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Ambição e garra a pensar no título
EXPECTATIVAS ELEVADAS no seio do ABC/UMinho para enfrentar a temporada 2014/2015. A equipa academista apresentou-se
ao trabalho com apenas um reforço e mais quatro juniores, mas muita vontade, ambição e garra de conquistar o campeonato.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Tendo como alvo o ataque ao título na temporada 2014/2015, o
ABC/UMinho apresentou, ontem, o plantel principal da equipa que, na época passada, conquistou o terceiro lugar no campeonato e marcou presença na
final da Taça de Portugal.
Depois de uma temporada brilhante, perante a oposição de
equipas com outros orçamentos,
o plantel academista tem expectativas elevadas e demonstra
ambição, apresentando como
objectivo claro a luta pela conquista do título de campeão nacional, tentar vencer a Taça de
Portugal e chegar o mais longe
possível, também com ambição
de vitória, nas competições europeias, a que o clube regressa.
Para isso, a equipa técnica liderada por Carlos Resende vai trabalhar com praticamente o mesmo plantel da época passada,
tendo saído apenas Carlos Siqueira, por motivos pessoais.
Com esta saída o clube viu-se
obrigado a encontrar um substituto e conseguiu-o com a contratação de João Gonçalves, jogador que cumpriu a formação no
clube e que agora regressa para
dar continuidade à sua carreira.
“O termos mantido praticamente todo o plantel da época
passada tem vantagens e desvantagens. Aliámos alguma juventude que tem qualidade e penso
que dá garantias para fazermos o
que pretendemos. Temos aqui
um conjunto de jovens que faz
parte da formação, mas vai trabalhar com o plantel principal.
Temos também o João Gonçalves que, apesar de na época pas-

CCS

Plantel do ABC/UMinho que vai disputar a época 2014/2015 foi ontem apresentado à comunicação social

“Temos expectativas muito elevadas,
ou seja, traçámos como objectivos
poder melhorar a classificação alcançada na temporada passada,
Ficámos em terceiro lugar e fomos à final da taça, portanto os
objectivos passam por chegar mesmo ao primeiro lugar. Sabemos que
não é tarefa fácil, mas queremos ter
uma palavra a dizer neste campeonato, quanto aos títulos
nacionais. Na Europa queremos vencer. Este regresso à Europa
dá uma motivação especial ao plantel porque volta a envolver
a cidade no apoio ao clube. Não será tarefa fácil para o ABC
chegar novamente a uma final da Liga dos Campeões, como já
aconteceu, mas o que é verdade é que na prova que vamos
participar é para tentarmos vencer e chegar o mais longe possível. Todas as vitórias são moralizadoras e fazem bem à autoconfiança dos jogadores, pelo que queremos vencer sempre.”
Carlos Resende (treinador do ABC/UMinho)

sada não ter jogado cá, é um
atleta da casa, que cumpriu a
formação no ABC e como tal já
sabe como nós trabalhámos”,
considerou Carlos Resende.
O treinador fez ainda questão
de louvar a selecção nacional
universitário de andebol que se
sagrou campeã mundial, contando com dois treinadores e nove
atletas que representam o ABC.
“Tivemos nove atletas e dois
treinadores presentes no mundial, o que demonstra a qualidade do andebol que o ABC/UMinho pratica e a estrutura que
tem. Todos estes jovens jogadores e também os dois treinadores
estão de parabéns porque conseguiram algo inédito, que foi a vitória num campeonato do mundo, ainda que a nível universitário”, finalizou.

+ jogos-treino
Tendo em vista a preparação da equipa para a nova
época, o ABC/UMinho agendou os seguintes jogos-treino:
ABC/UMinho-Xico Andebol
(13 de Agosto - 17.30 h)
Cangas - ABC/UMinho
(16 de Agosto)
Apresentação aos sócios
(19 de Agosto - 21 h)
Torneio Águas Santas
(dias 22, 23 e 24 de Agosto
Santo Tirso e Ág. Santas)
SD Teucro - ABC/UMinho
(27 de Agosto).

§direcção
Liderado por João Luís Nogueira

Novo elenco directivo também
foi apresentado ontem
Recentemente eleitos, ontem foram também apresentados os órgãos sociais que lideram os destinos do clube no
futuro próximo.
Segundo a lista apresentada, na assembleia geral surgem
os nomes de Pedro Machado como presidente, Francisco
Gonçalves como vice-presidente e Vítor Magalhães como

secretário.
Quanto à direcção, a presidência está entregue a João Luís
Nogueira, Luís Teles e Guilherme Freitas são os vice-presidentes para a área desportiva. Bruno Silva, Ricardo Araújo, Isabel Barbosa e João Carlos Taveira estão também
neste elenco directivo como vice-presidentes para as distintas áreas de intervenção da nova direcção do clube.
Como director desportivo continua Armando Fernandes,
ele que já tem sido responsável por esta área mais ligada
à equipa principal nas últimas temporadas e que é visto
como um homem da casa.
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ACADEMISTAS INICIARAM ONTEM A PRÉ-TEMPORADA

ABC quer ter «uma palavra
a dizer nos títulos nacionais»
ANTÓNIO SILVA

Plantel época 2014/15
Guarda-redes: Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro
e Bruno Dias.
Fábio Antunes (ponta-esquerda); Hugo Rocha
(lateral-esquerdo); Pedro Seabra (central); Branquinho
(ponta-esquerda), Ricardo Pesqueira (pivot); João
Gonçalves (pivot, ex-Xico Andebol); Carlos Martins
(ponta-direita); Nuno Pereira (lateral-esquerdo);
Nuno Rebelo (lateral-direito); Tomás Albuquerque
(central); João Pinto (lateral-esquerdo) e Rui Rolo
(lateral-direito).
Equipa técnica: Carlos Resende (técnico) e Carlos
Ferreira (adjunto).

Grupo de trabalho que vai defender as cores do ABC em 2014/15

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC iniciou ontem a
pré-temporada de 2014/15
com o firme propósito de
«ter uma palavra a dizer
na disputa dos títulos nacionais».
As palavras são do técnico Carlos Resende que
aponta «à melhoria dos
resultados desportivos do
ano passado» como meta a
atingir para este ano.
Ora, como o ABC foi
terceiro no campeonato
e atingiu a final da Taça
de Portugal, o seu treina-

dor quer agora mais. «Sabemos que não será tarefa
fácil, mas temos a vontade
de querer ter uma palavra
a dizer nos títulos nacionais», frisou.
Mas a ambição de Carlos Resende não se resume apenas a nível interno.
Esta temporada marca o
regresso do ABC às competições europeias e como
a Taça Challenge «está vedada às grandes equipas
da Europa», o técnico academista também aponta à
sua conquista: «Queremos
vencê-la!», disse.

A continuidade do mesmo grupo de trabalho é vista pelo treinador do ABC
como «um fator positivo»
e que facilitará os treinos
na pré-época.

João Gonçalves
é a única novidade
Com apenas um reforço no plantel (João Gonçalves, ex-Xico), os academistas têm um grupo de
trabalho estabilizado.
Quatro jovens
na pré-época
O técnico Carlos Re-

sende vai trabalhar ainda
com quatro atletas oriundos dos juniores do clube:
Cláudio (guarda-redes),
Celso Barbosa (ponta-direita), Ricardo Costa (pivot) e Luís Correia (lateral-direito).
Na ausência do novo
presidente do ABC, recentemente eleito, João
Luís Nogueira, foi o vice-presidente, Luís Teles (antecessor do novo líder) a
dar a palestra da direção
ao plantel que antecedeu
o primeiro treino da temporada.

Sete jogos de preparação
O ABC vai fazer sete jogos de preparação nesta
pré-temporada: amanhã 13 de agosto: ABC-Xico
Andebol (17h30); 16 agosto: Cangas-ABC; 19 agosto:
Apresentação do ABC aos sócios às 21h00 no Sá
Leite); 22 e 23 agosto: participação no torneio de
Águas Santas e 27 de agosto: Teucro-ABC
ANTÓNIO SILVA

Carlos Resende e Carlos Ferreira.

ANTÓNIO SILVA

João Gonçalves «feliz
pelo regresso ao ABC»

João Gonçalves regressa à casa onde foi formado

O pivot João Gonçalves está «bastante contente» pelo
regresso ao ABC, clube onde “nasceu” para o andebol
nacional.
«Sinto-me bastante contente, pois sempre quis voltar
ao clube onde fui formado. Este ano houve essa possibilidade e aqui estou. Espero que o treinador goste da
minha prestação no clube e os adeptos também», disse
o atleta que veio do Xico Andebol.
Para a nova época desportiva, João Gonçalves sublinhou
que quer «fazer o melhor possível» e isso passa por
melhorar os resultados alcançados na época passada.

O regresso do ABC à Europa do Andebol é outro motivo
de regozijo para o pivot que entende ser «uma mais-valia
para o grupo de trabalho.
«Não é a competição maior, mas é sempre uma competição europeia, e para mim e para todo o plantel é
uma motivação».
No que diz respeito à meta coletiva, João Rodrigues não
quer colocar patamares, mas sublinha a necessidade de
melhorar o que já foi alcançado. «Sempre trabalhámos
para isso. Vamos ver se conseguimos melhorar o que
foi feito», finalizou.
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ABC preparado
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ABC quer ser campeão
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/

objetivo é ganhar todas as provas
, 12 agosto de 201400:46
O ABC denota ambição no arranque da nova época. Carlos Resende, treinador da turma de Braga
traçou ontem os objetivos."As expectativas são elevadas. Queremos melhorar os resultados da época
transata [3.º no campeonato e finalista da Taça], que passam por chegar ao 1.º lugar. Não é fácil,
mas queremos ter uma palavra a dizer. Na Europa, desejamos vencer a Challenge", apontou.
Refira-se que o ABC tem nove jogadores que se sagraram, recentemente, campeões mundiais
universitários, registando ainda o regresso do pivô João Gonçalves (ex-Xico Andebol): "Estou feliz por
voltar ao clube da minha formação", disse o reforço.
P.G. Amândia Queirós
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Hoje, 16h56
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Desporto
Governo felicita seleção portuguesa de andebol universitário
Portugal sagrou-se campeão mundial ao defrontar o Brasil.
Hoje, 16h56 Nº de votos (0) Comentários (0)
O secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, felicitou a seleção portuguesa de
andebol pela conquista do título de campeã do mundo universitária no domingo.
"O desporto universitário português está assim de parabéns. Em nome do governo congratulo todos os
atletas que alcançaram este feito que cumpre saudar e destacar. É mais um fim de semana em grande
para o desporto nacional, com esta vitória a somar-se aos resultados alcançados no ciclismo e na
canoagem", lê-se numa mensagem do membro do governo.
Portugal sagrou-se campeão mundial de andebol universitário no domingo, ao derrotar o Brasil, por
29-23, na final disputada no Pavilhão Multiusos de Guimarães.
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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 15
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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 Município de Vila Nova de Gaia vai realizar uma conferência de imprensa de apresentação do torneio
internacional Gaia Handball Trophy , esta Terça-feira (12 de Agosto), às 11h00, nas instalações do
Centro de Alto Rendimento do município. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia em colaboração com a Federação de Andebol de Portugal e com o Futebol Clube do Porto, irá
decorrer nos dias 15, 16 e 17 deste mês. A apresentação deste torneio sénior contará com a presença
do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e com
representantes das restantes entidades organizadoras. As equipas que participam na competição são o
Futebol Clube do Porto, o A.A.Águas Santas, o IFK kristianstad (Suécia) e o Kaustik Volgograd
(Rússia). MultiDesportos
Ago 11, 2014
Carlos Pereira
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Governo felicita seleção portuguesa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

11/08/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=6e4468b6

/

11-08-2014 17:26
A seleção portuguesa de andebol foi campeã do mundo universitária no domingo.
Portugal sagrou-se campeão mundial de andebol universitário no domingo
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, felicitou a seleção portuguesa de
andebol pela conquista do título de campeã do mundo universitária no domingo.
"O desporto universitário português está assim de parabéns. Em nome do governo congratulo todos
os atletas que alcançaram este feito que cumpre saudar e destacar. É mais um fim de semana em
grande para o desporto nacional, com esta vitória a somar-se aos resultados alcançados no ciclismo e
na canoagem", lê-se numa mensagem do membro do governo.
Portugal sagrou-se campeão mundial de andebol universitário no domingo, ao derrotar o Brasil, por
29-23, na final disputada no Pavilhão Multiusos de Guimarães.
As referências do governante ao ciclismo e à canoagem dizem respeito ao título de campeão do
Mundo de perseguição de juniores conquistado por Ivo Oliveira, nos Mundiais de ciclismo de pista, e à
medalha de prata ganha por Portugal em K4 1.000, nos Mundiais de canoagem.
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ANDEBOL FEMININO

Colégio de Gaia além-fronteiras
●

Catarina Ruela e Carolina Loureiro são jogadores do Colégio de Gaia e venceram a medalha de ouro nos Jogos
CPLP, em Angola. “Experiência é para repetir”, confessaram.

Colégio de
Gaia já mexe

VANESSA TEIXEIRA

A

s Juniores C Femininas de
Portugal
sagraram-se
campeãs dos IX Jogos da
CPLP (Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa), ao derrotarem na final a equipa da Angola
por 26-24. Catarina Ruela e Carolina
Loureiro são atletas do Colégio de
Gaia e foram uma das peças-chave
para o sucesso luso na prova.
Catarina e Carolina marcaram presença em todos os jogos da equipa
portuguesa e furaram por diversas
vezes as redes das balizas adversárias.
“Foi o primeiro jogo que realizámos
juntas e parecia que já jogávamos há
muito tempo. Evoluímos imenso e
penso que temos condições para
evoluir ainda mais”, assegurou a pivot
Carolina Loureiro.

Catarina e Carolina representaram Gaia nos Jogos CPLP

A colega de equipa, no Colégio de
Gaia, Catarina Ruela confessou ser
uma experiência a repetir mais vezes.
“Foi uma experiência muito positiva.
A seleção portuguesa mostrou que
está muito unida, apesar de ter sido o
nosso primeiro jogo. Espero continuar

a ter experiências destas no futuro”,
referiu a central do Colégio de Gaia.
Curiosamente a selecionadora Ana
Seabra foi aluna e jogadora do Colégio
de Gaia, antes de seguir para a
Madeira.

► O Colégio de Gaia já
conta com alguns torneios
na agenda, antes de arrancar no Campeonato da 1ª
Divisão Nacional no dia 13
de Setembro, onde as
colegiais recebem o MaiaStars às 18h. A apresentação está marcada para
dia 27 de agosto com a
equipa espanhola, Guardés (hora a definir).
Segue-se o Torneio Itália
de 28 de agosto a 1 de
setembro, o XVIII Torneio
Internacional Festas de
Stº Ovídio, que se realiza
de 5 a 7 de setembro.
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ANDEBOL FEMININO

COLÉGIO DE GAIA
MEDALHA DE OURO
NOS MESMOS JOGOS
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AND PRAIA 2014

Muchachas já pensam
na vitória em 2015
● As ‘Muchachas/ O Gaiense’ conquistaram o título de bicampeãs no ano em que comemoram uma década de existência. Atletas estão satisfeitas com o desempenho da equipa, apesar da participação nos nacionais ter ficado aquém do esperado.
MENSAGEM DAS ATLETAS

“

”Fomos ao Nacional com a ambição de representar da melhor maneira a equipa, o andebol e
as pessoas que tanto nos apoiaram. Estávamos entre
as oito melhores de Portugal! Dadas as circunstâncias
as equipas que estivessem mais concentradas e que
cometessem menos erros passariam à próxima fase.
Gostávamos de ter tido uma melhor
posição, pois as jogadoras tinham
ANDREIA
DUARTE
qualidade para o fazer.

“

Evoluimos a cada jogo e conseguimos desenvolver estratégias e métodos de jogo que
nos permitiam ser superiores à equipa adversária.Terminámos o circuito regional com boas exibições, contudo, na fase final a nossa exibição não
correspondeu nem às nossas expectativas, nem à qualidade de
ANITA
CAPELA
jogo das Muchachas.”

“

Foi, sem dúvida, um orgulho podermos representar este jornal de referência da cidade de Gaia.
O auge destes 10 anos das Muchachas, e sem que
nada o fizesse prever, foi quando alcançámos o título de
campeãs nacionais, em 2010. Este ano conseguimos
conquistar novamente o título de campeãs regionais,
que nos colocou diretamente na fase
final, o que para nós já é um motivo
EVA
VIEIRA
de satisfação enorme.”

MENSAGEM DAS ATLETAS

SANDRA SILVA

Este é um ano importante uma vez que comemoramos 10 anos de existência. Já acompanhava a
equipa há algum tempo mas apenas este ano fui convidada a integrá-la e foi uma experiência extremamente
positiva. Trata-se de uma equipa reconhecida e que,
mais uma vez, conseguiu demonstrar a sua qualidade
tornando-se campeã regional do
Porto e garantindo a presença na
MARIANA
GOMES
fase final”.

“

Estamos juntas há 10 anos e a vontade de jogar
andebol de praia é enorme”. Conseguimos, mais
uma vez, o título de campeãs regionais, que foi muito
importante, até porque este ano o circuito regional esteve mais equilibrado. Ir a fase final é ainda melhor.
Agradeço o apoio de ‘O Gaiense’ que
contribuiu ainda mais para a evolução
MARIANA
REGADAS
da modalidade”.

“

A participação na fase final nacional ficou
muito aquém das nossas expectativas, no entanto há vários aspetos positivos a reter. Fizemos
uma primeira fase excelente, na qual nos voltamos
a sagrar campeãs regionais, voltamos a estar juntas e ganhamos mais experiência. Para o ano
queremos apurar-nos novamente
para a fase final e tentar fazer
MARLENE
PINTO
muito melhor”.

“

“

O And Praia 14 teve um sabor especial. Nunca
nenhuma equipa feminina comemorou 10 anos.
Mais de metade das atletas têm uma vida profissional,
logo a disponibilidade é menor e tem de haver um esforço gigante para que tudo corra da melhor forma.
Agradecer a ‘O Gaiense’, um parceiro
sempre presente e ao Hospifarma
JOANA
que nos apoiou incondicionalmente.”
BARROS

Foi importante para as Muchachas participarem no And Praia 2014 porque a equipa
evoluiu bastante, cada ano que passa há mais
competição entre as equipas e divertimo-nos bastante, porque não é só a competição que é importante. Termos chegado as finais foi
o percurso natural depois de tantas
VÂNIA
vitórias no circuito do Porto”.
BRAGA

“

“

O objetivo principal foi cumprido (o de sermos
campeãs regionais e consequente apuramento
para a fase final) infelizmente a fase final nao correu
como esperavamos devido ao elevado nível das
equipas, que tem vindo a subir de ano para ano. Se para
o ano conseguirmos participar vamos
fazer de tudo para que a prestação da
LIA
equipa seja ainda melhor.”
PINHEIRO

“

A

pesar da exibição nos Nacionais em Esmoriz,
ter ficado aquém das expectativas, as
‘Muchachas / O Gaiense’ estão satisfeitas com
o percurso desta equipa que este ano comemora 10 anos de existência, algo pouco comum no Andebol de
Praia. As ‘Muchachas/ O Gaiense’ contaram com o apoio
do jornal ‘O Gaiense’ nesta edição do And Praia 2014. Esta
foi uma parceria que nos encheu de orgulho, pois permitiu-nos apoiar uma equipa forte e que se mostrou unida
jogo após jogo. Após se ter sagrado bicampeã regional, a
equipa jogou as finais em Esmoriz ,no fim de semana passado, em representação da Associação de Andebol do
Porto, contudo, não conseguiu passar a fase de grupos,
salientando que a sorte também não esteve do lado destas
atletas.
A representar igualmente a Associação de Andebol do
Porto estiveram Antony Morato BHT/Systemair, Os Gordos, Os Repetidos, Cenas e Coisas, Últimas a Sair, Viemos
p’las Gajas, Amigos do Gnomo, Go Start - Big. Cerv.,
Rastaparta, Mamoleu e A4 pa Vila Real - Girls, equipas
com lugar no pódio na fase regional.
Antony Morato BHT/Systemair, conseguiram o 2º lugar em
Masters Masculinos, os Amigos do Gnomo e as Mamoleu
o terceiro lugar em Rookies Masculinos e Femininos respetivamente. As finais realizaram-se passados 84 jogos de
regionais e o local escolhido teve em conta a localização das
três associações participantes, Porto, Aveiro e Leiria.
Para as ‘Muchachas/O Gaiense’ segue-se mais um ano de
treinos e jogos aos serviços das respetivas equipas, com a
esperança que no próximo ano se voltem a juntar, quem
sabe, para arrecadar o título de tricampeãs.

Rostos de uma equipa experiente e unida

Apesar dos resultados nos nacionais de And
Praia, valeu pela renovação do título regional.
Somos uma equipa em mudanças, a integrar jogadoras novas e por isso o titulo regional já foi bastante satisfatório! Para o ano tencionamos limar as
arestas que falharam no Nacional
para podermos lutar pelo título de
VIVI
campeãs nacionais 2015”.
REBELO
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