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Portugal não podia ter começado melhor
EQUIPAS MASCULINA E FEMININA da selecção portuguesa venceram o primeiro jogo, realizado ontem, do22.º Campeonato
Mundial Universitário de Andebol. Festa do andebol decorre, durante esta semana, na cidade de Guimarães.
MUNDIAL DE ANDEBOL
| Ana Marques |

Após a Cerimónia de Abertura
do Mundial Universitário de Andebol 2014 que decorreu ontem,
hoje foi “o primeiro dia do resto
do campeonato”. O primeiro jogo é o primeiro passo e, neste
primeiro dia, 10 equipas masculinas e 10 femininas marcaram
de forma significativa o seu trajeto neste mundial. Portugal não
poderia ter melhor estreia com
as duas seleções a conseguirem
vitórias importantes, 34-29 no
masculino e 24-17 no feminino,
elevando as expectativas de um
excelente campeonato para as
equipas das Quinas. Amanhã as
seleções nacionais universitárias
defrontam a China Taipé e o Japão, no masculino e feminino,
respectivamente.
Portugal, não poderia ter começado melhor. Tido como um
dos grandes favoritos, a selecção
masculina fez jus a esse estatuto
e venceram de forma convincente (34-29) os seus adversários do
Egito. Já a equipa feminina, na
sua estreia neste campeonato, e
em competições mundiais universitárias, fez um “brilharete”
ao derrotar a equipa mexicana
por uns claríssimos 24-17.
Para o seleccionador nacional,
Gabriel Oliveira: “não foram vitórias fáceis em nenhum dos jogos. Já sabíamos que, neste tipo
de campeonatos, as equipas vêm
recheadas de bons jogadores,
mas acho que fomos os justos
vencedores em ambas as partidas”. “Uma vitória na primeira
jornada é sempre muito importante, dá mais alento à equipa,
dá mais motivação para os jogos
que se seguem”, ressalvou Gabriel Oliveira.
A selecção portuguesa masculina, que chega a este mundial
como vice-campeã em título,
neste primeiro jogo, “cometeu
alguns erros” que vão tentar melhorar no próximo jogo.
Portugal entrou bem e, desde
cedo, conseguiu a vantagem no

NUNO GONÇALVES

Equipa portuguesa masculina jogo frente à equipa do Egipto e venceu por 34-29

marcador. Os dois golos de diferença (5-3) aos dez minutos, rapidamente aumentaram até meio
da primeira parte (9-5). Aos 18
minutos, a formação de Gabriel
Oliveira atingiu a maior vantagem da primeira meia hora, com
o placar a assinalar 12-5.
Até ao intervalo, os egípcios
travaram algum do ímpeto português, mas o descanso chegou
com o placard a marcar 16-13.
No regresso ao campo, ambos os
conjuntos mostraram bom andebol.
À entrada para os últimos dez
minutos, os africanos conseguiram reduzir para a margem mínima (27-26), tendo-se mantido
esta alternância e expectativa no
resultado até aos 55 minutos, altura em que Portugal liderava
por 30-29.
Nos minutos finais, os “tugas”
aprimoraram o ataque e beneficiaram da pouca pontaria e faltas
ofensivas egípcias, alargando o
resultado para os 34-29.
Depois de ultrapassados os
egípcios, a equipa masculina

NUNO GONÇALVES

Equipa feminina também surpreendeu, ganhando o primeiro jogo ao México

portuguesa defronta amanhã a
China Taipé.
No feminino, as portuguesas
“surpreenderam”. Sem historial,
uma vez que estão a competir
pela primeira vez num mundial
universitário, a sua prestação era
uma incógnita, e por isso a vitória clara por 24-17, acabou por
ser uma boa surpresa.
Os primeiros minutos foram
equilibrados, contudo a partir do
minuto 10’ Portugal passou para
a frente do marcador, mantendose em vantagem até ao intervalo.
Na 2ª parte, viu-se novamente
algum equilíbrio nos primeiros
10’ minutos, altura em o México
se aproximou do marcador ficando com apenas um golo de
desvantagem (16-15). A partir
desse momento, a equipa portuguesa empreendeu algum ascendente, mas o seu maior “trunfo”
foi a eficácia da sua guarda-redes, Andreia Costa, com mais de
10 defesas consecutivas. Pode
mesmo dizer-se que a guarda-redes portuguesa fechou a baliza,
sendo que foi uma das principais
impulsionadoras deste resultado,
estando mais de 15 minutos sem
sofrer golos.
Até ao final, o México ainda
conseguiu marcar, mas Portugal
geriu a vantagem, alcançando a
primeira vitória na sua estreia.
Para a equipa feminina “esta é
uma fase de aprendizagem”, como referiu Gabriel Oliveira. O
seleccionador não tem dúvidas
de que esse “é um motivo extra
de motivação” e, por isso, vão
com certeza “fazer um bom
campeonato”.
Para a capitã da equipa portuguesa, Ana Andrade “o primeiro
objetivo foi cumprido”, uma vez
que era essencial entrar com o
pé direito. Conseguido isto, a
equipa já está a pensar no próximo jogo, amanhã com a equipa
do Japão, o qual “será decisivo”,
pois pode ser determinante para
a passagem da fase de grupos,
uma das grandes metas traçadas
para esta selecção pelo seleccionador Gabriel Oliveira.
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Aveirenses sagram-se
campeões nacionais
D.R.

Os “Vakedo Gaw” fizeram a festa na praia de Esmoriz

Andebol de Praia
Fase Final

ESMORIZ A equipa aveirense
“Vakedo Gaw/Café Rossio” sagrou-se, no domingo, campeã
nacional de Andebol de Praia,
após vencer a Fase Final do
Circuito Nacional, que decorreu durante o fim-de-semana,
na Praia de Esmoriz. A equipa
constituída maioritariamente
por jogadores de Aveiro repetiu
o título que já havia alcançado
em 2008 e apurou-se para a
Liga dos Campeões da modalidade, cuja fase final se disputa
em Novembro, nas Ilhas Canárias (Espanha).
Os novos campeões nacionais chegaram a esta fase depois de terem competido no
circuito de Leiria, onde, contudo, não conseguiram vencer
nenhuma etapa. Apesar dos resultados na primeira fase não
terem sido os melhores, Nuno

Costa, um dos elementos da
equipa, afirma que o grupo “sabia que podia ganhar a qualquer equipa”, tendo em conta
que “o equilíbrio entre os apurados para a fase final era muito
grande”, afirma.
No final, o sentimento dos
novos campeões nacionais era
de enorme satisfação, uma vez
que “já andávamos há muito
tempo a tentar ganhar outra
vez e porque jogámos contra
as melhores equipas”, refere
ainda o mesmo jogador.
Equipa de Espinho vence
competição de “Rookies”
A competição masculina dos
mais novos foi conquistada pela
equipa “EFE Os Tigres”, formada por jogadores de Espinho,
enquanto que, nos “Masters Femininos”, a equipa “N8N80”,
constituída por atletas da região
de Aveiro, alcançou o segundo
lugar. AE
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Apresentação de torneio e gala
A Câmara de Viseu e a Associação de Andebol de Viseu
realizam hoje, pelas 18h30, no jardim do Solar do Vinho
do Dão, a apresentação do Torneio Internacional de
Andebol Cidade de Viseu 2014 / Gala Anual de Andebol.
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL EM GUIMARÃES

Portugal venceu em duas frentes
DR

Guarda-redes portuguesa esteve em bom plano frente ao México

Portugal entrou da melhor forma no campeonato do mundo de andebol
universitário que está a
decorrer em Guimarães,
ao vencer em masculinos (34-29) e em femininos (24-17).
Tida como uma das favoritas, a seleção masculina fez jus a esse estatuto
e venceu por 34-29 o conjunto do Egito. Já a equipa feminina, na sua estreia
no campeonato, e em competições mundiais univer-

sitárias, derrotou a equipa
mexicana por 24-17.
A seleção masculina, que
chega a este mundial como
vice-campeã em título, entrou bem e, desde cedo,
conseguiu a vantagem no
marcador. Os dois golos
de diferença (5-3) aos dez
minutos, rapidamente aumentaram até meio da primeira parte (9-5). Aos 18
minutos, a formação de
Gabriel Oliveira atingiu a
maior vantagem da primeira meia hora (12-5). Até

ao intervalo, os egípcios
travaram algum do ímpeto português, mas o descanso chegou com 16-13.
À entrada para os últimos
dez minutos, os africanos
conseguiram reduzir para
a margem mínima (27-26),
tendo-se mantido esta alternância e expectativa no
resultado até aos 55 minutos, altura em que Portugal liderava por 30-29. Nos
minutos finais, os “tugas”
aprimoraram o ataque e beneficiaram da pouca ponta-

doras deste resultado, esria e faltas ofensivas egíptando mais de 15 minutos
cias, alargando o resultasem sofrer golos.
do para os 34-29.
No feminino, as portugueOutros jogos
sas surpreenderam e venceram por 24-17. Os primeiA jornada iniciou-se às
ros minutos foram equili12h30 com três partidas em
brados, mas depois Portusimultâneo, nos três pavigal passou para a frente do
lhões desportivos destinamarcador, mantendo-se em
dos para a competição do
vantagem até ao intervalo.
evento (Multiusos de GuiNa 2.ª parte, viu-se novamarães, Pavilhão da UMimente algum equilíbrio
nho e Pavilhão do
nos primeiros 10 miInatel), as priHoje, Pornutos, altura em o
meiras equitugal defronta China Taip
México se aproxipas a entrar
é e Japão, no mascu
mou do marcador
em ação folino e
feminino, resp
ficando com aperam as foretivamente.
nas um golo de
mações fedesvantagem (16mininas.
-15). A partir desse moNo grupo C, a
mento, a equipa portuguePolónia defrontou e persa empreendeu algum asdeu com a Coreia por
cendente, mas o seu maior
30-25.
“trunfo” foi a eficácia da sua
No outro jogo deste gruguarda-redes, Andreia Cospo, a Roménia venceu o
ta, com mais de 10 defesas
Uruguai por 32-15.
consecutivas. Pode mesJá o primeiro jogo do
mo dizer-se que a guardagrupo B, que opôs a equipa
-redes portuguesa fechou a
do Brasil à Espanha, resulbaliza, sendo que foi uma
tou no primeiro empate do
das principais impulsionacampeonato (23-23).

No grupo A, a Rússia
venceu, confortavelmente,
o Japão por 33-24.
Na competição masculina, no grupo B, a Turquia
venceu a Rússia pela margem mínima (24-23), e no
grupo C, a Espanha venceu
o Japão por 33-31.
Na partida entre o Brasil
e a Roménia, os brasileiros acabaram por levar a
melhor e venceram os romenos por 33-29.
O México defrontou os
campeões em título e fez
um bom jogo, no entanto
a equipa da República Checa foi quase perfeita, tanto
na defesa como no ataque,
e venceu por 34-21.
Os jogos para hoje, em
femininos, são: Uruguai-Polónia; México-Rússia;
Roménia-Coreia; Rep. Checa-Espanha; Portugal-Japão.
Masculinos: Roménia-Espanha; México-Rússia;
Brasil-Japão; Rep. Checa-Turquia; Portugal-China Taipé.
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• Andebol: Portugal entrou a vencer no mundial universitário
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Portugal com dupla vitória
no mundial de andebol

DESPORTO • PÁGINA 23

As equipas masculina e feminina de andebol de Portugal
entraram a vencer no campeonato mundial universitário da
modalidade, que ontem arrancou em Guimarães. Em masculinos, a vitória foi por 34-29 e em femininos por 24-17.
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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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Área: 16,62 x 22,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Andebol: JAC já conhece calendário

Neuza Valente, com a bola, vai continuar a defender as cores do JAC

A equipa sénior de andebol feminino do JAC – Alcanena, já conhece
o calendário do próximo campeonato
nacional. O sorteio realizou-se na
segunda-feira, dia 21, na cidade da
Maia, e ditou uma deslocação da
equipa alcanenense na ronda inicial,
a Lisboa, para defrontar o Passos
Manuel, no dia 13 de Setembro. Na
semana seguinte o conjunto orientado por Marco Santos volta a jogar
fora de casa, em Gaia (Porto), com
o Colégio de Gaia. Seguem-se três
confrontos no pavilhão da escola
secundária de Alcanena, o primeiro
os quais à terceira jornada, no dia 27
de Setembro, com o Maiastars.
Na jornada seguinte (18 de Outubro) as adversárias vêm das Ilhas

(Madeira SAD) e na 5.ª jornada, no dia
seguinte, o JAC recebe o CS Madeira.
Segue-se uma longa deslocação ao
distrito de Braga, para o confronto
com CS Juventude Mar e na jornada
seguinte, há mais uma deslocação,
desta vez menos desgastante, a Leiria,
para o combate com o Colégio João
de Barros. Na 8.ª jornada do JAC
joga em Leça, regressando a casa
na 9.ª jornada, para mais dois jogos
no seu reduto: com o Alavarium, a
15 de Novembro e com a Juve Lis,
no dia 13 de Dezembro. A última
jornada da primeira volta joga-se no
dia 27 de Dezembro, com o JAC a
jogar no Porto, com o Alpendurada.
A segunda volta inicia-se no dia 3
de Janeiro.

É também já conhecido o sorteio
das competições europeias. Os jogos
realizam-se de 15 a 16 Novembro
22 e 23 Novembro. O JAC defronta
o ZRK Gorazde (Bósnia).

E garante reforços
O JAC terá garantido a contratação das atletas Micaela Sanches
(lateral) e da guarda-redes Soraia
Almeida (ex-Assomada). Estas ateltas
juntam-se a Carla Gameiro e Luísa
Calçada (Guarda-redes), Neuza
Valente, Ana Rita Henriques, Rita
Alves, Patrícia Rodrigues, Raquel
Sarmento, Adriana Lage, Adriana
Silva, Vera Gorjão, Jaquelina Santos
e Márcia Rodrigues. O plantel ainda
não está fechado.
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,17 x 1,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Andebol: JAC já conhece
calendário
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 21,75 x 10,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mostra alusiva aos 138 anos da PSP
Assinalando os 138 anos da presença da PSP em Viana, está a decorrer até ao próximo domingo, dia 27, uma exposição
alusiva à efeméride. Desta consta espólio alusivo ao período que decorre desde 1954 até aos nossos dias.
Entre ele, está uma viatura automóvel, um VW “carocha” de 1962,
bem como uma moto mais recente, entre outro material alusivo à ati‐
vidade policial. Destaca‐se também uma vasta documentação fotográ‐
ϐ ǡ ×±ǡ±
memórias da corporação.
Entre as menos simpáticas está o caso do polícia “o 18”.... e outros
de maior abertura e proximidade. Como a de quando a PSP tinha por
quartel as instalações do antigo Governo Civil, em cujas traseiras ha‐
via um recinto desportivo onde se disputavam aguerridos jogos de
voleibol, basquete e andebol, entre os estudantes e os polícias. Vem à
memória o comandante‐capitão Faustino Duarte, natural de Coimbra,
que, como atleta da Académica, abriu o quartel da PSP, na década de
50, ao convívio dos estudantes, no desporto, com os agentes, e foi ain‐
da o criador da MITRA, asilo de indigentes, em Areosa, onde hoje se
situa a APPACDM.
A mostra tem sido bastante visitada, sobretudo por familiares de
antigos polícias, emigrantes em férias e, mesmo, turistas. A curiosio‐
sidade face ao material exposto é evidente, conforme nos foi possível
ϐ Ǥ

Página 22

