebol sub-20.
 
 Portuguesas foram para intervalo a perder pela margem mínima
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal foi hoje derrotado pela Sérvia, por 35-26, e perdeu a oportunidade de continuar a lutar pelo
nono lugar no Campeonato do Mundo de andebol de sub-20 feminino, a decorrer na Croácia.
 
 Depois da eliminação nos oitavos de final perante a Roménia, o desaire de hoje atira a seleção
portuguesa para os jogos de classificação entre o 13.º e o 16.º lugares. O seu próximo adversário, na
quinta-feira, será a Eslovénia, que perdeu com a Noruega por 38-24.
 
 Em Dugo Selo, a primeira parte foi marcada pelo ligeiro ascendente das sérvias, que tiveram quatro
golos de vantagem por duas vezes (4-0 e 10-6), mas a equipa lusa conseguiu ir para o intervalo a
perder pela diferença mínima (16-15).
 
 Na segunda parte, a Sérvia evidenciou a sua superioridade e a meio do período vencia por 25-20,
num momento que coincidiu com a expulsão de Mónica Soares, por acumulação de exclusões de dois
minutos. Até final, assistiu-se ao avolumar da diferença no marcador, a favor das sérvias.
 
 "Faltaram-nos forças. Há uma diferença física significativa entre nós e elas e temos alguma
dificuldade em rodar algumas posições na defesa e em rodar algumas posições básicas. No ataque
conseguimos estar bem, apesar de termos falhado muito, sobretudo das pontas. Tivemos alguma
felicidade na viragem do jogo no final da primeira parte, mas na segunda parte não fomos capazes de
parar o ataque delas", afirmou o selecionador, João Florêncio.
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Portugal perde com a Sérvia e tenta 12.º lugar no Mundial de andebol sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2014
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/

 
Quarta feira, 9 de Julho de 2014 |
 
 Dugo Selo, Croácia, 09 jul (Lusa) - Portugal foi hoje derrotado pela Sérvia, por 35-26, e perdeu a
oportunidade de continuar a lutar pelo nono lugar no Campeonato do Mundo de andebol de sub-20
feminino, a decorrer na Croácia.
 
 Depois da eliminação nos oitavos de final perante a Roménia, o desaire de hoje atira a seleção
portuguesa para os jogos de classificação entre o 13.º e o 16.º lugares. O seu próximo adversário, na
quinta-feira, será a Eslovénia, que perdeu com a Noruega por 38-24.
 
 Em Dugo Selo, a primeira parte foi marcada pelo ligeiro ascendente das sérvias, que tiveram quatro
golos de vantagem por duas vezes (4-0 e 10-6), mas a equipa lusa conseguiu ir para o intervalo a
perder pela diferença mínima (16-15).
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Juvenis da Artística regressam
de Espanha com dois troféus

Avelino Conceição

EXPERIÊNCIAA equipa de ju-
venis da Associação Artística
de Avanca deslocou-se, na úl-
tima semana, a terras espanho-
las para disputar o Torneio Ci-
dade de Elda, em Alicante, par-
ticipação que marcou o encer-
ramento de mais época des-
portiva do clube avancanense.
Também com o objectivo de
fortalecer o espírito de grupo
e viver novas experiências, os
jovens do emblema de Avanca
tiveram, também, a oportuni-
dade de desfrutar de uma visita

a Madrid e, por exemplo, das
praias de Alicante.

Desportivamente, e apesar
de não ser o mais importante,
o balanço também é positivo,

já que a Artística de Avanca ar-
recadou dois dos prémios em
disputa, uma vez que o troféu
de “Melhor Guarda-redes” foi
atribuído a Diogo Andrade,

uma promessa do clube, sendo
que João Novo foi eleito como
o “Melhor Jogador” do torneio.

Face à ausência das equipas
da Argélia e do Congo, que fo-
ram impedidas de viajar, o pro-
grama da equipa estarrejense
sofreu algumas alterações. A Ar-
tística de Avanca teve, assim,
que defrontar uma equipa Ju-
venil, uma Sub/23 e duas for-
mações Seniores, e, apesar de
ter perdido os encontros reali-
zados, deixou uma boa imagem
e até esteve perto de surpreen-
der. Para participar neste tor-
neio e levar o nome de Avanca
até Espanha, o clube contou
com o importante apoio da
Junta de Freguesia local. |

Elementos que representaram a Artística em Espanha

Andebol
Torneio

D.R.
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No passado fim-de-semana,
teve lugar na praia de S. Pedro
de Moel a 1.ª etapa do Circuito
Regional de Andebol de Praia.
Naquela que foi a 10.ª edição
do torneio, este apresentou
uma novidade em relação aos
anos anteriores: a pontuação
para o Eurohandball Beach-
tour.

O torneio contou com a par-
ticipação de 43 equipas (18 de
Masters masculinos, 6 de Mas-
ters femininos, 11 de Rookies
masculinos e 8 de Rookies fe-
mininos), o que resultou na dis-
puta de mais de 100 jogos no
total.

As finais masculinas termi-
naram ambas empatadas,
tendo-se encontrado os ven-
cedores através de  ‘shoot out’
(contra-ataque contra o
guarda-redes). Destas resulta-
ram os vencedores 'Play4fun',
no escalão de rookies mascu-
linos, e 'This is Team' que, ao
derrotarem os actuais cam-
peões nacionais, conseguiram
também o primeiro lugar, desta
em masters masculinos.

As finais femininas foram, ao
contrário das masculinas, am-
bas ganhas de forma clara (por
2-0), vencendo as actuais cam-
peãs nacionais em rookies,
'Estuπ10', e em Masters, 'N. Bel-

chior/Académico Leiria', ainda
que estas tenham participado
com um nome diferente em re-
lação ao ano anterior. Destas
duas equipas resultaram tam-
bém as vencedoras do prémio
'jogadora mais espectacular' e
'melhor guarda-redes' em rela-
ção aos dois escalões. Estes fo-
ram atribuídos, no escalão de
rookies, a Marta Santos (joga-
dora mais espectacular) e a Isa-
bel Cardoso (melhor guarda-

redes) e, no escalão de masters,
a Beatriz Santos (jogadora mais
espectacular) e Carolina Costa
(melhor guarda-redes).

No que toca aos prémios nos
escalões masculinos venceu,
em Rookies, José Santos, que
integra a equipa vencedora
desta etapa, e Miguel Bernar-
des, em Masters, jogador da
equipa 'Paula Espinha Cabelei-
reiros', classificada em 4.º.

Ainda nos escalões masculi-

nos o prémio de “melhor
guarda-redes” foi entregue, em
rookies, a João Gonçalves da
equipa 'Macroondas', classifi-
cada em 4.º lugar, e em masters
a Adriano Cordeiro, actual
guarda-redes da equipa ven-
cedora do torneio.

A 2.ª etapa do Circuito Regio-
nal de Andebol de Praia terá lu-
gar na praia da Nazaré, no pró-
ximo fim-de-semana, dias 11, 12
e 13 de Julho.|

Andebol de Praia 
em S. Pedro pontua para 
o Eurohandball Beachtour
Areal Primeira etapa  do Circuito Regional de Andebol de Praia decorreu em S.
Pedro de Moel com 43 equipas. Segue-se a praia da Nazaré nos dias 11, 12 e 13

As finais no escalão de masculinos só foram decididas através do ‘shoot out’

D.R.Andebol de Praia
São Pedro de Moel
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Portugal perde com a Sérvia e tenta 12.º lugar no Mundial de andebol sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a578c1e7

/

 
Dugo Selo, Croácia, 09 jul (Lusa) - Portugal foi hoje derrotado pela Sérvia, por 35-26, e perdeu a
oportunidade de continuar a lutar pelo nono lugar no Campeonato do Mundo de andebol de sub-20
feminino, a decorrer na Croácia.
 
 Depois da eliminação nos oitavos de final perante a Roménia, o desaire de hoje atira a seleção
portuguesa para os jogos de classificação entre o 13.º e o 16.º lugares. O seu próximo adversário, na
quinta-feira, será a Eslovénia, que perdeu com a Noruega por 38-24.
 
 Em Dugo Selo, a primeira parte foi marcada pelo ligeiro ascendente das sérvias, que tiveram quatro
golos de vantagem por duas vezes (4-0 e 10-6), mas a equipa lusa conseguiu ir para o intervalo a
perder pela diferença mínima (16-15).
 
 |20:55 Quarta, 9 de Julho de 2014
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