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Andebol: Campeonato da Europa Sub-20
Portugal defronta hoje a Suíça
Disposto a lutar pela melhor classiﬁcação possível, Portugal defronta hoje a Suíça com os
olhos postos no quinto lugar. A selecção nacional de Juniores A de Portugal defronta a Suíça, em jogo a contar para o grupo de apuramento 5/8.º lugares do Campeonato da Europa
de Sub-20 que está a decorrer na Turquia. A partida está agendada para as 11 horas em Portugal). Duas horas mais tarde defrontam-se Alemanha e Noruega. Recorde-se que os vencedores destes dois jogos vão encontrar-se no dia seguinte, para deﬁnirem os 5.º e 6.º lugares da classiﬁcação, enquanto os vencidos jogarão para as 7ª e 8.ª posições.
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ANDEBOL

I Ulisses Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Andebol
(FPA), revelou que “existe a hipótese” de “uma parte” do campeonato
europeu de sub-19 feminino de
2015 ser realizada no distrito de
Aveiro, no caso de Portugal ganhar
a organização do torneio.
Portugal candidatou-se à organização da fase final da competição. Segundo a Associação Europeia de Andebol (EHF), cinco
outros países anunciaram oficialmente a sua intenção de acolherem o campeonato: Espanha,

Roménia, Eslováquia, Grécia e
Montenegro.
A candidatura portuguesa foi
anunciada durante o 11.o congresso da EHF, que decorreu no Mónaco, durante o qual o francês Jean
Brihault sucedeu a Tor Lian na
presidência do organismo.
A decisão da entidade que superintende a modalidade na Europa
deverá ser anunciada numa reunião da sua comissão executiva a
realizar no final de Setembro.
Antes disso, os países candidatos
serão visitados pelo organismo e

as suas propostas serão avaliadas.
A candidatura portuguesa
reflecte “a enorme esperança que o
executivo federativo deposita nas
jovens gerações femininas da
modalidade que se estão a desenvolver em Portugal”, sustenta Ulisses Pereira. Para o aveirense, a candidatura fundamenta-se “na
importância que a federação quer
conferir ao desenvolvimento do
andebol português”.
No caso de ser escolhido, Portugal organizaria pela primeira vez
uma competição feminina a nível

D.R.

Europeu feminino de sub-19
pode passar por Aveiro

ULISSES PEREIRA deposita
grandes esperanças
europeu ou mundial. A prova será
disputada de 23 de Julho a 2 de
Agosto de 2015.RC
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Ulisses Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), revelou que "existe a
hipótese" de "uma parte" do Campeonato da Europa de Sub/19 feminino de 2015 ser realizada no
distrito de Aveiro, no caso de Portugal ganhar a organização da fase final da competição.
Segundo a Associação Europeia de Andebol (EHF), cinco outros países anunciaram oficialmente a sua
intenção de acolherem o campeonato: Espanha, Roménia, Eslováquia, Grécia e Montenegro. A
candidatura portuguesa foi anunciada durante o 11.º Congresso da EHF, que decorreu no Mónaco,
durante o qual o francês Jean Brihault sucedeu a Tor Lian na presidência do organismo.
No caso de ser escolhido, Portugal organizaria pela primeira vez uma competição feminina a nível
europeu ou mundial. A prova será disputada de 23 de Julho a 2 de Agosto de 2015.
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VAI PARTICIPAR NO EUSA GAMES

Reitor da UM recebeu
delegação da UMinho
DR

O Reitor com a delegação da Universidade do Minho

O Reitor da Universidade
do Minho recebeu ontem a
delegação que defenderá o
nome da UMinho nos EUSA
Games, jogos europeus universitários que decorrem
de hoje até 24 de julho em
Córdoba, Espanha. António Cunha recebeu cerca
de 50 membros da delegação que será composta
por 105 elementos.
Neste encontro estiveram para além dos chefes
de missão, atletas, técnicos
e oficiais que foram cumprimentados um a um, os

quais ouviram do Reitor
desejos de boa sorte.
Este ato foi um gesto
do responsável da Universidade que teve como objetivo, desejar sorte e exprimir o apoio da instituição aos participantes desta primeira edição dos Jogos, «uma autêntica Universíada Europeia» referiu Nuno Catarino, chefe
de missão.
Estes jogos são mais
uma oportunidade para as
equipas e atletas levarem
o nome da UMinho além

fronteiras, tal como referiu o representante dos
atletas, José Miguel (aluno
de Medicina): «esta é uma
oportunidade para podermos representar a Universidade e Portugal ao mais
alto nível. Muitos de nós
desejavam representar o
nosso país nas suas modalidades em níveis mais
altos, mas isto já é muito bom, é uma forma de
sentirmos que representamos a bandeira portuguesa e neste caso levamos
também o nome da nossa

Universidade a nível internacional» referiu.
Os EUSA Games contam
com a participação de 32
países, com a representação de 147 Universidades da Europa, das quais
10 portuguesas. Estarão
em competição 250 equipas, sendo 27 de Portugal.
A UMinho estará em competição com andebol masculino, basquetebol masculino, futsal masculino, voleibol feminino, rugby 7´s
feminino, badminton e ténis feminino).
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ANDEBOL - CAMPEONATO DA EUROPA SUB-20

Portugal vence Noruega
mas falha meias-finais
> redacção

A selecção nacional portuguesa
venceu, ontem, a Noruega por
30-25, em jogo do grupo 1 do
main-round do Campeonato da
Europa de sub-20 que está a
decorrer na Turquia.
Mas o jogo começou bem antes
do apito inicial, aquando da realização do Espanha-Croácia, onde uma vitória da Espanha, ou
até o empate, deixava a decisão
final nas mãos dos portugueses.
Curiosamente, tudo parecia correr da melhor forma já que a Espanha comandou quase sempre
o marcador. No entanto, já muito
perto do final aconteceu o golpe
de teatro - a Croácia deu a volta
ao resultado e conquistou a
vitória e o segundo lugar no
grupo, arredando Portugal da lu-

ta pelos quatro primeiros lugares
da classificação do Europeu.
Mais uma vez, por apenas um
golo, uma selecção lusa fica fora
dos lugares cimeiros de uma
grande competição.
O Portugal-Noruega foi um jogo de pouca história. Os portugueses chegaram ao intervalo a
vencer por 19-13, controlaram
perfeitamente a partida durante
o segundo tempo, acabando por
vencer por 30-25.
No final do jogo, Rolando
Freitas considerou que este foi o
jogo mais difícil. “Para nós, foi
um jogo difícil de disputar em
termos emotivos, porque quando
entrámos em campo os jogadores já sabiam que não dependiam deles”, referiu.
Hoje é dia de descanso e amanhã Portugal defronta a Suíça.
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FUTEBOL DE PRAIA

“Fora de horas” vence torneio nas
piscinas descobertas de Lamego

TORNEIO de futebol de praia foi disputado com grande 'fair-play'
As piscinas municipais descobertas de Lamego estão a oferecer, durante os fins-de-semana,
um Verão diferente aos seus
utentes, com a organização de
um programa variado de actividades de animação e desporto.
No último domingo, o areal daquele complexo recebeu um torneio de futebol de praia disputado com grande 'fair-play' por
várias equipas. Na final, a formação “Fora de horas” sagrou-se
vencedora, ao levar a melhor
I

sobre o Cracks Clube de Lamego.
Durante o próximo fim-desemana, as piscinas descobertas
de Lamego vão acolher uma
sessão de hidroginástica organizada pelo ginásio house of fitness e uma sessão de bodyvive.
As inscrições estão abertas.
Até ao final do Verão, este programa de animação ao ar livre
ainda tem para oferecer actividades de academia, torneios de
voleibol e andebol, desportos radicais, insufláveis, entre outros.I
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Ex-atletas da Sanjoanense no Garci Cup 2012

Veteranos do andebol terminam em terceiro lugar
Em 2012, uma pequena
brincadeira, que passava
por juntar alguns ex-atletas
do andebol da Sanjoanense
para um treino nas noites
de sexta-feira, foi ganhando
força, até se formar uma
verdadeira equipa, que permitiu a participação no Garci
Cup 2012, torneio que se
realizou na passada semana,
em Estarreja.
A força que o escalão
começou a ter e a vontade
crescente que cada atleta tinha em querer mostrar algo
mais em jogo, fez com que
a participação na competição fosse encarada como
uma realidade inevitável. E
foi isso que permitiu rever
atletas como Paulo Cruz,
Hugo Lima, João Teixeira
(Guerra), Rui Duarte, José
Daniel, Alexandre Tavares,
Rui Bandeira, Manuel, entre

outros.
A competição, que decorreu durante cinco dias,
e com a Sanjoanense a
disputar um total de quatro
jogos, demonstrou a potencialidade do conjunto alvinegro, que mais parecia uma
equipa acabada de formar.
Ao longo da prova houve
lesões, cansaço, emoção e
uma grande atitude, mas o
que foi mais evidente foi a
forma vincada e o grande
espírito de equipa da Sanjoanense, deixando em aberto
a possibilidade de o conjunto participar, na próxima
época, em alguns torneios
ou até no Campeonato do
INATEL.
No que diz respeito à
competição, os encontros
foram bastante equilibrados, com os alvinegros,
ainda na fase de grupos,

a garantirem dois empates, ambos por 19 golos,
frente ao Aveiro Andebol e
ao Avanca. Já nas meiasfinais, a Sanjoanense não
conseguiu bater o Estarreja

Andebol, perdendo por 2926, acabando por disputar
o terceiro lugar com o FC
Gaia. Neste jogo os alvinegros foram melhores que
o adversário vencendo por

23-18, garantindo assim a
terceira posição no torneio.
O grande vencedor foi o
Aveiro Andebol, enquanto
que o segundo lugar coube
ao Estarreja.
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Andebol de Oliveira trouxe centenas ao concelho

A nona edição do Torneio de Andebol «Terras de Lafões», que decorreu
em Oliveira de Frades, nos passados dias 5 a 8 de Julho, contou com a
participação de 300 pessoas e 15 equipas, o que representa um recorde no
historial desta competição.
O êxito da iniciativa, a cargo do Andebol Clube de Oliveira de Frades, é
o melhor incentivo para que a modalidade continue a crescer e a afirmar-se
como uma referência.
Começou, no passado afirmar-se como uma ini- geral, decorreu dentro das
dia 5 de Julho, mais uma ciativa de referência para expectativas. As atletas
edição do Torneio de a modalidade”, sublinhou. juvenis mostraram-se muiAndebol «Terras de
to equilibradas face às
Balanço
Lafões» que este ano conequipas adversárias”.
As atletas oliveirenses,
tou com um total de 15
Prémios
equipas, 10 Juvenis e cin- do escalão Juvenis, mosA equipa vinda de
co Iniciadas. E se as con- traram-se em grande fordições logísticas o permi- ma, arrecadando o oitavo Tavira conquistou o primeitissem este número seria lugar da competição. Mas ro lugar no escalão Juvenis
ainda mais significativo, este resultado não reflecte e levou para casa o troféu
como explicou Rafael a prestação das atletas que do Torneio. Este momento,
Almeida, responsável do perderam parte dos jogos que teve lugar no último dia
Andebol Clube de Oliveira por margens muito peque- da competição, 8 de Julho,
de Frades (ACOF): “Tí- nas, o que ilustrou as suas contou com a presença de
nhamos mais equipas inte- capacidades frente a equi- Elisa Oliveira, vereadora da
ressadas, mas era impos- pas que trouxeram seis das Câmara Municipal de Olisível acomodar todas as atletas convocadas para veira de Frades, Paulo
atletas e respectivos res- representar Portugal no Robalo, presidente da Junponsáveis, por isso Mundial de Sub-19, que se ta de Freguesia oliveirense,
limitámos o Torneio a 15 realiza em Agosto na e ainda um representante
equipas participantes”. Um Macedónia. “São atletas da Associação de Andebol
facto que não impediu que fantásticas, integradas em de Viseu. Um momento
a competição fosse um equipas muito competitivas que evidenciou também
sucesso, comprovado pela e que vêem neste Torneio, Bruna Coelho, do escalão
participação das seis me- uma iniciativa desportiva de Iniciadas, e Rita Luís, das
lhores equipas nacionais. valor”, referiu Rafael Juvenis, como as melhores
“Este Torneio conseguiu Almeida. “O Torneio, no atletas do Torneio.

O andebol feminino de Oliveira de Frades voltou a mostrar-se em grande. (Fotos: ACOF)

Público
Relativamente ao público presente, voltaram a ser
as pessoas vindas de fora
que marcaram uma presença mais significativa.
“As equipas vindas de fora,
uma das quais da Madeira, trazem sempre muito
apoio. Há um verdadeiro
suporte a estas jovens, com
pais e familiares e acompanharem e a incentivarem
grande
parte
das
deslocações”, explicitou.
Quanto ao público local,
Rafael Almeida disse que
também marcou presença,
“embora em menor número”.
No que concerne a outro tipo de apoio, os res-

A entrega de prémios foi um dos momentos altos do Torneio

ponsáveis do ACOF agradeceram a todas as
colectividades e pessoas
que tornaram este evento
desportivo
possível.
“Estamos em crise e os
apoios não foram tantos
quanto desejaríamos, mas
a verdade é que temos de

agradecer a quem esteve
connosco em mais uma
edição do Torneio”. Ainda
neste âmbito, destaque
para o Agrupamento de
Escolas que disponibilizou
o espaço para albergar as
300 pessoas envolvidas
neste evento.
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