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Portugal é campeão mundial de andebol universitário
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Portugal é campeão mundial de andebol universitário. Portugal derrotou o Brasil na final.
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22.º Campeonato Mundial Universitário de Andebol

NUNO GONÇALVES

Portugal sagra-se campeão mundial

TRIUNFO SOBRE O BRASIL, por 29-23, deu o primeiro título de campeão mundial de andebol universitário a Portugal. Percurso
imaculado terminou com grande festa em Guimarães. A jogar em casa, bravos lusitanos não deram hipóteses aos adversários.
ANDEBOL

| Ana Marques |

À terceira foi de vez! Depois de
ter estado presente em três finais, Portugal conseguiu finalmente subir ao lugar mais alto
do pódio ao arrecadar o título de
Campeão Mundial Universitário. Depois da Covilhã/Guarda
em 2000 e do Brasil em 2012,
2014 foi o ano de Portugal. A jo-

gar em casa, os portugueses não
falharam, e tornaram-se pela primeira vez na sua história campeões mundiais.
Para chegar ao título, os portugueses ultrapassaram o Egipto
(34-29) e China Taipé (32-20) na
fase de grupos, a Rússia (32-25)
nos quartos-de-final, a Espanha
(27-33) na meia-final e o Brasil
foi a última barreira, mas a mais
saboreada, pois no final desta lá

estava o título de Campeão
Mundial Universitário 2014.
Nesta grande final do andebol
masculino, Portugal entrou a
matar, com uma frente de ataque
quase perfeita e um guarda-redes (Giga) que enchia a baliza. A
selecção nacional universitária
conseguiu, desde logo, uma vantagem considerável no marcador, mas a meio da primeira parte os brasileiros conseguiram
equilibrar e o intervalo chegou
mesmo com o marcador a dar a
vantagem a Portugal por apenas
dois golos (14-12).
Na segunda parte, apesar dos
portugueses terem entrado a
pontuar, os brasileiros entraram
com vontade de virar o resultado
e aos sete minutos conseguiram
o empate. As coisas estavam tremidas, mas a qualidade da selecção lusa voltou ao de cima e os
portugueses tomaram novamente as rédeas do jogo e o marcador voltou a subir do lado de
Portugal. O jogo terminaria em
grande euforia com uma vitória

clara por 29-23.
Para o seleccionador nacional,
Gabriel Oliveira, jogar em casa
foi importante para chegar ao
objectivo final que era o título
de campeão. “Disse logo no início aos meus atletas que na nossa casa quem manda somos nós”,
referiu. Não conseguindo descrever o que sentia, o seleccionador apenas disse “é uma sensação maravilhosa”, dedicando a
vitória a todos os que criaram as
condições para que a equipa se
sagrasse campeã do mundo.
Já na final feminina, a selecção
do Brasil saiu triunfante deste
mundial universitário com uma
vitória, por 17-24, diante da
Rússia. O Brasil começou a todo
o gás e aos dez minutos já vencia
por 0-6. Neste período, Flávia
Silva defendeu tudo o que havia
para defender. A guarda-redes
brasileira só não impediu o primeiro golo russo aos 11 minutos. Foi então que a equipa europeia encetou a recuperação,
chegando ao 4-6 a meio da pri-

meira parte. No entanto, o Brasil
conseguiu gerir a vantagem e ser
mais eficaz, vencendo por 9-14
ao intervalo.
Na segunda parte, a equipa canarinha entrou a marcar. Já sem
grande força anímica, as russas
nunca mais conseguiram reverter a situação perdendo a final
por 17-24. A figura do jogo foi
mesmo Flávia Silva, a guardiã
brasileira fechou a baliza e abriu
a porta ao título brasileiro.
Envolvendo cerca de 700 pessoas, entre voluntários, organização e participantes vindos dos
quatro cantos do mundo, o evento foi uma organização atribuída
pela Federação Internacional do
Desporto Universitário à Federação Académica do Desporto
Universitário, em parceria com a
Universidade do Minho e com a
Associação Académica da Universidade do Minho. Neste campeonato estiveram presentes 14
países, 11 equipas masculinas e
11 femininas, num total de cerca
Página 2
de 500 atletas.
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Equipa portuguesa é a nova campeã do Mundo em andebol universitário

Brasil foi o vencedor no setor feminino

TURMA LUSA BATEU, NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES, A SUA CONGÉNERE DO BRASIL

Portugal é campeão mundial universitário
A seleção portuguesa
de andebol universitário
sagrou-se, ontem à tarde,
campeã mundial universitária, após bater, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, a sua congénere do
Brasil, por 29-23.
Depois de uma semana
de competição, que decorreu de 3 a 10 de agosto,
e que teve como palco a

cidade de Guimarães, o
evento desportivo internacional sagrou campeões
Portugal, no masculino, e
Brasil, no feminino.
O vice-campeonato foi
para o Brasil e Rússia e
as medalhas de bronze foram para Espanha e Coreia, no masculino e feminino, respetivamente.
A turma lusa, depois de

ter estado presente em
três finais, conseguiu subir ao lugar mais alto do
pódio ao arrecadar o título de Campeão Mundial
Universitário.
Depois da Covilhã/Guarda em 2000, depois do
Brasil em 2012, 2014 foi
o ano de Portugal.
A jogar em casa, os portugueses não falharam e

tornaram-se, pela primeira
vez na sua história, campeões mundiais.
Para chegar ao título,
os portugueses ultrapassaram o Egito (34-29) e
a China Taipé (32-20) na
fase de grupos, a Rússia
(32-25) nos quartos de final, a Espanha (27-33) na
semifinal e o Brasil foi a
última “barreira” mas a

mais saboreada, pois no
final desta lá estava o título de Campeão Mundial
Universitário 2014.
Após o final da compe-

tição, decorreu a cerimónia de encerramento, que
trouxe a Guimarães os melhores estudantes do mundo na modalidade.

Pedro Marques MVP da prova
No final, foram entregeus mais
prémios. A equipa com mais visualizações de streaming foi o Brasil.
O prémio fair-play foi para as
equipas da Rússia (feminino), e para
o México (masculino).
O prémio de melhor guarda-redes
foi para os dois brasileiros: Flávia
Vidal e César Almeida.
O prémio de melhor marcadora foi
para Jo Suyeon (Coreia), e o melhor
marcador foi Vojtech Petrovsky (República Checa). O prémio MVP foi
também para a Coreana, Jo Suyeon
e no masculino, o grande vencedor
Pedro Marques foi o MVP da prova. Fábio Antunes também esteve muito bem
foi o português, Pedro Marques.

DR
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Portugal campeão mundial
universitário em andebol

A seleção portuguesa de andebol universitário sagrou-se, ontem à tarde, campeã mundial univerdesporto • página 17
sitária, após bater, em Guimarães, a sua congénere do Brasil, por 29-23.
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O treinador do Benfica, Jorge Jesus, recordou que em seis anos conseguiu vencer todos os troféus
portugueses que disputou.
"Parabéns aos adeptos do Benfica que mais uma vez mostraram a força do clube. Onde o Benfica
joga lotam os estádios e por isso este título é também para eles. Este era o único título que nunca
tinha conquistado em Portugal. Em seis anos conquistei todos e quero conquistar mais ao serviço do
Benfica", disse Jorge Jesus em declarações à RTP.
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Portugal sagrou-se, este domingo, campeão mundial de andebol universitário, ao vencer o Brasil na
final da competição, no Multiusos de Guimarães, por 29-23.
Sob o comando de Gabriel Oliveira, a formação lusa esteve sempre na frente do marcador, chegando
ao intervalo a vencer por 14-12. Ainda permitiu o empate a 17, mas logo tomou novamente as rédeas
da partida e fechou a vitória com seis golos de vantagem.
No encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, a Espanha superiorizou-se à Rússia no
desempate por grandes penalidades, depois de empate a 26 no final do tempo regulamentar.
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Hoje, 23h02
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Desporto
Portugal campeão mundial de andebol universitário
Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-12, reforçando o domínio no segundo tempo até aos seis golos
de diferença final.
Hoje, 23h02 Nº de votos (0) Comentários (0)
Portugal conquistou este domingo, em Guimarães, o título de campeão mundial de andebol
universitário, derrotando na final o Brasil por 29-23. Também este domingo, e igualmente no pavilhão
multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente ao
ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil.
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HOJE Ã s 22:56
Portugal conquistou hoje, em Guimarães, o título de campeão mundial de andebol universitário,
derrotando na final o Brasil por 29-23.
Também hoje, e igualmente no pavilhão multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu
feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente
ao ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil.
Diário Digital / Lusa
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Portugal joga hoje a final
DR

Seleção nacional masculina cumprimenta o público

A seleção portuguesa de
andebol masculino joga
hoje com a brasileira, a final do campeonato mundial
da modalidade, que está a
decorrer em Guimarães. No
feminino, a final será entre
a Rússia e o Brasil.
Ontem, a seleção nacional universitária masculina entrou em campo às
17h30, frente à espanhola, inaugurou o marcador
no primeiro minuto e ao
longo de toda a primeira
parte fez uma boa exibição. A Espanha respondia
o melhor que podia, mas,
apesar dos esforços, Portugal já ganhava por 12-19
ao intervalo.
Na segunda parte, a equipa portuguesa entrou novamente melhor em campo e conseguiu aumentar
a vantagem de golos que
tinha sobre a seleção adversária, chegando a conseguir uma diferença de 10
golos no marcador. A partida acabou por ditar a vitória da equipa das quinas
por 33-27, conquistando,
pela terceira vez, um lugar na final do campeonato
mundial universitário.
Bélone Moreira foi um
dos jogadores que mais
contribuiu para o sucesso de Portugal, tendo
sido o melhor marcador
do jogo, com um total de
8 golos. Ricardo Pesquei-

ra, com 6 golos, e Fábio
Vidrago, com outros 5 golos, foram também os jogadores em destaque nesta meia-final.
No final do jogo, Gabriel Oliveira, selecionador da equipa nacional, estava satisfeito com a passagem à final.
«Agora o importante é
descansar, gozar o resultado que tivemos aqui, assistir à meia-final seguinte
e estudar o nosso adversário de amanhã», explicou
Gabriel Oliveira.
O selecionador nacional
está confiante na vitória.
«Esperamos sempre conseguir um bom resultado,
só não o dizemos para não

criar demasiadas expetativas, mas, na realidade, à
noite quando me deito já
imagino o nosso título e
os confetis», disse.

Brasil venceu Rússia
No outro jogo de apuramento para a final masculina, Brasil e Rússia defrontaram-se a seguir ao
jogo de Portugal, com a
seleção brasileira a garantir a presença na disputa pelo título de campeão mundial com uma
vitória por 27-23.
Já no feminino, a Rússia venceu a Roménia na
primeira meia-final da tarde por 29-26, enquanto, na
semifinal seguinte, o Bra-

sil e a Coreia defrontaram-se até ao último segundo,
com a seleção brasileira a
levar a melhor, já depois
da marcação de livres de
7 metros, por 24-23.
As duas finais vão ter
lugar no Pavilhão Multiusos, em Guimarães, com
as equipas femininas da
Rússia e do Brasil a entrarem primeiro em campo,
às 16h00. Segue-se a final
masculina, às 18h30, com
o confronto entre Portugal e Brasil
A entrada é gratuita e
Portugal merece ter as
bancadas cheias para esta
final, que pode dar aos portugueses o título de campeão mundial universitário de andebol.
Pelas 20h30 realiza-se a
cerimónia de encerramento e a respetiva entrega de
prémios.

Portugal foi décimo
em femininos
A seleção nacional universitária feminina terminou a competição no 10.º
lugar, ao perder (27-21).
Desde o início do jogo,
a Polónia foi mais forte e,
apesar do nítido esforço
da equipa portuguesa em
recuperar o resultado, as
polacas dominaram os 60
minutos da partida.
DR

DR

Gabriel Oliveira com a seleção feminina
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Portugal na final
do mundial de andebol
Desporto • página 23
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Redação, 10 ago (Lusa) - Portugal conquistou hoje, em Guimarães, o título de campeão mundial de
andebol universitário, derrotando na final o Brasil por 29-23.
Também hoje, e igualmente no pavilhão multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu
feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente
ao ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil.
|22:56 Domingo, 10 de agosto de 2014
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Seleção Nacional de andebol universitário bateu o Brasil por 29-23. Ricardo Pesqueira, com seis golos,
foi o melhor marcador
Portugal sagrou-se, este domingo, campeão do Mundo de andebol universitário, ao vencer, na final, o
Brasil, por 29-23.
Depois de duas medalhas de prata, em 2000 e 2012, a equipa das Quinas conseguiu a vitória, numa
final em que se destacaram Ricardo Pesqueira (seis golos) e Fábio Antunes e Belone Moreira (cinco).
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ANDEBOL DO MARÍTIMO
Paulo Vieira vai treinar a equipa
principal de andebol do Marítimo,
que milita no "nacional" da II divisão, Zona Norte. Sérgio Ferreira
será o seu adjunto, cargo que já
desempenhava na época passada,
então auxiliando Frederico Machado. O campeonato começa a
13 de Setembro, com os treinos a
terem início na terceira semana
deste mês de Agosto. Paulo Vieira,
recorde-se, treinara anteriormente
os juniores verde-rubros.
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Lusos venceram Brasil por 29-23 na final
, 10 agosto de 201423:04
Portugal conquistou este domingo, em Guimarães, o título de campeão mundial de andebol
universitário, derrotando na final o Brasil por 29-23. Também este domingo, e igualmente no pavilhão
multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente
ao ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil. Ao intervalo,
Portugal já vencia por 14-12, reforçando o domínio no segundo tempo até aos seis golos de diferença
final.
Após os vários jogos de classificação, a prova masculina ficou assim ordenada:
1.º Portugal;
2.º Brasil;
3.º Espanha;
4.º Rússia;
5.º Egito;
6.º Roménia;
7.º Republica Checa;
8.º China Taipé;
9.º Japão;
10.º Turquia;
11.º México.
Em femininos, o ordenamento foi o seguinte:
1.º Brasil;
2.º Rússia;
3.º Coreia do Sul;
4.º Roménia;
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5.º Espanha;
6.º Japão;
7.º República Checa;
8.º México;
9.º Polónia;
10.º Portugal;
11.º Uruguai.
LUSA FPA
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10 de Agosto de 2014, 22:56
Portugal conquistou hoje, em Guimarães, o título de campeão mundial de andebol universitário,
derrotando na final o Brasil por 29-23.
Também hoje, e igualmente no pavilhão multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu
feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente
ao ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil.
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A equipa lusa bateu o Brasil por 29-23 na final da prova.
A seleção portuguesa chegou ao ouro depois de duas finais perdidas, em 2000 e 2012.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
Portugal conquistou hoje, em Guimarães, o título de campeão mundial de andebol universitário,
derrotando na final o Brasil por 29-23.
Também hoje, e igualmente no pavilhão multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu
feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente
ao ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil.
Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-12, reforçando o domínio no segundo tempo até aos seis golos
de diferença final.
Após os vários jogos de classificação, a prova masculina ficou assim ordenada: 1.º Portugal; 2.º
Brasil; 3.º Espanha; 4.º Rússia; 5.º Egito; 6.º Roménia; 7.º Republica Checa; 8.º China Taipé; 9.º
Japão; 10.º Turquia; 11.º México.
Em femininos, o ordenamento foi o seguinte: 1.º Brasil; 2.º Rússia; 3.º Coreia do Sul; 4.º Roménia;
5.º Espanha; 6.º Japão; 7.º República Checa; 8.º México; 9.º Polónia; 10.º Portugal; 11.º Uruguai.
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Domingo, 10 de Agosto de 2014 |
Redação, 10 ago (Lusa) - Portugal conquistou hoje, em Guimarães, o título de campeão mundial de
andebol universitário, derrotando na final o Brasil por 29-23.
Também hoje, e igualmente no pavilhão multiusos vimarenense, a seleção brasileira ergeu o troféu
feminino, após derrotar a Rússia por 24-17.
Depois de marcar presença em duas finais masculinas, em 2000 e 2012, Portugal chega finalmente
ao ouro, vencendo sucessivamente esta semana o Egito (34-29) e a China Taipé (32-20) na fase de
grupos, a Rússia (32-25) nos quartos-finais, a Espanha (27-33) na meia-final, e o Brasil.
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