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ABC/UMinho
torna-se real
na próxima
sexta-feira

ABC de Braga e Universidade
do Minho preparam-se para ul-
timar mais uma iniciativa de
cooperação, com a atribuição
do ‘naming’ à equipa, que pas-
sa a chamar-se ABC/UMinho,
situação que espelha as exce-
lentes relações e sinergias que
existem entre as duas institui-
ções da cidade.
ABC/Uminho será o nome da
equipa sénior academista que
perfilará na próxima temporada,
no Campeonato Nacional de
Andebol da I Divisão.
A Universidade do Minho, com
um universo de 20 mil alunos e
professores e presença física
em Braga e Guimarães, e o ABC
de Braga que nos últimos 25
anos conquistou, nos seniores,
12 campeonatos, dez taças e
cinco supertaças juntam-se
numa cerimónia que tem lugar,
na próxima sexta-feira, dia 29,
pelas 16 horas, na Reitoria da
Universidade do Minho, no Ter-
reiro do Paço.
Recorde-se que o ABC é o prin-
cipal ‘municiador’ de atletas
para o andebol da UMinho.
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> ana marques

Portugal entrou da melhor forma
no 21.º Campeonato Mundial
Universitário de Andebol que
está a decorrer em Blumenau, no
Brasil. A selecção nacional uni-
versitária realizou, domingo, o
seu primeiro jogo frente à se-
lecção da China Taipé vencendo
a partida por 36-28, uma vitória
suada mas justa da equipa lide-
rada por Gabriel Oliveira. 

Depois do sorteio ter determi-
nado que Portugal ficaria no
grupo B juntamente com a equi-
pa anfitriã (Brasil), Turquia,
Chile e China Taipé, a equipa
nacional foi das primeiras a en-
trar em palco frente à formação
da China Taipé. 

O jogo foi realmente uma en-
trada em grande da equipa das
quinas no mundial, uma “vitória
indiscutível” afirmou Gabriel

Oliveira. Este foi um jogo muito
duro, em que Portugal teve que
trabalhar muito no ataque devi-
do à defesa subida que a China
Taipé fazia.

Durante a dia de ontem, a equi-
pa portuguesa não entrou em
acção recuperando forças e pre-
parando os próximos jogos desta
fase de grupos, decisivos para o

apuramento à fase seguinte.
Assim, hoje Portugal defronta

a Turquia, amanhã mede forças
com o Brasil e, no dia 28, joga
contra o Chile.

DR

Selecção nacional portuguesa de andebol universitário começou a vencer no mundial que decorre no Brasil

Portugal entra a ganhar
no Mundial do Brasil
A selecção nacional portuguesa de andebol universitário começou da melhor forma a sua
participação no mundial que decorre no Brasil, ao derrotar a China Taipé, por 36-28.

MODALIDADESXXI MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL
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Portugal entra a ganhar
no Mundial do Brasil
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� Fábio Magalhães, depois de ter
iniciado a prática desportiva nos
escalões de minis do EAC Estarre-
ja Andebol Clube, com cerca de 8
anos, acaba, agora, com 18 anos, de
assinar pela Artística de Avanca,
tratando-se, portanto, de um re-
gresso a uma casa onde começou a
jogar como Infantil.

Fábio Magalhães ingressou no
clube avancanense até ao escalão
de Iniciados, saindo depois para o
São Bernardo, onde esteve cerca
de quatro anos (no último das qua-
is chegou a jogar pelos seniores),
tendo sido internacional cerca de
50 vezes nas categorias de Júnior
C, B e A. Este jogador, que poderá
ter um futuro muito promissor
pela frente, faz-se valer muito da
sua estatura, pois os seus 1.99 me-
tros conferem aos seus adversá-
rios dificuldades acrescidas.

Com a saída de Hugo Terra e a
renovação de Luís Silva, a equipa
da Artística de Avanca vê, assim,
colmatada uma posição específica,
sendo que os responsáveis do clu-
be esperam muito deste jovem

que tem sido constantemente cha-
mado às seleções nacionais.

Sobe assim para quatro o nú-
mero de aquisições para a nova
época, que terá o seu início nos pri-
meiros dias de Agosto. João Vilar,
também ex-São Bernardo, Eduar-
doCarneiro, ex-Sanjoanense, e Nu-
no Ferreira, ex-Sporting de Espi-
nho, são os restantes atletas que
já estão assegurados.l

ANDEBOL/1.ª DIVISÃO NACIONAL

Fábio Magalhães
troca S. Bernardo
pela Artística

JOVEM GUARDA-REDES

vai jogar na 1.ª Divisão

AR
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ABC/Uminho
no andebol sénior

O ABC de Braga e a Universidade do Minho 
vão “juntar-se” a partir da próxima temporada 
desportiva, passando o clube a designar-se por 
ABC/Uminho.

Será este ano que vai disputar o campeonato 
de andebol da primeira divisão.

A assinatura da parceria terá lugar na Reitoria 
da Universidade do Minho, na próxima sexta-feira, 
pelas 16h00.
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• ABC de Braga associa-se à Univeridade do Minho
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Portugal entra a ganhar
Portugal entrou da me-

lhor forma no 21.º campeo-
nato mundial universitário 
de andebol que está a de-
correr em Blumenau (Bra-
sil), ao vencer a seleção da 
China Taipé por 36-28.

Depois do sorteio ter 
determinado que Portugal 
ficaria no grupo B junta-
mente com a equipa anfi-
triã (Brasil), Turquia, Chi-
le e China Taipé, a equi-
pa nacional foi das pri-
meiras a entrar em ação 
frente à formação da Chi-
na Taipé.

Ontem, a equipa portu-
guesa esteve fora de cam-
po para recuperar forças e 

preparar os próximos jo-
gos desta fase de grupos, 
os quais serão decisivos 
para o apuramento à fase 

seguinte. Portugal joga ho-
je com a Turquia, amanhã 
com o Brasil e quinta-fei-
ra com o Chile.

Seleção portuguesa à partida para o Brasil

Para passar às meias-fi-
nais a equipa portuguesa 
tem que ficar nos dois pri-
meiros lugares do grupo.

DR

MUNDIAL DE ANDEBOL UNIVERSITÁRIO
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Fernando Alves Pinto foi
eleito presidente do Xico Andebol
e sucede a António Xavier que
recentemente apresentou a sua
demissão por razões pessoais.
O novo presidente tem como
objectivo reaproximar o clube da

sociedade vimaranense.
No entanto, a sua

primeira preocupação será preparar
a próxima época desportiva, um
processo que já está bastante
atrasado. Esse trabalho acelera
agora e conta com o contributo dos

restantes elementos da direcção,
que se mantêm.

Contratar um treinador
para a equipa sénior é prioritário,
uma vez que Nuno Santos trocou o
Xico pelo AC Fafe.=

Fernando Alves Pinto sucede a António
Xavier na liderança do Xico Andebol
O novo dirigente tem que recuperar o atraso na preparação da época.
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O apoio dos vimara-
nenses que lotaram as bancadas
do pavilhão Multiusos não foi sufi-
ciente para empurrar Portugal para
a vitória frente à Eslovénia. Depois
da derrota por cinco golos, a Se-
lecção Nacional voltou a perder
desta feita por (27-26) e falha,
assim, o Mundial da modalidade
a realizar em Espanha, em 2013.

Portugal entrou muito
mal na partida, permitindo ao
adversário chegar a uma vantagem
de três golos logo nos primeiros
minutos. O ataque português cedo
demonstrou muitas dificuldades
frente à fortíssima defesa eslovena,
com sucessivas falhas, mesmo em
situações de um contra um. Dois
golos consecutivos de José Costa
aproximaram as duas equipas (3-4)
mas o adversário português voltou
a carregar e conseguiu a primeira

vantagem de cinco golos aos 16
minutos (5-10). Essa diferença
manteve-se até ao intervalo (13-8).

Na etapa complementar,
com a Eslovénia a gerir a van-
tagem, os portugueses ainda

conseguiram reduzir a diferença
para dois golos, sem no entanto
fazer perigar o apuramento dos
eslovenos. Portugal ainda tentou
vencer o jogo, mas não
conseguiu.=

Portugal falha apuramento para o Mundial
Selecção Nacional não conseguiu recuperar da desvantagem que trazia.

u Portugal perdeu os dois jogos frente à Eslovénia
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