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> Academia minhota está a um pequeno passo de garantir a presença em duas finais europeias.
EUROPEU UNIVERSITÁRIO

MODALIDADES

FUTSAL

Andebol e futsal nas ‘meias’
A Universidade do Minho está em alta no campeonato da Europa. As suas equipas de andebol e futsal garantiram a
presença nas meias-finais da competição. Já o karaté já está em Sarajevo, na Bósnia, onde vai arrancar a sua participação no europeu.
> nuno gonçalves (uminho)

As equipas de andebol e futsal
masculino da UMinho garantiram a presença nas meias-ﬁnais
dos europeus ao baterem respectivamente as suas congéneres de
Leipzig (Alemanha) e Walbrzych (Polónia) por 39-33 e
5-4. O karaté por sua vez já está
em Sarajevo (Bósnia) para iniciar a sua participação no Europeu da especialidade.
Tal e qual como se previa, o
andebol garantiu de forma tranquila a vaga nas meias-finais
deste 6.º Europeu Universitário
que está a decorrer em Rijeka
(Croácia). Frente a uma forte
equipa alemã da Universidade
de Leipzig, os minhotos entraram muito bem, assumiram as
despesas do jogo e chegaram ao
intervalo a vencer por 19-12.
No regresso dos balneários os
alemães tentaram surpreender,
apostando numa toada de contra-ataque. Apesar de terem marcado sete golos nesta fase, muito
rapidamente Gabriel Oliveira
fez os ajustes tácticos necessários e a partida viria a terminar
com um resultado de 39-33 fa-

DR

Andebol minhoto garantiu mais uma vez a presença nas meias-finais do europeu

vorável à UMinho.
Nas meias-finais o adversário a
abater vai ser a Universidade de
Málaga (Espanha).
O futsal masculino também
garantiu o seu lugar nas quatro

melhores equipas da Europa,
mas teve de suar bastante para
vencer os polacos da Universidade de Walbrzych. Com ambas
as equipas a praticarem um futsal de muito bom nível, o equi-

líbro foi a nota dominante ao
longo de toda a partida.
Ao intervalo o placard marcava
3-3 e foi muito perto do final da
partida que se viveram os momentos mais emocionantes.

Com os minhotos a vencerem
por 4-3, os polacos pressionaram e empataram, para logo de
seguida, na resposta a UMinho
colocar o “score” em 5-4.
A escassos 30 segundos do fim
os polacos tiveram uma grande
oportunidade de golo através da
marcação de um livre de 10 metros. Neste momento valeu o
guardião André Costa que ‘fechou’ a baliza.
Nas meias-finais os minhotos
vão defrontar os vencedores do
duelo entre as Universidades de
Zagreb (Croácia) e Málaga (Espanha).
O Europeu de Ténis de Mesa
que está a decorrer na Madeira
viu ontem a dupla da Universidade do Minho Joni Sousa e Tiago Abreu ser eliminada na segunda ronda da variante de pares
masculinos.
Por sua vez, a equipa de karaté
da academia minhota já está na
Bósnia-Herzegovina onde vai
participar no Europeu da especialidade. Sarajevo, a cidade que
foi tão falada durante o conflito
dos Balcãs, vai ser o palco para
novos duelos… mas estes apenas dentro dos tatames.
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Andebol e futsal nas
meias-finais do europeu
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> Selecção nacional de andebol venceu a Suécia, por 28-27, no mundial de sub-21.
VITÓRIA FRENTE À SUÉCIA (28-27) NO MUNDIAL DE SUB-21

MODALIDADES

ANDEBOL

Portugal vence e assegura segundo lugar
Portugal voltou a vencer no mundial de andebol sub-21, desta vez a Suécia, por 28-27. Com este triunfo, a selecção
nacional garantiu o segundo lugar do Grupo D. Equipa das ‘quinas’ já estava apurada para os oitavos-de-final.
> redacção/lusa

A selecção portuguesa de andebol de sub-21 assegurou, ontem,
o segundo lugar no Grupo D do
Mundial da categoria, ao vencer
a Suécia por equilibrados 28-27,
em jogo da quinta e última jornada da primeira fase.
Com o primeiro lugar entregue

à Espanha, que bateu Portugal
por 35-31 na ronda anterior, o
encontro entre as equipas portuguesa e sueca resumia-se à luta pelo segundo posto e à vantagem de poder defrontar amanhã o terceiro classificado do
agrupamento C, o qual será discutido pelo Egipto, Rússia e
Brasil.

A equipa das ‘quinas’, que já
estava apurada para os oitavos-de-final, chegou ao intervalo a
perder por 16-14, mas deu a volta ao resultado na segunda parte,
chegando a deter dois golos de
vantagem nos últimos cinco minutos, que os suecos apenas conseguiram reduzir, sem chegarem
ao empate.

João Ferraz, autor de oito golos, foi um dos principais responsáveis pelo êxito da selecção
portuguesa, vice-campeã europeia do escalão.
Seguiram-se Pedro Marques e
Carlos Sequeira, que concretizaram seis e cinco tentos, respectivamente.
No final, o seleccionador Ro-

lando Freitas mostrou-se satisfeito pelo desempenho da equipa. “Temos feito um campeonato interessante. Estamos num
grupo difícil, talvez o segundo
mais difícil e chegar ao fim da
primeira fase e ter mostrado
competência e competitividade
em cinco jogos é motivo para
nos deixar satisfeitos”, referiu.
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Portugal vence Suécia e
assegura segundo lugar
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Universidade do Minho

Andebol e futsal
nas meias-finais dos europeus
DR

Equipa de andebol da Universidade do Minho

As equipas de andebol e futsal masculino da Universidade
do Minho garantiram a presença nas meias-finais dos respectivos campeonatos da Europa,
ao baterem respectivamente
as suas congéneres de Leipzig
(Alemanha) e Walbrzych (Polónia) por 39-33 e 5-4.
Tal e qual como se previa, o
andebol garantiu de forma tranquila a vaga nas meias-finais deste 6.º europeu universitário que
está a decorrer em Rijeka (Croácia). Frente a uma forte equipa
alemã da Universidade de Leipzig, os minhotos entraram muito bem, assumiram as despesas
do jogo e chegaram ao intervalo a vencer por 19-12.
No regresso dos balneários
os alemães tentaram surpre-

ender, apostando numa toada de contra-ataque. Apesar
de terem marcado sete golos nesta fase, muito rapidamente Gabriel Oliveira fez os
ajustes tácticos necessários e
a partida viria a terminar com
um resultado de 39-33 favorável à UMinho.
Nas meias-finais o adversário é a Universidade de Málaga (Espanha).
O futsal masculino também garantiu o seu lugar
nas quatro melhores equipas da Europa, mas teve de
suar bastante para vencer
os polacos da Universidade
de Walbrzych. Com ambas
as equipas a praticarem um
futsal de muito bom nível,
o equilíbrio foi a nota do-

minante ao longo de toda
a partida.
Ao intervalo o placard marcava 3-3 e foi muito perto do
final da partida que se viveram os momentos mais emocionantes. Com os minhotos
a vencerem por 4-3, os polacos pressionaram e empataram, para logo de seguida, a UMinho colocar o “score” em 5-4.
A escassos 30 segundos
do fim os polacos tiveram
uma grande oportunidade
de golo através da marcação de um livre de 10 metros. Neste momento valeu
o guardião André Costa que
“fechou” a baliza.
Nas meias-finais os minhotos vão defrontar os vencedo-

res do duelo entre as Universidades de Zagreb (Croácia) e
Málaga (Espanha).
O Europeu de Ténis de Mesa
que está a decorrer na Madeira
viu hoje a dupla da UMinho Joni
Sousa e Tiago Abreu ser eliminada na segunda ronda da variante de pares masculinos.

Equipa de karaté
na Bósnia
Por sua vez, a equipa de karaté da academia minhota já
está na Bósnia-Herzegovina
onde vai participar no Europeu da especialidade. Sarajevo, a cidade que foi tão falada durante o conflito dos Balcãs, vai ser o palco para novos duelos… mas estes apenas dentro dos tatames.
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Andebol: mundial sub-21

Portugal vence Suécia
e garante 2.º lugar do grupo
A selecção portuguesa de
andebol de sub-21 assegurou
ontem o segundo lugar no Grupo D do Mundial da categoria,
ao vencer a Suécia por 28-27,
em jogo da quinta e última jornada da primeira fase.
Com o primeiro lugar entregue à Espanha, que bateu Portugal por 35-31 na ronda anterior, o encontro entre as equipas portuguesa e sueca resu-

mia-se à luta pelo segundo
posto e à vantagem de poder
defrontar, amanhã, o terceiro
classificado do agrupamento
C, o qual será discutido pelo
Egipto, Rússia e Brasil.
A equipa das “quinas”, que
já estava apurada para os oitavos de final, chegou ao intervalo a perder por 16-14,
mas deu a volta ao resultado
na segunda parte, chegando

a deter dois golos de vantagem nos últimos cinco minutos, que os suecos apenas conseguiram reduzir, sem chegarem ao empate.
João Ferraz, autor de oito
golos, foi um dos principais
responsáveis pelo êxito da selecção portuguesa, vice-campeã europeia do escalão, bem
secundado por Pedro Marques
e Carlos Siqueira, que concreti-

zaram seis e cinco tentos, respectivamente.
«Temos feito um campeonato interessante. Estamos num
grupo difícil, talvez o segundo mais difícil e chegar ao fim
da primeira fase e ter mostrado competência e competitividade em cinco jogos é motivo para nos deixar satisfeitos», disse o seleccionador Rolando Freitas.
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Andebol

Portugal vence
Suécia e segue
como segundo no
Mundial sub-21
a A selecção portuguesa de andebol
de sub-21 assegurou o segundo lugar
no Grupo D do Mundial da categoria,
ao vencer a Suécia por 28-27, em jogo
da quinta e última jornada da primeira fase disputado ontem.
Com o primeiro lugar entregue
à Espanha, que bateu Portugal por
35-31 na ronda anterior, o encontro
entre as equipas portuguesa e sueca
resumia-se à luta pelo segundo posto
e à vantagem de poder defrontar no
domingo o terceiro classiﬁcado do
agrupamento C, o qual será discutido
pelo Egipto, Rússia e Brasil.
A equipa das “quinas”, que já estava apurada para os oitavos-de-ﬁnal,
chegou ao intervalo a perder por 1614, mas deu a volta ao resultado na
segunda parte, chegando a deter dois
golos de vantagem nos últimos cinco
minutos.
João Ferraz, autor de oito golos,
foi um dos principais responsáveis
pelo êxito da selecção portuguesa,
vice-campeã europeia do escalão,
bem secundado por Pedro Marques
e Carlos Siqueira, que concretizaram
seis e cinco golos, respectivamente.
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ANDEBOL: CAMPEONATO DO MUNDO SUB-21

Portugal sofre primeiro desaire
> redacção

Portugal sofreu a primeira derrota no Mundial de Sub-21, com a
Espanha (35-31). Os sub-21 discutem, hoje, o segundo lugar do
Grupo D, com a Suécia.
Depois do primeiro dia de descanso neste Mundial de Sub-21,
a decorrer na Grécia até dia 30,
Portugal regressou aos jogos e
defrontou a Espanha, num jogo
em que as duas selecções, até
aqui com os mesmos pontos (6)
no Grupo D, já garantiram presença nos oitavos-de-final do

Mundial.
Num jogo que foi, como se esperava, muito disputado, as duas
selecções entraram a fazer um
jogo muito rápido e o ritmo de
jogo foi muito intenso desde o
início. Os primeiros minutos
foram equilibrados no marcador
e, perto do minuto seis, Portugal
conseguia a primeira vantagem
de dois golos, diferença que não
valeu por muito tempo, já que a
Espanha voltou a equilibrar as
contas em seguida. Até aos vinte
minutos, a selecção espanhola ia
mantendo uma curta vantagem

no marcador, mas Portugal
voltou a empatar (11-11). No entanto, e até ao intervalo, a Espanha voltou a passar para a frente
e, no fim da primeira parte, Portugal perdia pela maior diferença até então, 17-13.
A diferença de quatro golos entre as duas selecções foi uma
constante durante toda a segunda parte. Portugal não encontrou
argumentos para chegar ao
triunfo e a Espanha venceu por
35-31, naquela que é a primeira
derrota de Portugal no Campeonato do Mundo de Sub-21.

DR

Portugal sofreu a primeira derrota da prova e discute hoje o segundo lugar do grupo com a Suécia
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DESPORTO

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • Treino do Marítimo, às 09h30 em Santo
António • Treino do Nacional, às 10h00 na Choupana. • Madeirense Alex integra a Selecção Sub-20
que vai participar no "Mundial" da categoria.
TÉNIS-DE-MESA • A AAUMa organiza o 5.º Campeonato Europeu Universitário de Ténis-de-Mesa, no
Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, até amanhã. • Ana
Santos, Mariana Gonçalves e António Jorge Fernandes no Campeonato da Europa de Jovens, em
Kazan, na Rússia, até domingo.
KARTING • Piloto madeirense Francisco Abreu disputa título europeu no Circuito de Zuera, Espanha,
até domingo.
DIVERSOS • O CS Marítimo promove o "Campo do
Garras", até dia 29. • Campo de Férias da Escola da
APEL, até amanhã. • "Férias Curtidas 2011", pelo
Centro Cultural e Desportivo Luís de Camões, até dia

4 de Setembro. • "Férias no Golfe", no Campo do
Palheiro, até dia 2 de Setembro. • Inscrições para a
3.ª edição "Água de Pena Férias Jovens", ate dia 27.
• 16.ª Edição das Férias Desportivas de Santana,
pelo CDR Santanense, até 2 de Setembro. • Campo
de Férias "Milan Calcio Clinic", no Centro Desportivo
da Madeira, na Ribeira Brava, até dia 31. • "Summer Camp" - mega-campo de férias destinado a jovens com idades entre os três e os 15 anos, no
Estádio da Madeira, na Choupana. • Inscrições para
a 3.ª Maratona de Futebol de 7 "24 Horas de Futebol" pelos Veteranos do CF União.
BTT • Madeirenses no Campeonato Nacional de
Down Hill, em Góis, até domingo.
VELA • O velejador olímpico madeirense João Rodrigues em Weymouth (Inglaterra), até dia 15 de
Agosto. • Curso de Windsurf no Naval do Funchal,

9h/12h30.
ATLETISMO • Manuel Fernandes (Marítimo) no
Camp. da Europa de Juniores em Talin (prova dos
3.000 metros), na Estónia, até domingo.
ANDEBOL • Camacha com quatro equipas no "Maia
Handball Cup", até amanhã.
• Nuno Silva e João Ferraz (Madeira SAD) integram
a Selecção Nacional de Sub-21 masculinos no
Camp. do Mundo de Juniores, na Grécia, até dia 31.
NATAÇÃO • Campeonatos Nacionais de Infantis Piscina Longa, em Loulé, Algarve, até domingo. •
Escolas do Nacional, nas piscinas da Jaime Moniz e
nos Álamos.
MADEIRABOL • Treinos de captação de novos praticantes nos campos do Balnear do Lido, 16h/18h.
CICLISMO • Edição 2011 da Volta a França em Bicicleta, até amanhã.
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Minis do Santanense
participam no
Maia Handball Cup
Uma comitiva de 16 atletas e
sete acompanhantes do CDR
Santanense encontram-se desde
16 de Julho no Torneio de Andebol na Maia Cup, onde além dos
jogos do Torneio, as duas equipas, masculinos e femininos tem
participado num vasto leque de
actividades de índole sócio-cultural. (piscina, jardim zoológico,
comboio turístico, visitas a museus, desﬁles, etc).
Após terem participado nas provas regionais de Andebol no escalão de minis masculinos e
femininos e ao longo da época
ter conseguido patrocínios e
apoios de diversas entidades e
empresas, deslocaram-se ao
Continente para participar num
Torneio onde participam 116
equipas em vários escalões de
diversas partes do pais durante 8
dias.
Com a colaboração dos pais, do
Clube e da organização de diversas actividades para a angariação de verbas da
responsabilidade da dirigente e
coordenadora do Andebol, Elisabete Teles, foi possível organizar
esta deslocação que constituiu
para alguns a sua primeira saída
da Região Autónoma da Madeira.
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Andebol do Vitória prepara próxima época

Francisco Bacalhau deve regressar ao «Antoine Velge»
É provável que Bruno Sobreira continue no plantel e espera-se que Rui Mamede reconsidere a sua decisão de abandonar a competição.
O «lateral» Francisco Bacalhau está
em vias de deixar de competir ao
mais alto nível do andebol nacional e é muito possível que na época próxima volte a vestir a camisola do Vitória, com a qual se projectou para o topo da modalidade.
Bacalhau, um atleta de grande estatura, com um elevado poder de
concretização, alinhou no Belenenses mais recentemente e depois de
ter representado os vitorianos na I
Divisão, durante várias épocas, passou ainda pelos Açores onde jogou
no Sporting da Horta. A concretizar-se esta vinda, o plantel vitoriano para a próxima época terá um
reforço importante para concretizar os objectivos expressos pelos
responsáveis que passam, como já
escrevemos, pela simples manutenção no Campeonato Nacional da II
Divisão.
Os responsáveis pelo andebol do
Vitória Futebol clube continuam a
desenvolver diligências para manter equilíbrio competitivo na equipa e duas delas passam, por exem-

plo, por conseguir que jogadores
como o jovem «central» Bruno Sobreira continue a vestir de verde e
branco, porfiando-se igualmente na
continuidade do «lateral»/«ponta»
Rui Mamede, mesmo que este já
tenha expresso o seu desejo de
abandonar a competição.
Como se sabe, as condições financeiras para a equipa de seniores masculinos na nova temporada
vão ser ainda mais «apertadas» do
que já eram quando o Vitória estava a lutar, nos pavilhões, pelo acesso ao Andebol 1, e só ficará no «Antoine Velge» quem aceitar os subsídios muito reduzidos ou não se
importar, mesmo, de jogar apenas
por «amor à camisola».
Quanto à liderança técnica, uma
vez que os treinadores Konstantin
Dolgov e Jorge Fernandez já não
fazem parte dos quadros vitorianos,
é provável que o antigo jogador, e
técnico, Ricardo Palma, venha a assumir funções. À hora do fecho desta edição, todavia, não havia confirmação sobre a matéria.

REGRESSO – Bacalhau, aqui em jogo com o Sporting, pode voltar ao Vitória
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Parabéns
aos minis campeões

Tive a oportunidade de acompanhar, a partir do segundo jogo, no qual bateram de forma clara o conjunto do
S.L.Benfica, a equipa de andebol de minis da Sanjoanense,
na sua deslocação a Benavente, para participar no torneio
nacional de minis. Tratou-se, inequivocamente, de uma
presença gloriosa destes jovens que deram ao clube o título
de campeão nacional.
Pude assim constatar e viver bem de perto a ansiedade
de cada desafio, a vibração de cada golo, a superação de cada
dificuldade e os festejos de cada vitória. Jogo após jogo, a
Sanjoanense foi vencendo e convencendo os seus adversários,
para, depois de seis vitórias consecutivas, atingir a merecida
final, na qual derrotou os campeões anteriores, num jogo
difícil, emotivo, mas também espectacular.
Todavia, sendo importante, não apenas estas vitórias,
como todas as que estes campeões conseguiram ao longo da
época, quero salientar o enorme desportivismo e fair-play
evidenciado pela esmagadora maioria dos intervenientes.
No final de cada jogo, os atletas foram aplaudidos pelos
adeptos de ambos os lados, e, em muitos jogos, registou-se
mesmo o cumprimento entre os atletas e a assistência da
equipa adversária. O culminar deste salutar convívio ocorreu no sábado à noite, quando alguns atletas do Benfica se
dirigiram aos aposentos da Sanjoanense para procederem à
troca de camisolas.
A troca de camisolas ou o cumprimento ao público adversário são gestos simples e aparentemente insignificantes.
Porém, contribuirão por certo para enobrecer não apenas o
andebol como o desporto em geral, sobretudo numa geração
carente de valores e de princípios.
Agostinho Silva
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andebol de praia

Dicis Team a um passo
da fase final nacional
A praia de Paredes da Vitória, de Pataias,
recebeu no passado fim-de-semana a quarta
etapa no Circuito Regional de Andebol de Praia.
Numa organização do Cister Sport de Alcobaça,
a emoção esteve sempre presente, com a Dicis
Team, equipa da Nazaré, a regressar aos bons
resultados no escalão masters masculinos, ficando muito perto de garantir um lugar na
fase final nacional da competição.
Com Nuno Zabumba em destaque – foi
considerado o jogador mais espectacular da
competição – a Dicis Team assegurou o segundo lugar no torneio, ganho pelos Vakedo
Gaw, de Aveiro. Menos bem estiveram os Ice
Tikas, que depois de serem segundos na Nazaré, não foram além da quinta posição em
Paredes da Vitória.
Depois desta etapa, Vakedo Gaw e Dicis
Team comandam o circuito, com 29 pontos,
seguidos pelo Jornal de Leiria (23), Lois/Caiado

(22) e Ice Tikas (19). Os três primeiros seguirão
para a fase final, que decorrerá no primeiro
fim-de-semana de Agosto. As decisões serão
tomadas a patir de amanhã, na última etapa,
disputada na Praia da Vieira.
Em masters femininos os finalistas no passado fim-de-semana já garantiram o lugar
na fase final nacional. Sorroços Team e Lois/
AutoLiztêm dominado por completo a competição.
Em rookies femininos, venceu, como nas
restantes três etapas, a equipa Brr11. As Ice
Tikas Girls,da Nazaré, que ainda lutam por
uma vaga na fase nacional, não foram além
da quinta posição. Em rookies masculinos
venceram os Cinco + Um, batendo na final
Solpinho. Estas duas equipas também já estão
qualificadas para a fase final.
texto

miguel sampaio
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