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Triunfo masculino, derrota feminina

APÓS A JORNADA INAUGURAL, em que nos dez jogos realizados imperava a incógnita, a segunda jornada já foi bem diferente,
evidenciando-se algum estudo dos adversários, bem como a qualidade das equipas.
MUNDIAL DE ANDEBOL
| Ana Marques |

Ao segundo dia deste mundial,
as seleções portuguesas tiveram
sortes diferentes. A equipa masculina soma e segue para a fase
seguinte do campeonato, enquanto, no feminino, após a primeira derrota, as portuguesas
têm amanhã o jogo do tudo ou
nada frente à Rússia.
No primeiro jogo, as equipas,
na maior parte das vezes têm
pouca noção da qualidade dos
seus adversários, mas, à segunda
jornada, os “olhos” já estavam
mais abertos e isso notou-se nas
opções estratégicas que iam sendo tomadas.
Assistimos a jogos com mais
qualidade, mais bonitos, com os
predicados de cada equipa a ficarem bem evidenciados.
Portugal teve o seu primeiro
“tropeço” com a equipa feminina ao não conseguir ultrapassar
as japonesas, perdendo por 2232. A equipa masculina continua
a traçar o seu caminho de “sucesso” e, desta vez, a “vítima”
foi a China Taipé (32-20), garantindo desta forma o acesso aos
quartos-finais da prova.
A selecção nacional universitária feminina já adivinhava dificuldades frente às japonesas.
“Vai ser um jogo difícil, as japonesas são muito rápidas”, referia
o selecionador Gabriel Oliveira
antes da partida.
Com um início equilibrado, as
japonesas foram tomando, aos
poucos, o controlo da partida,
com a equipa portuguesa a não
conseguir fazer frente à rapidez
das adversárias e, ao intervalo,

NUNO GONÇALVES

Bruno Dias, guarda-redes do ABC, em bom nível ao serviço da selecção nacional universitária

já perdia por 20-12. Na segunda
parte, a tónica manteve-se e as
portuguesas não conseguiram
arranjar forma de travar as adversárias, acabando por perder
por 22-32.
Amanhã, na última jornada
desta fase de grupos, cada uma
destas equipas terá de ganhar o
seu jogo de modo a assegurar a
qualificação para os quartos.
A equipa masculina voltou a
“dar cartas” e agora, frente aos
asiáticos, voltaram a não dar hipóteses! Segundo jogo, segunda
vitória e a equipa está na fase seguinte.
Com uma entrada algo calma e
pode até dizer-se equilibrada, a
resistência da China Taipé foi
“sol de pouca dura”.

Aos poucos, os lusos tomaram
conta do jogo, colocando toda a
sua mestria em acção com jogadas simplesmente “artísticas”.
Com uma diferença de cinco
golos ao intervalo, a equipa das
quinas ganhou um ascendente
mental e a segunda parte foi
mortífera para os adversários
que viram “passear” a classe dos
portugueses que, jogada após jogada, aumentavam a diferença
no marcador.
O resultado final de 32-20 não
deixa margem para contestação
relativamente a quem foi a melhor equipa em campo.
Gabriel Oliveira referiu não estar à espera de um resultado tao
volumoso.
“A China Taipé tem uma equi-

pa muito forte mas acabaram por
ficar sem soluções perante o
nosso jogo” disse.
Para o seleccionador nacional,
agora que a passagem à fase seguinte foi alcançada, há que
“pensar jogo a jogo, mas o objectivo é chegar às medalhas”
afirmou.
Na restante competição, nos
oito jogos realizados, ficaram
automaticamente apuradas para
os quartos-de-final as equipas de
Espanha (masculino e feminino), Republica Checa (masculino), a actual campeã em título,
Brasil (masculino) e Rússia (feminino).
As restantes selecções têm que
aguardar pelos jogos de amanhã
para saber se seguem em frente

ou se ficam pelo caminho na luta
pelas medalhas.
Na vertente feminina, o México perdeu com a Rússia por 2738 e o Uruguai foi “esmagado”
pela Polónia por 13-40. A Roménia, por seu lado, perdeu frente à
Coreia por 24-28 e a Rep. Checa
foi derrotada pela seleção Espanhola por uma curta margem
(19-21).
No masculino, a Rússia repetiu
o feito das atletas femininas, ao
vencer o México por 27-39. Já a
Roménia caiu aos pés dos espanhóis no último lance do jogo,
perdendo por 28-29, o Brasil
“brilhou” frente ao Japão com
uma vitória clara por 36-26 e a
República Checa levou de vencida a Turquia por 32-26.

NUNO GONÇALVES

Equipa nacional masculina venceu China Taipé

NUNO GONÇALVES

Formação feminina teve bons momentos mas não resistiu
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DB-Carlos Jorge Monteiro

Jogar andebol no Mondego
111 Saber dominar a canoa não é fácil, mas com treino
e experiência tudo se consegue. Até jogar andebol, mesmo
que muitas vezes os movimentos de lançamento da bola
obriguem à completa submersão.
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Artística começou
os trabalhos com a
subida no horizonte
Plantel O clube de Avanca conta com seis reforços
para atacar o regresso à 1.ª Divisão Nacional, tarefa que,
contudo, não se prevê fácil
D.R.

PLANTEL
Guarda-redes
Luís Silva
Hélder Oliveira
André Magalhães (ex-Colégio dos
Carvalhos)
Pontas
Marco Ferreira
Ricardo Mourão
Ricardo Ramos
João Valente
Pivot
Victor Iturriza (cubano)
Nuno Carvalho
Carlos Santos
Pedro Machado (ex-Feirense)
Primeiras Linhas
Victor Valente (ex-Estarreja)
Marco Sousa (ex-Fafe)
Diogo Oliveira (ex-FC Porto)
Miguel Batista
Vasco Santos
Equipa Técnica
Treinador: Carlos Martingo
Treinador de guarda-redes: Tiago
Pais
Fisioterapeuta: António Carvalho

A Artística conta com seis reforços para “atacar” a subida

Andebol
2.ª Divisão

Avelino Conceição
A Associação Artística de
Avanca iniciou, na segundafeira, os trabalhos de pré-época
com um só pensamento: o regresso ao convívio dos “grandes” do andebol nacional, isto
depois de ter “caído” no segundo escalão na última época.
Para alcançar esse objectivo,
o clube recrutou seis “caras novas”, sendo visível uma aposta
clara na juventude. O técnico
Carlos Martingo, que se mantém da última época, na qual
pegou na equipa já numa fase
difícil para conseguir assegurar
a manutenção, também tem
agora um grande desafio.
Com 15/16 jogadores, a equipa terá pela frente a árdua tarefa
de fazer chamar ao pavilhão
Adelino Dias Costa todos aqueles adeptos que quase sempre,

no ano de estreia na I Divisão,
enchiam o pavilhão, facto que
será importante para o sucesso
da equipa.
O sorteio do campeonato
realiza-se hoje, na sede da Federação de Andebol de Portugal, mas, independentemente
da calendarização, Carlos Martingo está à espera “de um cam-

A Artística
de Avanca quer,
na próxima época,
garantir a subida
à 1.ª Divisão
Nacional
peonato de grande qualidade,
e, acima de tudo, bastante equilibrado, pois sabemos que
existe um lote de equipas fortes
e com aspirações tal qual as
nossas”, começou por analisar
o treinador, que não esconde
que o principal e único objectivo da equipa passa por “subir
o clube à I Divisão”.

Jogos de preparação
Dia 9: FC Porto-Artística, 18 horas
Dia 13: ISMAI-Artística, 19 horas
Dia 16: Belenenses-Artística, na
Régua sem hora ainda
Dias 19 e 20: Torneio Internacional
em Avanca
Dia 23: Xico Andebol-Artística,
18 horas
Dia 24: Artística-Sanjoanense,
17 horas
Dia 27: Apresentação oficial aos
sócios (provavelmente com FC
Porto)
Dia 30, 31 e 6 de Setembro haverá
mais três jogos, com equipas a designar
Dia 13: Início do campeonato.

“As expectativas são muito altas. Todos queremos ter em
mente o sonho da subida”, reforçou Carlos Martingo, mas
sem nunca esquecer os seus
mais directos adversários, que
partem com legítimas aspirações, referindo mesmo que
equipas como o “São Bernardo,
o próprio Fafe, o Boavista, o Arsenal da Devesa, o Gaia e, claro,
o Marítimo”, podem vir a lutar
pela subida.
Para já, o técnico quer colocar
a equipa a jogar um andebol rápido e de qualidade, para “chamar” os sócios e adeptos, havendo a garantia de que o grupo vai deixar tudo em campo
para ganhar os jogos em que
Página 7
vai entrar. |
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Leirienses são rainhas
no andebol de praia
Finais N. Belchior/Académico Leiria sagrou-se campeã nacional em Esmoriz. Em
masculinos, Raccoons não conseguiram revalidar o título
D.R.

Andebol Praia
Esmoriz

José Roque
O último dia da Fase Final do
Circuito Nacional de Andebol
de Praia, em Esmoriz, teve todos os ingredientes necessários
para um grande dia de Andebol
de Praia: muitos e bons jogos,
muito público a encher por
completo a bancada e a dar cor
à volta dos campos, e nem o
sol faltou à festa. Neste ambiente de festa, a equipa do N.
Belchior/Académico de Leiria
foi feliz ao conquistar o título
de campeãs nacionais.
Na final disputada entre as
leirienses e as N8N80, as duas
equipas levaram o jogo ao
‘shoot-out’. Num final de jogo
emocionante,
as
N.
Belchior/Académico Leiria foram mais certeiras e a guardaredes Carolina Costa foi importante na vitória e na conquista
do título nacional. Com este
triunfo, a formação leiriense vai
representar Portugal no circuito europeu de andebol de
praia.

Raccoons ficaram na terceira posição e não vão repetir a presença no circuito europeu

A título individual foram entregues prémios a Carolina
Costa (N. Belchior/Académico
Leiria), como melhor guardaredes e a Cristiana Morgado
(N8N80) como melhor jogadora.
Ainda no escalão de femininos, mas em rookies, a equipa
2Much4You foi mais eficaz e
ganhou às ÉSTUPi10, por 2-0,
sagrando-se campeã nacional

de Andebol de Praia. O prémio
de Melhor Guarda-Redes foi
para Sara Silva (EFE Os Tigres)
e a Melhor Jogadora foi Joana
Pinto (2Much4You).
Em Masters Masculinos, havia grande expectativa para seguir os Raccoons d'Areia, mas
a formação leiriense, desta vez,
não conseguiu revalidar o título
nacional, ao ficar na terceira
posição. O primeiro lugar per-

tenceu aos aveirenses Vakedo
Gaw/Café Rossio que venceram na final os Anthony Morato BHT.
Em rookies, a formação leiriense (Play 4 Fun) também
não foi feliz ao ficar em segundo lugar após perder na final contra os EFE Os Tigres. O
último lugar do pódio foi ocupado pelos Amigos do
Gnomo.|
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Leiria tem campeãs
de andebol de praia
Desporto | P14
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ANDEBOL: MUNDIAL UNIVERSITÁRIO EM GUIMARÃES

Portugal venceu e perdeu
DR

... e perdeu em femininos

Portugal venceu em masculinos...

Após a jornada inaugural do campeonato do
mundo de andebol universitário que está a decorrer em Guimarães, em
que nos dez jogos realizados imperava a incógnita,
a segunda jornada já foi
bem diferente, e as seleções portuguesas tiveram
sortes diferentes.
A equipa masculina
soma e segue para a fase
seguinte do campeonato,
enquanto, no feminino,
após a primeira derrota,
tem hoje o jogo do tudo ou
nada frente à Rússia.
Nesta ronda assistiu-se a
jogos com mais qualidade,
mais bonitos, com os predicados de cada equipa a
ficarem bem evidenciados.
Portugal teve o seu primeiro “tropeço” com a equipa
feminina ao não conseguir
ultrapassar as japonesas,
perdendo por 22-32.
A equipa masculina continua a traçar o seu caminho de “sucesso” e, desta
vez, a “vítima” foi a China
Taipé (32-20), garantindo
desta forma o acesso aos
quartos de final da prova.
A seleção nacional universitária feminina já adivinhava dificuldades frente às japonesas.
«Vai ser um jogo difícil,
as japonesas são muito rápidas», referia o seleciona-

dor Gabriel Oliveira antes
da partida. Com um início
equilibrado, as japonesas
foram tomando, aos poucos, o controlo da partida,
com a equipa portuguesa a
não conseguir fazer frente à rapidez das adversárias e, ao intervalo, já perdiam por 20-12.
Na segunda parte, a tónica manteve-se e o resultado final foi de 22-32.
Hoje, na última jornada
desta fase de grupos, cada
uma destas equipas terá de
ganhar o seu jogo de modo
a assegurar a qualificação
para os quartos.

Seleção masculina
a somar
A equipa masculina voltou a “dar cartas”, agora
frente aos asiáticos e está
na fase seguinte.
A resistência da China Taipé foi “sol de pouca dura”. Aos poucos, os
lusos tomaram conta do
jogo. Com uma diferença de cinco golos ao intervalo, a equipa das quinas ganhou um ascendente
mental e a segunda parte
foi mortífera para os adversários que viram “passear” a classe dos portugueses que, jogada após
jogada, aumentavam a diferença no marcador, acabando em 32-20.

Gabriel Oliveira
“aponta” à 2.ª fase
Gabriel Oliveira referiu
não estar à espera de um
resultado tão volumoso.
«A China Taipé tem uma
equipa muito forte mas
acabaram por ficar sem
soluções perante o nosso
jogo» disse.
Para o selecionador nacional, agora que a passagem à fase seguinte foi
alcançada, há que «pensar jogo a jogo, mas o
objetivo é chegar às medalhas».

Checa foi derrotada pela
seleção espanhola por uma
curta margem (19-21).
No masculino, a Rússia
repetiu o feito das atletas

femininas, ao vencer o México por 27-39. Já a Roménia caiu aos pés dos espanhóis no último lance do
jogo, perdendo por 28-29,

o Brasil “brilhou” frente ao
Japão com uma vitória clara por 36-26 e a República
Checa levou de vencida a
Turquia por 32-26.

Mais cinco equipas
nos quartos de final
Na restante competição,
nos oito jogos realizados,
ficaram automaticamente apuradas para os quartos de final as equipas de
Espanha (masculino e feminino), República Checa (masculino), a atual
campeã em título, Brasil
(masculino) e Rússia (feminino).
As restantes seleções
têm que aguardar pelos jogos de hoje para saber se
seguem em frente.
No feminino, o México
perdeu com a Rússia por
27-38 e o Uruguai foi “esmagado” pela Polónia por
13-40. A Roménia, por seu
lado, perdeu frente à Coreia por 24-28 e a Rep.
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• Mundial de Andebol: Portugal ganhou e perdeu
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Aproxima-se a data de realização da IV Gala do Andebol. Concluída a votação 'on line', divulgamos os
três nomeados por cada uma das nove categorias. No passado dia 20 de Julho encerrou aos amantes
da modalidade e público em geral a votação 'on line' que decidia - entre cinco candidatos indicados os três nomeados finalistas por cada uma das nove categorias a distinguir - Atleta Revelação
Masculino; Atletas Revelação Feminino; Melhor Jogador; Melhor Jogadora; Melhor Guarda-Redes
Feminino; Melhor Guarda-Redes Masculino; Melhor Treinador Provas Nacionais Femininas; Melhor
Treinador Provas Nacionais Masculinas e Melhor Dupla de Árbitros. Agora, na noite de 30 de Agosto,
na IV Gala do Andebol, serão dados a conhecer os grandes vencedores. A IV Gala do Andebol está
agendada para o dia 30 de Agosto, no Teatro Viriato, em Viseu, numa organização da Federação de
Andebol de Portugal. A seguir damos conta dos três nomeados - indicados por ordem alfabética - para
cada uma das categorias: Atleta Revelação Masculino Miguel Martins - FC Porto Vitalis Nuno Rebelo ABC / UMinho Pedro Sequeira - NAAL Passos Manuel Atleta Revelação Feminino Ana Rita Neves Alavarium Diana Oliveira - Maiastars Patrícia Lima - Colégio de Gaia Melhor Jogador Gilberto Duarte FC Porto Vitalis Pedro Portela - Sporting CP Pedro Seabra - ABC /UMinho Melhor jogadora Ana Andrade
- Madeira SAD Mariana Lopes - Alavarium Patrícia Rodrigues - JAC Alcanena Melhor Guarda Redes
feminino Catarina Oliveira - Madeira SAD Diana Roque - Alavarium Isabel Góis - Madeira SAD Melhor
Guarda Redes masculino Hugo Laurentino - FC Porto Vitalis Humberto Gomes - ABC /UMinho Ricardo
Candeias - Sporting CP Melhor Treinador provas nacionais femininas Duarte Freitas - Madeira SAD
Paula Castro - Colégio de Gaia Ulisses Pereira - Alavarium Melhor tr einador provas nacionais
masculinas Carlos Resende - ABC /UMinho Frederico Santos - Sporting CP Ljubomir Obradovic - FC
Porto Vitalis Melhor Dupla de árbitros Eurico Nicolau e Ivan Caçador - Associação de Andebol de Leiria
Ramiro Silva e Mário Coutinho - Associação de Andebol de Aveiro Ricardo Fonseca e Duarte Santos Associação de Andebol da Madeira.
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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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DR

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.

Página 25

A26

ID: 55147636

05-08-2014

Tiragem: 14900

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 19,44 x 28,91 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DUARTE GOMES

Madeira SAD inicia época
a pensar na manutenção
O MADEIRA ANDEBOL SAD ARRANCOU
OS TRABALHOS PARA A NOVA ÉPOCA
NO ANDEBOL 1 SOB A ORIENTAÇÃO DE
PAULO FIDALGO. O OBJETIVO É A MANUTENÇÃO FICANDO NOS OITO PRIMEISO LUGARES, NUM PROJETO DE
LONGO PRAZO QUE QUER COLOCDAR A
SAD ENTRE OS QUTARO MELHORES
EQUIPAS LUSAS.
Carlos C. Silva
carlosilva@jornaldamadeira.pt

A equipa masculina do Madeira Andebol SAD iniciou ontem os trabalhos
de preparação para a época 2014/15
com a realização do primeiro treino
no pavilhão do Funchal. Paulo Fidalgo
é o treinador principal da SAD madeirense, num regresso a uma casa que
bem conhece e onde alcançou resultados de relevo.
O Madeira SAD está numa fase de
renovação, não só pela mudança de
gestão da responsabilidade dos sócios
acionistas Académico do Funchal e
Marítimo, mas também pelas mudanças no plantel e equipa técnica, com o
regresso Paulo Fidalgo como treinador
principal, tendo como adjuntos Afonso
Franco e Frederico Machado, este último também com a função de dirigente e coordenador desportivo para
o novo projeto desportivo.
Académico e Marítimo prepararam
um projeto que preconiza um trabalho
articulado entre as escolas de formação dos dois clubes e focado na manutenção de duas equipas de competição nacional, com a equipa do
Marítimo a dar suporte futuro ao projeto de elite do Madeira SAD, permitindo potenciar jovens atletas que possam integrar o plantel do da equipa no
Andebol 1 depois de passarem pela 2.ª
divisão (Zona Norte).

COLOCAR SAD NA RIBALTA
Paulo Fidalgo regressa ao Madeira
SAD com a motivação de preparar o
futuro e projetar o clube, a longo
prazo, “na ribalta do andebol português”. O técnico lembra que neste pri-

Madeira Andebol SAD iniciou os trabalhos para a nova época no Andebol 1.

meiro ano “não é possível ter uma
equipa que nos possa dar garantias de
poder estar no topo. Temos de ser realistas e trabalhar num plano de manutenção e de tentar entrar nos oito melhores do campeonato”.
O Andebol 1 passou a ter fase regular e “play-off” onde entra as oito melhores equipas, lugar onde Paulo Fidalgo quer colocar o Madeira SAD,
apontando o caminho: “Este ano queremos um ano estável, de base e lançamento com resultados que nos dignifiquem sabendo que ficar nos oito
primeiros será excelente, mas acima

de tudo projetar o futuro. Queremos
dentro de dois anos que o Madeira
SAD volte a entrar no lote das quatro
melhores equipas portuguesas, porque esse é o seu lugar”.
O plantel do Madeira SAD é constituído neste momento por 15 atletas, 13
dos quais madeirenses, sendo dois do
escalão juvenil e seis juniores. Verificou-se apenas a entrada de três jogadores e que são regressos, casos de
Daniel Santos (Xico Andebol), Dann
Garcia (Ismai) e Leandro Nunes que
esteve emigrado. Decorre negociações para a vinda de um polivalente e
um lateral esquerdo, podendo um deles ser o vimaranense Nuno Silva, e
que já vestiram as cores da SAD.
O plantel para a época 2014/15 é
constituído pelos guarda-redes Hugo
Freitas e Luís Carvalho, e pelos jogadores de campo Gonçalo Vieira (PE),
Francisco Pereira (LD), Daniel Santos
(LD/PD), Sérgio Rola (PD), André Correia (PE), Dann Garcia (U), Leandro Nunes ((PV), Luís Gama (C), Pedro Gomes
(LE), João Mendes (PV/LE), Rodrigo
Sousa (LE), Guilherme Nascimento (PV)
e Francisco Martins (PD).
O início da época contou com a presença dos presidentes do Académico
do Funchal, Rafael Santos, e do Marítimo, Carlos Pereira, bem como de Rui
Anacleto (DRJD), em representação do
acionista Governo Regional.
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Andebol q Na Escola Secundária de Santa Maria da Feira

Família feirense
junta-se em festa
de encerramento
Decorreu na última semana, na
Escola Secundária de Santa Maria
da Feira, a festa de encerramento
da época 2013-2014 da secção de
Andebol do Feirense.
O evento teve diversão para
todas as idades, estando presentes os atletas de todos os escalões
de formação, familiares, amigos,
directores, treinadores e até atletas de equipas adversárias não
quiseram faltar.
Para os mais velhos os jogos
populares foram o prato forte e
para os mais novos as actividades
foram bem mais radicais.
Encerrou assim mais uma época
desportiva com bastante êxito,

com destaque para o regresso da
equipa de Juvenis do Feirense
ao Campeonato Nacional da 1ª
divisão e pelo 3º lugar alcançado
pela equipa de Iniciados no Campeonato Nacional.
Com os resultados alcançados,
as responsabilidades aumentam
e a próxima época está já em
preparação com evidente reforço
da aposta nos diversos escalões
de formação, todos eles com mais
de uma equipa em competição.
Portanto, o Feirense terá os diversos escalões em prova com
equipas “A” e “B”, assegurando
assim competição regular a todos
os atletas.
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