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Que comece o Mundial de Andebol

CERIMÓNIA DE ABERTURA do 22.º Campeonato Mundial Universitário de Andebol decorreu ontem, num repleto Largo da Oliveira, em Guimarães. Comitivas foram recebidas por inúmeros populares que apoiaram todos os atletas.
MUNDIAL DE ANDEBOL
| Ana Marques |

O 22.º Campeonato Mundial
Universitário de Andebol arrancou ontem em Guimarães, com a
cerimónia de abertura a decorrer
no Largo da Oliveira, uma iniciativa à qual se juntaram, para
além dos participantes, centenas
de pessoas que não quiseram
perder pitada da festa de abertura deste grande evento desportivo internacional que fará da cidade berço a capital do andebol
durante uma semana.
Foi numa praça repleta de cor
que os participantes dos quatro
cantos do mundo, bem como
muitos curiosos, marcaram a sua
presença, dando as boas-vindas
ao Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014. A
cerimónia marcou o início daquele que se espera que venha a
ser um campeonato com muito
desportivismo, bem disputado,
onde impere a qualidade desportiva e o ‘fair-play’ e que, a nível
organizativo, sirva de exemplo
às futuras edições do evento
A cerimónia de abertura começou com o hino de Portugal, durante o qual foi hasteada também a bandeira nacional. Seguiu-se o desfile das comitivas
das equipas participantes, tendo
a equipa do Brasil sido a primeiraa desfilar, abrindo caminho às
equipas da República da Coreia,
Egipto, Espanha, Japão, México,
Polónia, Roménia, Rússia, Sérvia, China Taipé, Republica
Checa, Turquia, Uruguai, e Portugal a encerrar o cortejo como
equipa anfitriã do evento.
O presidente do Comité Organizador (CO), Carlos Videira,
também presidente da Associação Académica da Universidade
do Minho, subiu ao palco para
dar as boas-vindas aos participantes, agradecendo a presença
de todos e garantindo o sucesso
do evento. Carlos Videira falou
ainda do trabalho árduo que foi a
preparação do evento, realçando
a dedicação de todos para que a
competição tenha o sucesso a
que já habituaram em todas as
suas organizações. “Esta é, mais
uma vez, uma grande oportunidade para demonstrarmos a nossa qualidade” referiu. O presidente da CO asseverou ainda ter
a certeza que “os participantes
levarão a UMinho e a cidade no

DR

Largo da Oliveira encheu para a abertura oficial do 22.º Campeonato Muncial Universitário de Andebol

DR

Comitiva portuguesa encerrou o desfile das comitivas participantes

+ mais
No final, decorreu o juramento dos atletas e dos
árbitros e as atuações do
grupo de ginástica acrobática da Maia e do grupo
de percussão Bomboémia.
Cerca de 200 voluntários e
todos os restantes elementos da organização vão dar
o seu melhor para que os
objectivos sejam cumpridos: proporcionar as melhores condições de treino,
competição e estadia.

coração”.
Por sua vez, o vice-presidente
da Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha, falou em
nome do município e abriu as
“portas” da cidade aos participantes do campeonato. Amadeu
Portilha agradeceu a “oportunidade” que deram a Guimarães,
cidade escolhida para palco do
evento e desejou o melhor para o
campeonato.
Kemal Tamer, membro do Comité Executivo da Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU) agradeceu à cidade e à organização por receberem o mundial e chamou a atenção aos participantes dos vários
países para que aproveitem a

DR

Carlos Videira deu as boas-vindas aos atletas

oportunidade de conhecer as
pessoas e o local, de competir ao
mais alto nível, desejando “o
melhor a todos”.
O reitor da UMinho, António
Cunha abriu o evento, dando as
boas vindas a todos os participantes. "Estamos orgulhosos de
organizar este evento” afirmou.
Desejando a todos sucesso, muito entusiasmo, e muito ‘fairplay’, declarando “está aberto o
22.º Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014”.
O hastear da bandeira da FISU,
acompanhado do respectivo hino, abriu oficialmente esta 22.ª
edição do Campeonato Mundial
Universitário de Andebol que
decorre até ao próximo dia 10.

§programa
Portugal em acção
Selecção feminina
defronta México
A equipa feminina portuguesa entra hoje em acção, às 17.30 horas,
defrontando o México.

Portugal em acção
Selecção masculina
recebe o Egipto
A formação masculina defronta o
Egipto, a partir das 20 horas, no
primeiro jogo da turma lusitana na
competição.
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João Antunes abandona
andebol aos 26 anos
Andebol
Leiriense

João Antunes, jogador internacional desde os 19 anos e que
actuava no Sporting, surpreendeu o andebol nacional ao terminar a carreira aos 26 anos,
dando primazia aos estudos e
à carreira profissional.
“Faltam-me quatro anos para
acabar o curso e não quero
atrasar-me mais. Tenho projectos de vida nesse sentido. A verdade é que, para mim, a Veterinária sempre foi muito importante. Pesei os pratos da balança, pensei o que queria para
a minha vida, e acabei por tomar esta decisão”, explicou o
pivô, ao jornal Record.
O jogador que começou a dar
os primeiros passos no andebol
no Atlético Clube de Sismaria,

J. Antunes começou no ACS

representou ainda o Belenenses e o Madeira SAD, sem esquecer os anos que vestiu a camisola da Selecção Nacional.
Para trás fica ainda uma carreira com passagens pelos dois
grandes lisboetas – foi campeão nacional pelo Benfica e
ganhou duas Taças de Portugal
e duas Supertaças pelo Sporting. |
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84 jogos depois, chegou este domingo ao fim, em Esmoriz, a Fase Final do Circuito Nacional de
Andebol de Praia.
O último dia da Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia teve todos os ingredientes
necessários para um grande dia de Andebol de Praia: muitos e bons jogos, as finais, muito público a
encher por completo a bancada e à dar cor à volta dos campos e nem o sol faltou à festa.
O dia começou logo com vários motivos de interesse, com os jogos decisivos dos 1/4 final dos
Masters Masculinos. Em modo non-stop, os jogos sucederam-se nos três campos montados na Praia
de Esmoriz.
Ainda da parte da manhã, jogaram-se as meias-finais de Rookies e Masters Femininos, bem como a
quinta jornada de Rookies Masculinos.
Ao início da tarde, disputaram-se os jogos dos 3º e 4º classificados dos quatro escalões, já todos
concentrados no campo principal. Às três da tarde, disputou-se a primeira final do dia, no escalão de
Rookies Femininos. A equipa das 2Much4You foram mais eficazes e ganharam às ÉSTU?10, por 2-0 e
sagraram-se campeãs nacionais de Andebol de Praia.
Logo a seguir, nos Rookies Masculinos, foi a vez d'Os Tigres fazerem a festa de campeões nacionais,
logo após levarem de vencida (2-0) os Play 4 Fun .
Logo após a final de Rookies Masculinos, realizou-se a cerimónia de entrega de prémios aos mais
recentes campeões nacionais. Ulisses Pereira, Presidente da Federação de Andebol Portugal, António
Marreiros, Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação de Andebol de Portugal, António Sá,
representante da Junta de Freguesia de Esmoriz, Mário Bernardes, Presidente da Associação de
Andebol de Leiria e Luis Canelas, em representação da Associação de Andebol de Aveiro, fizeram a
entrega dos prémios individuais e colectivos.
O prémio de Melhor Guarda-Redes foi para Sara Silva (EFE Os Tigres) e Afonso Rodrigues (Sharks);
os Melhores Jogadores dos Rookies foram Joana Pinto (2Much4You) e Francisco Lopes (EFE Os Tigres).
N. Belchior/Académico Leiria e Vakedo Gaw/Café Rossio são campeões nacionais de Masters
A final de Masters Femininos, que foi transmitida em direto n'A Bola TV, foi disputada pelas N.
Belchior/Académico Leiria e pelas N8N80. Como se quer numa final, as duas equipas levaram o jogo
ao shoot-out. Num final de jogo emocionante, as N. Belchior/Académico Leiria foram mais certeiras e
a guarda redes Carolina Costa foi importante na vitória e na conquista do título nacional.
Também com transmissão n'A Bola TV, o 84º e último jogo desta Fase Final de Andebol de Praia, as
honras de fecho couberam aos Vakedo Gaw/Café Rossio e aos Anthony Morato BHT. Os Vakedo Gaw
venceram o primeiro set por 16-14, com golo de ouro e venceram o segundo set por 22-18 e assim,
com 2-0 no marcador, os Vakedo Gaw/Café Rossio conquistaram o título nacional. IMG 7315
Logo após o final do encontro, teve lugar no areal da praia de Esmoriz a cerimónia de entrega de
Página 7

prémios aos Masters Masculinos. Para entregar os prémios, vieram até ao areal o Presidente da FAP,
Ulisses Pereira, o Vereador da CM Ovar, Alexandre Rosas, e, ainda, António Marreiros, Presidente do
CA da FAP, Manuel Conceição, também do CA da FAP, António Sá, representante da Junta de
Freguesia de Esmoriz, João Lemos, Presidente da AA Aveiro, Mário Bernardes, Presidente da AA Leiria
e Paulo Martins, Presidente da AA Porto.
A equipa de arbitragem que esteve presente nesta Fase Final foi a primeira a ser chamada ao centro,
para receber medalhas de agradecimento.
Depois, foram entregues os prémios aos Melhores Guarda-Redes - Carolina Costa (N.
Belchior/Académico Leiria) e Helder Oliveira (Os Gordos) - e aos Melhores Jogadores dos Masters:
Cristiana Morgado (N8N80) e Rodrigo Gouveia (Anthony Morato BHT).
Em clima de festa, para terminar, foram entregues os prémios às equipas que ficaram em 3º e 2º
lugares e, por fim, aos novos campeões nacionais, N. Belchior/ Académico Leiria e Vakedo Gaw/Café
Rossio.
Classificação Geral - Fase Final Andebol Praia Esmoriz 2014
Rookies Femininos
1º - 2 Much 4 You
2º - ÉsTuPi10
3º - Mamoleu
Rookies Masculinos
1º - EFE Os Tigres
2º - Play 4 Fun
3º - Amigos do Gnomo
Masters Femininos
1º - N. Belchior/Académico Leiria
2º - N8N80
3º - Kempa Online
Masters Masculinos
1º - Vakedo Gaw/Café Rossio
2º - Anthony Morato BHT
3º - Raccoons D'Areia
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Hoje, 19h08
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Desporto
Roménia vence Mundial feminino de andebol de sub-18
Portugal saiu da Macedónia com um 11.º lugar, perdendo no jogo de acesso aos oito melhores lugares
com a finalista vencida Alemanha, apenas no desempate por marcação de livres de sete metros.
Hoje, 19h08 Nº de votos (0) Comentários (0)
A Roménia ganhou este domingo o Campeonato do Mundo de andebol feminino de sub-18, ao vencer
a Alemanha na final por 30-21, numa prova na Macedónia em que Portugal terminou no 11.º lugar.
As romenas começaram a final em grande nível e aos 12 minutos já venciam com uma margem
confortável de 7-1. Até ao final do primeiro tempo, a seleção da Roménia geriu o jogo e o adversário,
chegando ao intervalo a vencer por 15-7. A segunda parte do jogo teve pouca história, com o
resultado a avolumar-se (a Roménia chegou a ter uma vantagem de 11 golos) até se fixar nos 30-21
finais.
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Andebol: começa hoje em Guimarães
Campeonato Mundial Universitário
Começa hoje o Campeonato Mundial Universitário, que decorre em Guimarães até dia 10 de
Agosto. Neste primeiro dia, o início oficial da competição será dado no jogo feminino entre a
Polónia e a Coreia, pelas 12.30, no Pavilhão Multiusos. No masculino, o jogo inaugural será entre a
Espanha e o Japão, pelas 15.00. Portugal também vai fazer a sua estreia neste primeiro dia, tanto
no feminino, às 17.30 frente ao México, como no masculino, às 20.00 contra o Egito, também no
Pavilhão Multiusos.
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Jovens viveram férias
maravilhosas na Mealhada
Convívio O Hóquei Clube da Mealhada voltou a proporcionar, durante 20 dias, uma
forte componente sociocultural e desportiva aos muitos jovens daquele concelho
As FériasOK.4Maravilhas - Verão 2014, iniciativa do Hóquei
Clube da Mealhada que decorreram entre o final de Junho e
meados do mês passado no
Pavilhão Municipal, revelouse um sucesso. A terceira edição do evento, à qual se associou novamente a Câmara
Municipal da Mealhada, voltou
a proporcionar umas férias diferentes aos participantes (patinadores e não patinadores) e
respectivos pais.
Muitas actividades foram levadas a cabo pelos monitores
organizadores do evento, dentro e fora do pavilhão, nomeadamente no Parque da Cidade
da Mealhada, na praia de Mira,
na Mata Nacional do Bussaco,
na piscina Municipal do Luso,
no Parque Mondego em Coimbra, entre outros locais. Mas
também não faltaram os treinos em patins, onde marcaram
presença convidados especiais,
nomeadamente a Selecção Nacional Masculina de Portugal,
que se encontrava no Luso a
preparar o Europeu’2014.
A iniciativa englobou ainda
vários “workshops” de outras
áreas afastadas do Hóquei Pa-

RUI BASTOS

Festa final dos muitos jovens que participaram nas férias desportivas do HC Mealhada

tins, que não deixaram de divertir os participantes nesta
nestas férias com e sem patins.
No final, era evidente o cansaço
de todos os envolvidos, mas a
alegria e o espírito de equipa
estiveram sempre presentes no
seio do grupo.
A organização deixou um especial agradecimento aos habituais parceiros deste evento,
“principalmente à Escola Pro-

fissional Vasconcellos Lebre,
que tão bem nos serviu os almoços”, ao Intermarché da
Mealhada pelo fornecimento
de vários produtos alimentares
aos participantes e ainda à Sociedade das Águas do Luso”.
“Não podemos esquecer as
empresas Certoma e a Helio&Vitor Design, que também
nos acompanharam no desenvolvimento desta iniciativa, as-

sim como aos vários monitores presentes do HC Mealhada,
GD Mealhada, Andebol da Casa do Povo da Vacariça e da
CADES, que apoiou nas actividades e workshops desenvolvidos nestas férias espectaculares”, referem os organizadores, prometendo a realização das FériasOK.4Maravilhas
do próximo ano, anunciando
muitas novidades. |
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Suecos e russos
jogam em Avanca

D.R.

Internacional A Associação Artística de Avanca convidou
dois “colossos” mundiais para participarem no Quadrangular
Campeões suecos são os “cabeças de cartaz” do Torneio Internacional de Avanca

Andebol

do torneio realiza-se às 21 horas.

Torneio

Avelino Conceição
As equipas do IFK Kristiandstad,
campeã da Suécia, e do Kaustik
Volgorad, terceiro classificado do
campeonato da Rússia e finalista
da Taça daquele país, são as “figuras de cartaz” 1.º Torneio Internacional de Andebol, que se
disputará nos próximos 19 e 20,
no Pavilhão Adelino Dias Costa,
na vila de Avanca.
A organização está a cargo da
Associação Artística de Avanca,
que afirmando-se assim como
um clube que faz da modalidade
um desenvolvimento sustentável
e que ao mesmo tempo quer ser
uma referência a nível nacional,
assegurou a presença de dois
“colossos” mundiais neste torneio, onde participa também as
equipas da casa e do ISMAI.
A competição começa no dia
19, com a Artística de Avanca a
defrontar a formação sueca, às
19 horas, e duas horas depois, o
ISMAI joga com os russos. No
dia 20, os vencidos do dia anterior defrontam-se a partir das 19
horas, no apuramento do terceiro e quarto classificados. A final, que decidirá o vencedor do

Clube define técnicos
A equipa da Artística de Avanca, orientada por Carlos Martingo, vai ter o seu primeiro grande
teste da nova época neste torneio internacional, diante de
duas equipas de um nível muito
superior. Recorde-se que a formação avancanense desceu à
Segunda Divisão nacional na
temporada passada, mas tem
como principal objectivo o regresso ao convívio dos “grandes”
do andebol português.
Entretanto, o clube deAvanca,
que tem tirado partida da formação com a utilização de jovens jogadores na equipa principal, tem bem sustentada a
composição dos cargos técnicos
das várias equipas dos escalões
de formação, que são lideradas
por treinadores ligados à Artística de Avanca.
Adirecção tem vindo a apostar
em pessoas com formação desportiva, acreditando que “este
ano pode muito bem ser um ano
de grandes sucessos no clube”.
Os técnicos são Carlos Martingo
(Seniores), Tiago Cunha (Juniores), Pedro Silva (Iniciados/Juvenis) e José Diaz (Bambis/Minis/ Iniciados Femininos). |
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Corte: 2 de 2

“Colossos” mundiais no Torneio
de Andebol de Avanca P23
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A16

ID: 55123731

03-08-2014

Tiragem: 11291

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,98 x 17,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A17

ID: 55123691

03-08-2014

Tiragem: 8500

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,50 x 16,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

COM 23 EQUIPAS E 500 ATLETAS UNIVERSITÁRIOS

Mundial de andebol
arranca hoje em Guimarães
DR

A delegação portuguesa que vai participar no Mundial Univeritário em andebol

A 22.ª edição do camponato mundial universitário em andebol arranca
hoje na cidade de Guimarães, e contará com a participação de 33 equipas e
cerca de 500 atltas.
A competição é organizada pela Associação Aca-

démica da Universidade do
Minho, em cooperação com
a Federação Académica de
Desporto Universitário, sob
a égide da Federação Internacional de Desporto Universitário.
Portugal não é apenas anfitrião, como participante

na competição, na vertente
feminina e masculina.
As duas seleções nacionais universitárias
têm grandes ambições,
até porque a equipa masculina é a atual campeã
europeia.
A equipa feminina faz

este ano a sua primeira
participação num mundial
universitário e quer entrar
com o pé direito.
A cerimónia de abertura
está marcada para hoje, pelas 18h30, no Largo da Oliveira, em Guimarães. Já a
competição propriamente
dita arranca amanhã, pelas 12h30, com o encontro
entre a Polónia e a Coreia,
em femininos.
No setor masculino, o
jogo inaugural é entre a
Espanha e o Japão pelas
15h00. Portugal também
fará a sua estreia neste primeiro dia, tanto no feminino (às 17h30 frente ao México), como no masculino (às
20h00 frente ao Egito).
Os jogos disputam-se no
Multiusos de Guimarães,
Pavilhão do Inatel e Pavilhão da UM.
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A18

Roménia vence Mundial feminino de andebol de sub-18, Portugal foi 11.º

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=660c62fb

Data Publicação:

03/08/2014

/

Redação, 03 ago (Lusa) - A Roménia ganhou hoje o Campeonato do Mundo de andebol feminino de
sub-18, ao vencer a Alemanha na final por 30-21, numa prova na Macedónia em que Portugal
terminou no 11.º lugar.
As romenas começaram a final em grande nível e aos 12 minutos já venciam com uma margem
confortável de 7-1. Até ao final do primeiro tempo, a seleção da Roménia geriu o jogo e o adversário,
chegando ao intervalo a vencer por 15-7.
A segunda parte do jogo teve pouca história, com o resultado a avolumar-se (a Roménia chegou a ter
uma vantagem de 11 golos) até se fixar nos 30-21 finais.
|18:48 Domingo, 3 de Agosto de 2014
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A19

ID: 55122675

03-08-2014

Tiragem: 34486

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,20 x 6,99 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 55122673

03-08-2014

Tiragem: 34486

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,20 x 6,55 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 20

A21

AGENDA

ID: 55121754
FUTEBOL • Jogo de apresentação: MARÍTIMO-MARÍTIMO B, a partir das 18h00, Estádio dos Barreiros, com a presença de
Jaime Manuel Freitas, secretário regional
da Educação e Recursos Humanos.
16h00, abertura das portas; 17h00, Escolinhas' de Futebol, Cheerleaders, Voleibol,
Andebol, Dança Contemporânea,Karting,
Moto 4, 4x4 TT... • 3.ª e última jornada da
Fase de Grupos da Taça da Liga: GRUPO
A: Sp. Farense-UNIÃO DA MADEIRA,
16h00, Faro, árbitro: Bruno Esteves (Setúbal). Desp. Chaves-UD-Oliveirense, 16h00.
• Seleção Nacional Sub-17 na Taça das
Nações, na Cidade do México, até dia 10.

03-08-2014
Hoje, jogo com Bermudas. • Folga do
plantel do Nacional.
AUTOMOBILISMO • 55.ª Edição do Rali
Vinho Madeira (2014) – pontuável para o
Troféu Europeu de Ralis, até hoje. • O Presidente do Governo vai estar presente no
final da edição deste ano do Rali, 16h30,
pódio do Club Sports da Madeira.
BASQUETEBOL • O madeirense Mário
Fernandes na seleção nacional sénior para
um torneio em Torun (Polónia), até amanhã.
NATAÇÃO • O Clube Naval do Porto Santo
organiza “Escolinhas de Natação”, para
crianças entre os 5 e os 8 anos, até dia 15.

Tiragem: 14900

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,77 x 7,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CANOAS • Regata de Canoas Tradicionais
do Norte, Seixal/Porto Moniz.
PATINAGEM DE VELOCIDADE • Madeirenses nos Campeonatos da Europa, em
Geisingem, na Alemanha, até hoje.
VELA • 8.ª Edição da Regata Internacional Transquadra (duplos e solitários) na
Madeira (Caniçal), até sexta-feira. • João
Rodrigues, classe “RS:X”, na prova-teste
dos Jogos Olímpicos de 2016, baía de
Guanabara, Rio de Janeiro.
TAEKWONDO • Associação de Taekwondo
da Madeira realiza estágio técnico em
Santana para atletas federados, até hoje.
VOLEIBOL DE PRAIA • “Machico Beach

Volleyball”, 9h00/17h30, Praia de Machico, até hoje. Entrega de prémios,
18h00.
TÉNIS • Inscrições para o Torneio de Verão
para Seniores, pela AD “Os Profetas”, a ter
lugar no Complexo de Ténis da “ilha dourada”, até quinta-feira.
MOTOCICLISMO • Inscrições para a 3.ª
prova do Campeonato Regional de Raid
TT/Cross Country 2014, até terça-feira.
SURF • Camp. Regional de Surf (Open e
Esperanças), Baía dos Juncos, em São Vicente, até hoje.
CICLISMO • 76.ª Volta a Portugal em Bicicleta, até dia 10.
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A22

Roménia vence Mundial feminino de sub-18

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

03/08/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=b56fc6c2

/

03-08-2014 21:39
Portugal ficou em 11º lugar no torneio realizado na Macedónia.
Romenas venceram Alemanha na final.
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A Roménia ganhou hoje o Campeonato do Mundo de andebol feminino de sub-18, ao vencer a
Alemanha na final por 30-21, numa prova na Macedónia em que Portugal terminou no 11.º lugar.
As romenas começaram a final em grande nível e aos 12 minutos já venciam com uma margem
confortável de 7-1. Até ao final do primeiro tempo, a seleção da Roménia geriu o jogo e o adversário,
chegando ao intervalo a vencer por 15-7.
A segunda parte do jogo teve pouca história, com o resultado a avolumar-se (a Roménia chegou a ter
uma vantagem de 11 golos) até se fixar nos 30-21 finais.
O jogo do terceiro e quarto lugares foi bem mais equilibrado, com a Dinamarca a derrotar a seleção
anfitriã por 20-19. As montenegrinas construíram uma vantagem de 5-2 nos primeiros minutos e
chegaram mesmo ao intervalo com uma vantagem de cinco golos (13-8).
No entanto, as dinamarquesas voltaram mais aguerridas na segunda metade, especialmente na
defesa. A quatro minutos do fim, a Dinamarca ficou pela primeira vez em vantagem no marcador (1918), uma margem de um golo que as escandinavas conseguiram segurar até ao apito final.
Quanto a Portugal, saiu da Macedónia com um 11.º lugar (mercê de uma vitória sobre a Argentina
por 30-26). Mas a prova deixou um sabor amargo nas jogadoras portuguesas, que no jogo de acesso
aos oito melhores lugares perdeu com a finalista vencida Alemanha, mas apenas no desempate por
marcação de livres de sete metros.
No encontro seguinte, Portugal acabaria por perder com a Suécia por apenas um golo (23-24). O
vencedor jogaria pelo 9.º ou 10.º lugar enquanto ao vencido restaria lutar pelo 11.º lugar, que
Portugal acabaria por conseguir.
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A23

Roménia vence Mundial feminino de andebol de sub-18, Portugal foi 11.º

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=3f8c708f

Data Publicação:

03/08/2014

/

Domingo, 3 de Agosto de 2014 |
Redação, 03 ago (Lusa) - A Roménia ganhou hoje o Campeonato do Mundo de andebol feminino de
sub-18, ao vencer a Alemanha na final por 30-21, numa prova na Macedónia em que Portugal
terminou no 11.º lugar.
As romenas começaram a final em grande nível e aos 12 minutos já venciam com uma margem
confortável de 7-1. Até ao final do primeiro tempo, a seleção da Roménia geriu o jogo e o adversário,
chegando ao intervalo a vencer por 15-7.
A segunda parte do jogo teve pouca história, com o resultado a avolumar-se (a Roménia chegou a ter
uma vantagem de 11 golos) até se fixar nos 30-21 finais.
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A24

ID: 55115026

02-08-2014

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,97 x 2,74 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A25

ID: 55115012

02-08-2014

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,44 x 11,96 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A26

ID: 55116429

02-08-2014

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,85 x 22,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DR

Delegação portuguesa que procura chegar o mais longe possível no Campeonato do Mundo Universitário, em Guimarães

Portugal com aspirações
no Mundial Universitário
UNIVERSIDADE DO MINHO recebe, a partir de amanhã e até dia 10 de
Agosto, em Guimarães, o Campeonato Mundial Universitário de Andebol.
ANDEBOL UNIVERSITÁRIO
| Ana Marques |

O Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014 decorre
entre amanhã e o próximo dia 10
de Agosto, na cidade de Guimarães, tendo como organizadores
a Associação Académica da Universidade do Minho e a Universidade do Minho, em cooperação
com a Federação Académica de
Desporto Universitário, sob a
égide da Federação Internacional de Desporto Universitário. O
evento desportivo internacional
conta com a participação de 15

países um pouco de todo o mundo, num total de 11 equipas masculinas e 12 femininas.
Nesta que é a 22.ª edição do
evento, Portugal não só é anfitrião, como participa na competição, em femininos e masculinos. As duas selecções nacionais
têm grandes ambições, não fosse
a equipa masculina a actual vice-campeã em título e por isso,
este ano a jogar em casa quer fazer ainda melhor. A equipa feminina faz este ano a sua primeira
participação num mundial universitário e, por isso mesmo,
quer entrar com o pé direito e

deixar uma boa imagem do nosso andebol e do país.
Com a Cerimónia de abertura
marcada para amanhã, às 18.30
horas, no Largo da Oliveira em
Guimarães, o ‘pontapé de saída’
na competição será dado na segunda-feira, no jogo entre a Polónia e a Coreia (feminino) pelas
12.30 horas, sendo que no masculino, o jogo inaugural será entre a Espanha e o Japão pelas 15
horas. Portugal também fará a
sua estreia neste primeiro dia,
tanto no feminino (às 17h30
frente ao México), como no
masculino (às 20 com o Egipto).
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A27

ID: 55115164

02-08-2014

Tiragem: 34486

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,35 x 18,40 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A28

ID: 55115025

02-08-2014

Tiragem: 34486

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,65 x 22,99 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A29

ID: 55115030

02-08-2014

Tiragem: 34486

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,40 x 8,23 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 55115037

02-08-2014

Tiragem: 34486

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,12 x 7,84 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A31

ID: 55114779

02-08-2014

Tiragem: 77970

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,83 x 8,86 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A32

ID: 55101486

01-08-2014

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,10 x 12,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Carlos Neiva assume
comando técnico da equipa
sénior do Alavarium
Andebol

D.R.

1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
TREINADORAdecisão está tomada. A equipa sénior do Alavarium, bi-campeã nacional de
andebol feminino, vai ser treinada por Carlos Neiva (na foto),
que assume a liderança de um
projecto vencedor, que até à última época era liderado por
Ulisses Pereira, que se mudou
para os seniores masculinos do
São Bernardo.Adecisão de promover o até então adjunto da
equipa é explicada ao Diário de
Aveiro pela presidente do clube
aveirense, Isabel Pereira.
“É a aposta em alguém que está
identificado não só com o plantel
como com o clube e a sua realidade. Sabemos que é em funções
algo diferentes, pois deixa de ser
adjunto para ser treinador prin-

cipal, mas temos plena confiança
em quem escolhemos”, esclarece
a responsável.
Para a próxima época o plantel não irá ter muitas alterações,
mas nesta altura o principal enfoque passa por definir metas
a alcançar, após a conquista do
bi-campeonato da época passada. “Não há exigência de títulos, como será natural após a
mudança. No entanto, queremos continuar a estar no topo,
sempre na luta pela conquista
de vitórias e de títulos. Isso não
muda”, garante a dirigente. |
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A33

ID: 55101491

01-08-2014

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,10 x 9,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

S. Bernardo reforça
plantel com quatro
elementos
Andebol
2.ª Divisão Masculina

APOSTAS O São Bernardo
anunciou a contratação de quatro novos jogadores para o
plantel 2014/2015, que será
orientado por Ulisses Pereira.
Os laterais direitos Luís Santos
(ex-Feirense) e Sérgio Gouveia
(ex-Oleiros), o polivalente e
ainda júnior Rodrigo Gouveia
(ex -Oleiros) e o pivot André
Oliveira, também do Oleiros,
são, para já, as “caras novas” do
plantel. Depois há ainda o regresso de Rui Pedro Oliveira à

modalidade e ao clube onde
mais se destacou e a promoção
do central júnior Jorge Justino.
Com o início dos trabalhos
marcado para o próximo dia 18
de Agosto e com a 1.ª Divisão
como meta ambiciosa para os
próximos três anos, o São Bernardo tenciona, ainda, de acordo
com André Sousa, responsável
directivo do clube aveirense,
contratar “mais um guarda-redes”para fechar um plantel que,
tal como prometido, será constituído por atletas com passado
na formação e também por jovens valores “com futuro”.AS
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A34

ID: 55101350

01-08-2014

Tiragem: 36413

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,44 x 10,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Campeões de
andebol
agradecem
apoio

Representantes dos ‘Raccoons
d’Areia’, equipa que se sagrou
campeã nacional em 2013 e
campeões regionais de andebol
de praia este ano, entregaram
ao presidente da Câmara de
Leiria o troféu conquistado na
Praia do Pedrógão, como sinal
de agradecimento pelo apoio
municipal. |
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A35

ID: 55100957

01-08-2014

Tiragem: 11291

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,98 x 18,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A36

ID: 55101759

01-08-2014

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,33 x 9,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Benfica apresentou-se
com Ortega como técnico
O novo treinador da equipa de andebol do Benfica,
Mariano Ortega, assumiu ontem que o principal objetivo é a conquista do campeonato nacional, mas os
“encarnados” também querem fazer boa figura na Taça
de Portugal e na Europa.
«Vamos tentar fazer tudo para conseguir uma temporada com títulos, nomeadamente no campeonato. A
dificuldade vai ser máxima, este ano com “play-off”.
Na Taça de Portugal queremos estar na “final four” e
na Taça Challenge queremos passar esta eliminatória
com o FyllingenBergen», afirmou Mariano Ortega,
durante a apresentação oficial da equipa para a época
2014/15.
O treinador espanhol é a principal novidade do
Benfica para a nova época, assim como os seus
compatriotas Javier Borragan e Albert Pujol, principais
reforços da equipa. A temporada arranca oficialmente
a 7 de agosto.
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A37

ID: 55101753

01-08-2014

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,40 x 17,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
FC Porto arrancou
com cinco reforços
DR

A equipa de
andebol do FC
Porto, hexacampeã nacional,
apresentou-se
ontem com cinco reforços e
com promessas
de que «vai trabalhar para fazer
melhor do que
nos anos anteriores».
O treinador
Obradovic, continua como técnico
portista esclareceu que «a equipa tem que jogar melhor do que as
outras» para conseguir dar seguimento às vitórias e
revalidar a conquista do título nacional, que não foge
ao FC Porto há seis temporadas consecutivas.
«Precisamos continuar a trabalhar para ficarmos
um passo à frente do adversário. Temos um plantel
com bom futuro. Vamos ver com funciona», afirmou
Ljubomir Obradovic.
O técnico dos “dragões” confessou ainda que um dos
objetivos desta época passa «por disputar novamente
a Liga dos Campeões».
«O FC Porto jogou na Liga dos Campeões e estamos
muito contentes pelo que fizemos. É um grande objetivo
tentar entrar novamente no grupo. Vai ser difícil mas
acredito que o FC Porto tem capacidade para isso»,
disse ainda.
Para reforçar a equipa do FC Porto foram contratados
Edgar Landim (ex-Belenenses), Yoel Morales (ex-AM
Madeira), Nuno Gonçalves (ex-Sporting), Nuno Roque
(ex-Águas Santas) e Wesley Freitas (ex-Taubaté São
Paulo).
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A38

ID: 55102007

01-08-2014

Tiragem: 3500

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 7,74 x 9,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

aNDEBoL DE PRaIa

praiAndebol decorre
amanhã à tarde (15:00)
A Associação de Andebol da Ilha
Terceira, em colaboração direta com a Comissão das Festas da
Praia, leva a efeito amanhã, sábado,
a partir das 15:00, no areal grande
da Praia da Vitória, o denominado
PraiAndebol 2014, evento integrado nas festas maiores do concelho
do poeta Vitorino Nemésio.
Segundo uma nota informativa da
organização, as equipas devem estar presentes no local do acontecimento às 14:15.
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A39

ID: 55075457

24-07-2014

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,24 x 12,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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