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ANDEBOL 

Seleção Nacional 
4.a nas Maurícias 
O »Garantida, desde sabado, a vaga 

na estreia do andebol de praia no 
programa dos Jogos Olímpicos da 
Juventude de 2018, em Buenos 
Aires, a formação nacional feminina 
de sub-17 terminou, ontem, o 
Mundial das Ilhas Mauricias, na 4 ' 
posição. Na luta pela medalha de 
bronze a equipa das Quinas foi 
batida pela Argentina por 2-1, apos 
shoot-out. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Com quatro jogadores, o ABC
de Braga é o clube que mais ele-
mentos fornece à selecção na-
cional de sub-19 masculinos de
andebol continua a preparação
para o 7º Campeonato do Mundo
s, que terá lugar em Tbilisi, na
Geórgia, nos próximos dias 8 a
20 de Agosto. 

Oleksandr Nerushets, que,
mantendo o vínculo ao ABC
avança na próxima temporada a
título de empréstimo para o Ma-
deira SAD, cumprindo a terceira
temporada consecutiva nos se-
niores embora ainda com idade
júnior B - lembre-se que cum-
priu 2015/16 nos seniores do

ABC e 2016/17 ao serviço do
Arsenal da Devesa - conta com a
companhia de André Gomes,
Francisco Silva e Hugo Manso,
à disposição de Jorge Rito no
plantel do ABC na época que se
aproxima.

Os atletas regressam ao traba-
lho, com o primeiro treino agen-
dado para as 18h00, na segunda-
feira, no pavilhão Ginásio do
Sul, em Almada. 

Os seleccionadores nacionais
Paulo Pereira e Nuno Santos
voltaram a convocar 18 atletas
para este estágio, conforme a
convocatória aqui, em anexo. 

O treinador de guarda-redes
Pedro Vieira, o fisioterapeuta
Marco Mendes e o médico, Má-
rio Soares completam a equipa

técnica. 
Eis a convocatória:
Guarda-redes: Diogo Valério

(Benfica), Manuel Gaspar
(Sporting) e Tiago Silva (Spor-
ting)

Primeira linha: Oleksandr Nek-
rushets (ABC), Ruben Ribeiro
(Avanca), André Gomes (ABC),
Francisco Silva (ABC), Francis-
co Pereira (Benfica), Gonçalo
Vieira (Águas Santas), Hugo
Manso (ABC) e Diogo Silva
(ISMAI).

Segunda linha: Bruno Gaspar
(Sporting), Leonel Fernandes
(ISMAI), Miguel Pinto (FC Por-
to), Jenilson Monteiro (Avanca),
Theo Cordeiro (Tremblay), Luís
Frade (Águas Santas) e Valter
Soares (Benfica).  

ABC dá quatro jogadores 
à selecção de juniores B
COMEÇA HOJE EM ALMADA estágio para preparar Campeonato do Mundo
a disputar na Geórgia, em Agosto.

DR

Oleksandr Nekrushets, internacional sub-19 do ABC, vai ser emprestado ao Madeira SAD
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Não gostei da proposta que me
apresentaram” e “os jogadores
que se formaram  no clube têm
sido sempre prejudicados nas
negociações”. Estas são razões
que, aos 27 anos, o esquerdino
Miguel Sarmento expôs quando
foi contactado pelo Correio do
Minho para comentar a saída do
clube bracarense.

Agora a saída de Sarmento
vem reforçar a exposição das
fragilidades do clube ao nível
das suas finanças, já assumidas
pela direcção academista, que
na próxima época tem a medida
drástica de não disputar a Taça
Challenge, prova que conquis-
tou em 2015/16.  

O ABC, que com a Liga dos
Campeões na edição 2016/17 a
implicar viagens à Àustria (na
pré-eliminatória) e Turquia,

França, Ucrânia e  Dinamarca
(na fase de grupos) ressentiu-se
dos custos, encontra-se agora
numa fase em que o reequilíbrio
das contas é prioritário. 

Essa é uma situação que, tendo
sido já evidenciada pela impos-
sibilidade de evitar o êxodo de
jogadores reconhecidos como
relevantes no rendimento des-
portivo, pode explicar uma ges-
tão mais rigorosa que Miguel
Sarmento admite não lhe agra-
dar no que em concreto respeita
ao seu caso.     

Com Miguel Sarmento, ocorre
a saída de mais um jogador da
equipa que nas duas temporadas
mais recentes ganhou um cam-
peonato nacional, uma Taça
Challenge e uma Taça de Portu-
gal. Daquele conjunto, lembre-
se, a administração academista,
já viu sair Pedro Seabra e Ricar-
do Pesqueira (ambos os jogado-
res  rumo ao Benfica), José Cos-

ta (França) e Pedro Spínola (Suí-
ça). Ainda antes do fim da tem-
porada,  já tinha Nuno Grilo saí-
do para França. 

Nascido em Braga em Feverei-
ro de 1990 e formado no ABC
com passagem pelo FC Porto, o
ponta direita, que também pode
atacar como lateral direito, disse
não ter ainda qualquer compro-
misso para a próxima temporada
com nenhum outro clube. 

“Eu tenho de pensar na minha
vida e a proposta que o ABC me
fez não compensa”, considerou.
Frisando não ter problemas em
prosseguir como andebolista a
sua carreira, vincou que essa é
uma opção a ponderar num ba-
lanço com outros planos e foi
lembrando que tem em desen-
volvimento actividade profissio-
nal, com projectos aliciantes.

Do ponto de vista das suas
características  pessoais,  este é o
segundo esquerdino a sair do

ABC no actual defeso, após Pe-
dro Spínola, que vai jogar para a
Suíça. Fica o também ponta di-

reita Carlos Martins, que come-
çou recentemente a ser chamado
à selecção nacional.

“Não gostei da proposta
que me apresentaram” 
MIGUEL SARMENTO confirma saída do ABC por desacordo com proposta
apresentada pelo clube para a renovação.

DR     

Miguel Sarmento
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Andebol 
Académica
pede ajuda 
financeira
para disputar
a 2.ª Divisão 

111 A Secção de Ande-
bol da Associação Acadé-
mica de Coimbra está a 
levar a cabo uma campa-
nha de crowdfounding 
para inscrever a equipa 
sénior, que garantiu a 
subida à 2.ª Divisão Na-
cional.

O objetivo é atingir os 
20 mil euros e todos po-
dem contribuir, através de  
transferência interban-
cária ou pagamento por 
cartões, através do sítio ht-
tps://ppl.com.pt/pt/prj/aac-
coimbra.

Ontem, os estudantes ti-
nham ainda conseguido 
apenas reunir cerca de 500 
euros, valor, que, a título 
de exemplo, chega apenas 
para pagar a rubrica de fi-
sioterapia.

Entretanto, o vereador do 
Desporto de Coimbra, Car-
los Cidade, deu a conhe-
cer que hoje se realiza, nos 
Paços do Concelho, uma 
reunião que junta à mesma 
mesa Câmara Municipal 
de Coimbra, Federação 
Portuguesa de Andebol, 
Direcção Geral da AAC e 
Conselho Desportivo da 
AAC, assim como a Secção 
de Andebol da AAC. B.G.
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ELEITAS Ana Ursu (guarda-
redes) e Rebeca (2.ª linha), in-
tegram o estágio da Selecção
Feminina Sub-19, que inicia
hoje, em Aveiro, o primeiro de
dois estágios de preparação do
Campeonato da Europa da ca-
tegoria, a disputar em Celje (Es-
lovénia), entre o próximo dia
27 e 6 de Agosto.

As jogadoras do Alavarium
Love Tiles fazem, assim, parte

das 16 “eleitas” pelo selecciona -
dor nacional, o aveirense Ulis-
ses Pereira, para esta concen-
tração que decorrerá até quin -
ta-feira, sendo que antes da
partida para a Eslovénia, a

equipa Júnior A portuguesa
concentra-se na Caparica.

Recorde-se que Portugal fi-
cou colocado no Grupo D do
Campeonato da Europa, junta -
mente com Dinamarca, Mon-
tenegro e Eslovénia, começan -
do por defrontar as dinamar-
quesas, no dia 27 (17 horas). No
dia seguinte, a selecção lusa
joga com as anfitriães da prova
(19 horas), voltando a actuar
no dia 30, frente às montene-
grinas (19 horas9, na última
jornada da fase de grupos. |

Andebol
Selecção Sub-19

Ana Ursu e Rebeca Freitas
no estágio da Juniores A lusas

D.R.
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ANDEBOL DE PRAIA 

  

Lusitanas perto no bronze 
ea  A Seleção feminina sub-17 
perdeu (1-2) ontem com a Ar-
gentina e acabou no 49  lugar da 1,  
edição do Mundial do escalão, 
que decorreu nas Mauricias. A 
luta pelo bronze foi empolgante, 
registando -se um empate, após 
derrota (23-24) e vitória (19-16) 
das lusas, mas a turma sul- ame-
ricana decidiu a contenda no 
shoot-out (8-2). A Hungria, que 
vencera Portugal nas meias-fi-
nais, sagrou-se campeã, ao der-
rotar (2-1) na final a Holanda. 

Destaque ao nivel individual 
para Beatriz Sousa, que venceu o 
prémio de Melhor Especialista da 
competição. 

Apesar da derrota, Portugal 
apurou-separa os Jogos Olímpi-
cos da Juventude (1 a 12 de outu-
bro de 2018), em Buenos Aires, 
na Argentina, com a modalidade 
a Integrar pela primeira vez o 
programa olímpico. 

Em masculinos. Portugal ga-
rantiu o 79  lugar, ao bater (2 - 0) a 
Tailândia. o MI. 
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A7 Petro-1º de Agosto centra atenções no campeonato de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bdc7667c

 
Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
 
O jogo entre o Petro de Luanda /1º de Agosto, referente a 6ª jornada do Campeonato Nacional de
Andebol sénior feminino, que decorre no pavilhão principal da Cidadela constitui o principal destaque
do dia.
 
As duas equipas ainda não sofreram qualquer derrota e somam dez pontos na liderança, mas o 1º de
Agosto parte como o grande favorito à vitória, pela qualidade que ostenta no seu plantel com a
experiência bem patente, enquanto que do lado contrário às irreverentes jovens procuram quebrar a
hegemonia rubro-negra.
 
Marcado para as 18h45, o jogo vai opor os treinadores Vivaldo Eduardo e Morten Soubak.
 
A última vez que os dois emblemas defrontaram foi na final do campeonato provincial de Luanda, em
que as "militares" venceram por expressivos 25-10, o que permitiu a conquista do troféu.
 
Abrem a jornada, no sector feminino, às 11h45, o Asa/Casa Pessoal do Porto do Lobito, duas
formações que averbaram derrota na ronda anterior.
 
Não menos importante, será o duelo entre a Marinha de Guerra e o Progresso do Sambizanga, que
ainda não conseguiu nenhuma vitória ao cabo de cinco jornadas.
 
Na classe masculina haverá o jogo entre a Marinha de Guerra - Petro de Luanda, enquanto que o Inter
recebe as Organizações Joyce.
Por imperativo de calendário o campeão em título 1º de Agosto vai beneficiar de folga.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
17-07-2017 08:37  Abrem a jornada, no sector feminino, às 11h45, o Asa/Casa Pessoal do Porto do
Lobito, duas formações que averbaram derrota na ronda anterior.
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