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Equipa feminina fica pelo caminho
CHEGOU AO FIM A FASE DE GRUPOS do Mundial Universitário de Andebol, que decorre em Guimarães. Selecção nacional
feminina ficou pelo caminho no acesso às medalhas, depois de ter voltado a perder, frente às russas, por 28-30.
MUNDIAL UNIVERSITÁRIO
| Ana Marques |

Mundial Universitário de Andebol chega ao fim da fase de grupos. O tempo corre e, ao terceiro
dia da competição no Campeonato Mundial Universitário de
Andebol 2014, já foram conhecidas as oito equipas masculinas
e oito femininas que passaram à
fase seguinte da prova, os quartos-de-final.
Quanto às selecções nacionais
universitárias, enquanto a masculina já tinha garantido o acesso à fase seguinte, a feminina
voltou a perder, ontem, frente às
russas (28-30), ficando pelo caminho no acesso às medalhas.
Numa competição que é universitária, as equipas têm demonstrado qualidade de verdadeiros profissionais e os jogos
têm feito vibrar o público presente nos palcos do evento.
Muita luta, muita garra, muita
emoção, muito desportivismo e
alguma desilusão, têm sido as
características deste mundial
que caminha a passos largos para o final, já no próximo domingo.
A equipa nacional universitária
feminina tinha ontem uma prova
“dura” contra as russas, que já tinham garantido o apuramento,
mas o sonho ainda era possível.
Para conquistar o acesso à fase
seguinte, as portuguesas “só” tinham que conseguir empatar ou
ganhar o jogo.
Como referia o seleccionador,
Gabriel Oliveira, antes da partida, “não é fácil mas é possível”.
As atletas nacionais fizeram “tu-

NUNO GONÇALVES

Equipa feminina voltou a perder frente às russas e ficou pelo caminho no acesso às medalhas

do” mas “não chegou”, afirmou
o seleccionador.
Sabendo de início que a equipa
russa era muito forte (ficaram
em primeiro lugar no grupo), a
selecção portuguesa tentou explorar as fragilidades das adver-

sárias.
“Apesar de possantes fisicamente, as russas não são muito
rápidas e apostámos na rapidez
das nossas atletas para as ultrapassar, com inversões rápidas de
bola de forma a conseguir supe-

rioridade nas laterais”, relatou
Gabriel.
A estratégia estava bem estudada, e se na primeira parte as coisas não correram tão bem, chegando o intervalo com as lusas a
perder por cinco bolas (11-16),

na segunda metade do tempo, a
equipa nacional entrou com outra disposição e decidida a dar a
volta ao resultado.
Gabriel Oliveira pediu que
apenas acertassem alguns pormenores e que não desistissem
antes do tempo, com trinta minutos pela frente só tinham que
dar o máximo. E foi o que fizeram, recuperaram para apenas
um golo de diferença (21-22), e
o sonho voltou a ter força. Mais
fortes na defesa e mais objectivas no ataque, as atletas portuguesas pecaram pelos bastantes
remates falhados. Portugal lutou
até ao apito final mas infelizmente não deu. “Morremos na
praia”, declarou Gabriel Oliveira.
A equipa vai agora tentar a melhor classificação possível entre
o 9.º e o 11.º lugares. “É olhar
para a frente, vamos tentar ficar
no 9º lugar”, afirmou o seleccionador.
Na restante competição, o dia
acabou por trazer bastantes surpresas e confirmar algumas suspeitas. No masculino, os resultados foram favoráveis à China
Taipé (30-33 ao Egipto), ao México (26-29 à Turquia) e à Roménia (32-33 ao Japão). Nos outros dois jogos a Rússia venceu a
Rep. Checa (20-23) e o Brasil levou a melhor sobre os espanhóis
por 32-28. No feminino, as japonesas ganharam o confronto
com as mexicanas (32-38), as
coreanas venceram as uruguaias
(28-19), as checas perderam
contra brasileiras (28-30) e as
romenas triunfaram frente às polacas (24-21).

+ mais
Hoje é dia de descanso
no Mundial Universitário
de Andebol que decorre
em Guimarães.
A competição recomeça
amanhã com a luta pelos
lugares nas meias-finais.
Equipa masculina
portuguesa já tinha
garantido a presença
na próxima fase.

NUNO GONÇALVES

Treinador da selecção portuguesa feminina, Gabriel Oliveira, considera que a equipa “morreu na praia”
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Colégio João de Barros
garante três reforços
Andebol
Feminino

O Colégio João de Barros assegurou três reforços para a
época 2014/2015. Trata-se da
ponta-direita Francisca Marques (ex-Juve Lis), a lateral-esquerda Natalina Melo (regressa
ao clube após uma época sem

jogar) e a pivot Leticia Cobo
Ruiz (ex-Prosetecnisa Zuazo,
Espanha).
O clube pombalense continuaà procura de reforços, sobretudo para a primeira linha.
De saída do clube das Meirinhas estão Paula Malcato, Ludmila, Dulce Pina e Inês Catarino
(termina a carreira). C. R. |
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Pedro Portela nomeado para
melhor jogador do ano
D.R.

Andebol
Sporting

José Roque
O leiriense Pedro Portela foi
nomeado pela Federação de
Andebol de Portugal para a
eleição do melhor jogador da
época 2013/2014, numa Gala
que vai decorrer no dia 31 de
Agosto. O ponta-direita de 24
anos que actua no Sporting vai
'lutar' pelo prémio juntamente
com Gilberto Duarte (FC
Porto) e Pedro Seabra (ABC).
Este é um reconhecimento
público da excelente época do

Portela ficará a conhecer a decisão no dia 31 de Agosto

atleta que fez a formação no
Académico de Leiria até aos 17
anos, antes de rumar ao clube

de Alvalade.
“Fiquei muito contente e é
um orgulho receber esta no-

meação. É um sinal do bom
campeonato que fiz e isto vem
dar-me ainda mais força para
continuar neste caminho”, salientou Pedro Portela.
Em relação aos outros dois
nomeados, o leiriense conhece-os bem já que todos eles
fizeram parte da equipa que foi
vice-campeã europeia em sub20. “São dois grandes jogadores”, ressalvou.
Para o futuro, Pedro Portela,
que irá continuar a representar
o Sporting, diz que o objectivo
passa por “voltar a fazer uma
grande época”, culminando
com a “vitória no campeonato”
ao serviço dos leões e “conseguir a qualificação da selecção
nacional para as fases finais
dos europeus e mundiais de
andebol”. |
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Leiriense nomeado
para melhor
atleta do ano
Pedro Portela | P13
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DR
O leiriense Pedro Portela foi nomeado pela Federação de Andebol de Portugal para a eleição do
melhor jogador da época 2013/2014, numa Gala que vai decorrer no dia 31 de Agosto. O ponta-direita
de 24 anos que actua no Sporting vai 'lutar' pelo prémio juntamente com Gilberto Duarte (FC Porto) e
Pedro Seabra (ABC).
Este é um reconhecimento público da excelente época do atleta que fez a formação no Académico de
Leiria até aos 17 anos, antes de rumar ao clube de Alvalade.
"Fiquei muito contente e é um orgulho receber esta nomeação. É um sinal do bom campeonato que
fiz e isto vem dar-me ainda mais força para continuar neste caminho", salientou Pedro Portela.
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“Grandes” e equipa
espanhola no Torneio
Internacional de Viseu
Andebol Viseu vai poder assistir ao melhor da modalidade. O 16.º Torneio
Internacional e a Gala de andebol realizam-se a 30 e 31 de Agosto
O pavilhão do Inatel vai ser o
palco de mais um torneio internacional em andebol. Tratase da 16.ª edição e a apresentação oficial decorreu nos jardins do Solar do Dão.
O XVI Torneio Internacional
de Andebol Viseu, a decorrer a
30 e 31 de Agosto e com entradas gratuitas, vai contar com
as três melhores equipas nacionais da modalidade - FC
Porto, Benfica e Sporting - e,
também, com uma das referências espanholas, o Real
Ademar Léon.
Na apresentação do torneio
estiveram o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, o presidente da Federação de Andebol de Portugal
(FAP), Ulisses Pereira, Joaquim
Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu (AAV)
e Guilherme Almeida, vereador do Desporto da câmara viseense. E todos focaram os benefícios que a realização do tão
importante torneio tem para a
modalidade e, particularmente, para a cidade.
A organização está a cargo
da Associação de Andebol de

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Guilherme Almeida, Almeida Henriques, Ulisses Pereira e Joaquim Escada

Viseu e da Federação de Andebol de Portugal, contando
com o patrocínio da Câmara
Municipal de Viseu.
Gala no Teatro Viriato
Já a Gala do Andebol está
marcada para as 21h00 de sábado, 30 de Agosto, no Teatro
Viriato, onde serão atribuídos

os galardões em nove categorias.
Este ano, a animação está a
cargo de quatro grupos culturais de Viseu: Conservatório de
Música Dr. Azeredo Perdigão,
Zunzum Associação Cultural,
Tuna Académica Infantuna Cidade de Viseu e Colectivo Gira
Sol Azul. |

PROGRAMA
30 de Agosto
15h00 - FC Porto-Ademar León
17h00 – Benfica-Sporting
31 de Agosto
15h00 – 3.º e 4.º classificados
17h00 - Final

Página 9

ID: 55180760

07-08-2014

Tiragem: 5000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,24 x 2,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Viseu recebe
as melhores equipas
de andebol do país
e uma espanhola
Torneio internacional | P13
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL EM GUIMARÃES

Equipa feminina de Portugal afastada
Ao terceiro dia do campeonato do mundo de andebol universitário que
está a decorrer em Guimarães, já são conhecidas as oito equipas masculinas e oito femininas
que passaram à fase seguinte da prova, os quartos de final.
Quanto às seleções nacionais universitárias, enquanto a masculina já ontem garantiu o acesso à
fase seguinte, a feminina voltou a perder frente
às russas (28-30), ficando
pelo caminho no acesso
às medalhas.
A equipa nacional uni-

DR

versitária feminina tinha
ontem uma prova “dura”
contra as russas, que no
dia anterior tinham garantido o apuramento,
mas o sonho ainda era
possível.
Para conquistar o acesso à fase seguinte, as portuguesas “só” tinham que
conseguir empatar ou ganhar o jogo. É verdade que
as atletas nacionais fizeram tudo mas não chegou. Sabendo que a equipa russa era muito forte
(ficaram em primeiro lugar no grupo), a seleção
portuguesa tentou explorar as fragilidades das adSelecionador Gabriel Oliveira em diálogo com as atletas lusas

versárias.
A estratégia estava bem
estudada, e se na primeira parte as coisas não correram tão bem, chegando
o intervalo com as “lusas”
a perder por 11-16, na segunda metade do tempo,
a equipa nacional entrou
com outra disposição e
decidida a dar a volta ao
resultado.
Gabriel Oliveira pediu
que apenas acertassem
alguns pormenores e que
não desistissem antes do
tempo, com trinta minutos pela frente só tinham
que dar o máximo. E foi o
que fizeram, recuperaram
para apenas um golo de diferença (21-22), e o sonho
voltou a ter força.
Mais fortes na defesa e
mais objetivas no ataque,
as atletas portuguesas pecaram na finalização. Portugal lutou até ao apito fi-

nal mas, não deu.
A equipa vai agora tentar a melhor classificação possível entre o 9.º e
o 11.º lugares.

Hoje é dia de descanso no campeonato, que
recomeça amanhã com
a luta pelos lugares nas
meias-finais.
DR

Um ataque da seleção portuguesa

Na restante competição,
o dia acabou por trazer
bastantes surpresas e confirmar algumas suspeitas.
No masculino o dia começou com os jogos do Egito frente à China Taipé, a
Turquia contra o México
e o Japão opôs-se à Roménia.
Os resultados foram favoráveis à China Taipé (30-33), ao México (26-29) e
à Roménia (32-33).
Nos outros dois jogos
a Rússia venceu a Rep.
Checa (20-23) e o Brasil
levou a melhor sobre os
espanhóis por 32-28.
No feminino, as japonesas ganharam o confronto
com as mexicanas (32-38),
as coreanas venceram as
uruguaias (28-19), as checas perderam contra brasileiras (28-30) e as romenas triunfaram frente às
polacas (24-21).
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estreia-se este fim de semana pelos polacos do wisla plock
, 7 agosto de 201404:02
O pivô internacional, Tiago Rocha, estreia-se este fim de semana pelo Wisla Plock, naquela que é uma
inédita experiência de um português num clube polaco. Os vice-campeões do país do Leste Europeu
defrontam os alemães do Rhein-Neckar Lowen (sábado) e do Hamburgo (domingo), em jogos que vão
começar a abrir o apetite pela Liga dos Campeões.
"Fui muito bem recebido e, agora, esperam que faça um bom trabalho, como no FCPorto. Ainda nem
deu bem para passear pela cidade de Wisla, pois tenho-me aplicado apenas com a pré-época. Treinos
bidiários, descanso e uma alimentação cuidada são tarefas que têm ocupado o meu tempo. Mas é
sempre assim no começo de cada temporada, pois exigem-se sacrifícios", explicou Tiago Rocha, de 28
anos.
O hexacampeão nacional, feito inédito conquistado pelos dragões, revelou os objetivos da sua nova
equipa:"Vamos tentar ganhar tudo, visando o título de campeão para destronar o Kielce. Temos uma
equipa muito competitiva, de topo internacional, que também pode fazer uma boa figura na Liga dos
Campeões", desejou Tiago Rocha, que defrontará na fase de grupos os espanhóis do Barcelona,
dinamarqueses do Kolding, suecos do Alingsas e alemães do Flensburg.
Tiago Rocha está satisfeito com as condições do emblema polaco, mas ressalva que a sua opção nada
teve a ver com razões financeiras:"Sempre disse que gostaria de ter uma experiência internacional
fora do meu país, jogando uma liga diferente e mais competitiva. OWisla Plock tem todos os
predicados para ser feliz nos próximos dois anos, que é quanto dura o contrato. Vou viver o presente e
depois penso no meu futuro."
Convite de Manolo Cadenas. Refira-se que a ida de Tiago Rocha para o Wisla Plock em muito se ficou
a dever com a entrada, em 2013, do novo treinador espanhol, Manolo Cadenas, que também desejava
ter o jovem central do Sporting, Rui Silva, no seu plantel. Só que os leões não libertaram o seu
prodígio, ao contrário do que fez o FCPorto.
"Tinha mais um ano de contrato, mas uma cláusula de opção que me permitia sair para o estrangeiro.
OFCPorto não me colocou quaisquer entraves e apoiou-me na saída. ASeleção Nacional, que tenho
muito orgulho em representar, vai beneficiar com a ida de jogadores para o estrangeiro. Para além de
mim, também é muito bom saber que o Wilson Davyes vai jogar em França, numa liga igualmente
forte", defendeu Tiago Rocha, um dos andebolistas portugueses no ativo com mais títulos ganhos (7
campeonatos nacionais, 3 Supertaças e 2 Taças de Portugal).
Adaptação feita com apoio da mãe
Tiago Rocha viajou para uma cidade e para um país desconhecido há 15 dias e ainda está a adaptarse a uma cultura e a um estilo de vida bastante diferente do da Invicta. Mas há sempre soluções,
como explicou o categorizado pivô:"Nunca tinha vivido fora de Portugal, mas a minha mãe, Cecília
Rocha, tem sido incansável no meu acompanhamento e apoio. Tem sido uma pessoa muito importante
Página 15

nesta minha fase de adaptação", elogiou Tiago Rocha.
alexandre reis
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O XVI Torneio Internacional de Andebol Viseu 2014 realiza-se nos dias 30 e 31 de Agosto e a Gala terá
lugar na noite de 30 de Agosto, no Teatro Viriato, em Viseu. Os jardins do Solar do Dão foram o local
escolhido para a apresentação oficial dos próximos dois importantes eventos que vão acontecer no
final de Agosto, em Viseu. O XVI Torneio Internacional de Andebol Viseu 2014 e Gala do Andebol, a
realizar nos dias 30 e 31 de Agosto, foram apresentados pelo Vereador do Desporto da CM Viseu, Dr.
Guilherme Almeida, pelo Presidente da CM Viseu, Dr. Almeida Henriques, pelo Presidente da FAP, Dr.
Ulisses Pereira e pelo Prof. Joaquim Escada, Presidente da AA Viseu. A Associação de Andebol de Viseu
e a Federação de Andebol de Portugal, com o patrocínio institucional da Câmara Municipal de Viseu e o
apoio de várias empresas e outros parceiros da região, vão levar a efeito o XVI Torneio Internacional
de Andebol Viseu 2014 de Seniores Masculinos que vem na linha dos Torneios realizados nos anos
anteriores - ter o melhor Andebol associado à cidade de Viseu - no sentido da sua promoção, da
promoção da nossa região , da divulgação dos seus produtos de excelência e ainda da promoção do
Desporto em geral e do Andebol em particular. Com um cartaz muito atrativo, FC Porto, SL Benfica e
Sporting CP e, ainda, a equipa espanhola Reale Ademar León são as quatro equipas que vão disputar o
XVI Torneio Internacional de Andebol Viseu 2014. O Torneio realiza-se no Pavilhão Cidade de Viseu,
com a seguinte programação e com as entradas livres: Dia 30 de Agosto de 2014 15h00 - FC Porto :
Reale Ademar León 17h00 - SL Benfica : Sporting CP Dia 31 de Agosto de 2014 15h00 - 3º e 4º
classificados - equipas vencidas 17h00 - Final - 1º e 2º classificados TEATRO VIRIATO RECEBE A IV
GALA DO ANDEBOL A IV Gala do Andebol está marcada para as 21h00 de sábado, 30 de Agosto, no
Teatro Viriato, em Viseu. Como habitualmente, é na Gala do Andebol que vão ser atribuídos os galard
ões em nove categorias. Este ano, a animação está a cargo de 4 excelentes grupos culturais de Viseu
- Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão, Zunzum Associação Cultural, Tuna Académica
Infantuna Cidade de Viseu e Coletivo Gira Sol Azul.

Página 17

A18

ID: 55163738

06-08-2014

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,55 x 32,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

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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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 19
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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ANDEBOL

FC Gaia
reclama
pavimento
O FC Gaia, prepara a
época de andebol
2014/2015 e reclama a
remodelação do pavimento da secção de andebol.
A equipa usou as redes
sociais, criou um evento
e pediu a todos que partilhassem esta petição
de forma a conseguirem
melhores
condições
para o campo de 15m2.
O pavimento poderá ser
de tijoleira, flutuante,
cortiça ou linóleo (de
preferência)
algo
lavável.
Os membros do grupo
do Facebook “Gaia Andebol” já começaram a
pôr “mãos à obra” não
literalmente, mas à
procura de alguém que
possa solucionar esta
questão. Se for o seu
caso
entre
em:
h t t p s : //w w w. fa c e book.com/groups/1130
66942057935/
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