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A1 Presidente da FAP congratula-se com a conquista da medalha de ouro nas
Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23970-presidente-da-fap-congratula-se-com-a-

conquista-da-medalha-de-ouro-nas-universiadas

 
O presidente da FAP, Ulisses Pereira, considera que a medalha de ouro é algo que marca de forma
indelével o Andebol português.
 
 A propósito da conquista da medalha de ouro por parte da seleção universitária de Andebol nas
Universíadas, o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, transmitiu a seguinte
mensagem:
 "A conquista por Portugal da medalha de ouro nas Universíadas 2015 é algo que marca de forma
indelével o Andebol Português.
 Foi a primeira vez que o Andebol esteve presente no segundo maior evento desportivo do mundo, e
foi também a primeira vez que uma modalidade coletiva nacional conquistou uma medalha nas
Universíadas.
 Temos um sentimento de grande recompensa por termos respondido ao desafio, quase exigência que
a FADU, através da sua presidente, Filipa Godinho, nos colocou.
 Disponibilizámos o que foi possível para garantir o sucesso desta participação.
 E conseguimos ajudar a uma vitória que Portugal seguramente reconhecerá, e que o Andebol
Português não esquecerá.
 Obrigado a todos que trabal haram para este resultado!"
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A2

Fundação do Desporto apoia Seleção de Sub21 no Mundial do Brasil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23966-fundacao-do-desporto-apoia-selecao-de-

sub21-no-mundial-do-brasil

 
No ato da assinatura do protocolo, o presidente da FAP realçou a importância deste protocolo de apoio
finandeiro, dirigindo palavras de apreço à Fundação do Desporto e à Lactogal.
 
 A Federação de Andebol de Portugal e a Lactogal, no âmbito da Fundação do Desporto, celebraram
um protocolo de apoio financeiro tendo em vista a participação da seleção nacional de andebol
masculina Sub 21 que vai estar presente no Campeonato do Mundo de Juniores de Andebol, realizar
no Brasil de 20 de Julho a 1 de Agosto.
 "A Federação de Andebol de Portugal está grata à Fundação do Desporto e à Lactogal pelo protocolo
de apoio à participação da nossa seleção nacional masculina sub 21 no Campeonato do Mundo do
Brasil " , referiu o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira.
 " Sem o mesmo, teria sido muito difícil este nosso regresso aos grandes palcos dos campeonatos de
formação masculinos " , reconhece o presidente da FAP.
 " Esperemos que esta presença honre o Andebol Português e dignifique também os patrocinadores
que em nós confiaram, deixando uma palavra muito especial ao Presidente da Fu ndação do Desporto,
Dr. Carlos Marta " , finalizou Ulisses Pereira.
 Recorde-se que, na XX edição do Campeonato do Mundo de Sub21, Portugal integra o grupo B,
juntamente com a Espanha, Roménia Sérvia, Qatar e Angola.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

A selecção nacional universitá-
ria de andebol conquistou ontem
o primeiro ouro de Portugal nu-
ma modalidade colectiva nas
Universíadas de Verão ao vencer
a Sérvia por 25-21. Esta é a 11ª
medalha de ouro portuguesa em
Universíadas de Verão. A missão
portuguesa termina, assim, a sua
participação com uma medalha
de ouro, duas de prata – no taek-
wondo – e uma de bronze, na gi-
nástica artística.

O seleccionador Rolando Frei-
tas destacou a conquista. “Esta-
mos bastante contentes, porque
fizemos uma prova limpa com
seis vitórias e conseguimos o
ouro que desejávamos. Estou
também contente por perceber
que este é um evento que tem
muitas parecenças com o maior
evento desportivo multidiscipli-
nar que são os Jogos Olímpicos,
que é um evento de referência,
com uma boa competição de
muito bom nível. E contente por
achar que este projecto tem per-
nas para andar e que podemos
no futuro ainda tirar mais divi-
dendos desta articulação e quem
sabe voltar a ganhar um dia”,
afirmou Rolando Freitas.

Após uma primeira parte muito

renhida, onde a Sérvia procurava
sempre a vantagem e Portugal o
empate, a segunda metade do jo-
go foi dominada pelos portugue-
ses. O intervalo não deu vanta-
gem a ninguém. Os jogadores
recolheram ao balneário com um
empate a 11. Estava tudo em
aberto na segunda parte e Portu-
gal não deu hipótese, ganhando
uma vantagem confortável em
relação ao adversário.

Estava assim terminada, e da
melhor forma, a participação
portuguesa nas Universíadas de
Verão 2015, em Gwangju, na
Coreia do Sul.

No taekwondo, a competição
era agora de equipas. No femini-
no, Beatriz Fernandes, Ana Coe-
lho e Joana Cunha entraram pri-
meiro no tatame, onde defron-
taram a Taipei chinesa. O resul-
tado 9-21 foi favorável à adver-
sária, que impediu assim as três
portuguesas de seguirem em
frente na prova.

No masculino, Júlio Ferreira,
Mário Silva, Jean-Michel Fer-
nandes e Nuno Costa constituí-
ram equipa e defrontaram os an-
fitriões logo no primeiro com-
bate. Os sul coreanos venceram
os atletas portugueses por 16-10,
afastando-os da fase seguinte.
“O sorteio determinou que nos
defrontaríamos ou com a fortís-
sima Coreia do Sul (vencedora
do evento) ou com a Nigéria.
Defrontámo-nos com a Coreia e,
até aos últimos 30 segundos, es-
tivemos ou a vencer ou empata-
dos. Depois de não nos terem
pontuado um pontapé na cabeça,
a Coreia marcou um ponto e aí
foi difícil remontar o resultado.
Mas foi uma excelente experiên-
cia”, conta Mário Silva.

Ontem foi o último dia de com-
petição da 28ª edição da Univer-
síada de Verão que decorreu na
Coreia do Sul, desde o passado
dia 3 de Julho. Hoje é a cerimó-
nia de encerramento.

Selecção de andebol 
de ouro nas Universíadas
A SELECÇÃO NACIONAL UNIVERSITÁRIA de andebol conquistou, ontem, a
medalha de ouro nas Universíadas de Verão 2015, que estão a decorrer em
Gwangju, na Coreia do Sul. Portugal venceu, na final, a Sérvia por 25-21.

DR

Selecção nacional de andebol universitária, com vários atletas minhotos na equipa, venceu a medalha de ouro na Coreia do Sul

“É uma sensação fantástica.
Vínhamos com este objecti-
vo em mente, acreditáva-
mos que era possível fazer
este trabalho e ganhar esta
medalha. A sensação só de
participar e as sensações
que estar numas Universía-
das nos trazem são ines-
quecíveis e ganhar a 
medalha de ouro  e fazer
história para Portugal é
algo que fica para sempre”. 

Pedro Seabra 
(capitão de Portugal)
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Pedro Seabra
ajuda Portugal
a fazer história

A Selecção Nacional Universi-
tária de Portugal conquistou,
ontem, a medalha de ouro no
Torneio de Andebol das Uni-
versíadas de Verão, que decor-
reram em Gwasgju, na Coreia
do Sul, ao vencer na final a Sér-
via, por 25-21. Trata-se da pri-
meira medalha alguma vez
conquistada por uma modali-
dade colectiva para Portugal
nesta competição, o que pres-
tigia ainda mais o feito da equi -
pa lusa, que integrava o avei-
rense Pedro Seabra - marcou
dois golos na final.

Para além do talentoso cen-
tral formado no São Bernardo,
que actualmente representa o
ABC, também Carlos Santos e
Vasco Santos, atletas que na úl-
tima época alinharam na Ar-
tística de Avanca, integraram o
grupo universitário português.

O seleccionado orientado
por Rolando Freitas chegou ao
intervalo empatada (11-11), mas
um parcial de 5-0 levou o re-
sultado para 16-11, uma mar-
gem confortável e que chegou
a ser de sete golos (19-12 e 21-
14). A Sérvia reagiu, mas não
ao ponto de conseguir colocar
em perigo a vitória (25-21) de
Portugal. Refira-se que no ter-
ceiro lugar ficou a Suíça. |

Aveirense conquista título
mundial universitário

Andebol
Universíadas de Verão

D.R.
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Carlos Delgado

O São Bernardo fechou a época
desportiva com a realização da
“Festa do Atleta”, evento que de-
correu, no passado sábado, na
Aldeia Desportiva e que contou
com a presença do presidente
da Câmara de Aveiro, Ribau Es-
teves. Ao longo do dia foram
várias as realizações de índole
desportiva levadas a efeito, no-
meadamente jogos de Futebol,
Andebol, aulas de Zumba, entre
outras actividades.

A fechar a festa decorreu no
pavilhão a entrega de prémios
e distinções a dirigentes, treina-
dores e atletas que ao longo do
ano mais se distinguiram nos
vários escalões etários. As vo-
tações para os prémios “diri-
gente do ano, treinador do ano
e “equipa à São Bernardo, fo-
ram da exclusiva responsabili-
dade dos membros que com-
põem a Comissão Directiva que
gere os destinos do clube, en-
quanto as restantes 14 distin-

ções foram escolhidas e vota-
das pelos treinadores dos vários
escalões de formação.

Depois da entrega dos pré-
mios e do agradecimento de
Paulo Ferro, membro da Co-
missão Directiva, a todos quan-
tos “de uma maneira ou outra
ajudaram o clube a ultrapassar

algumas das muitas dificulda-
des”, foi a vez do presidente da
Câmara, Ribau Esteves usar da
palavra.

“Não queremos que o
clube volte a tropeçar”

Ribau Esteves, depois de dar
os parabéns aos dirigentes, trei-

nadores e atletas premiados
centrou o discurso na vida do
clube e nos elogios aos mem-
bros da Comissão Directiva. “As
pessoas que estão à frente dos
destinos do São Bernardo me-
recem ser apoiadas. Numa hora
muito difícil que o clube atraves -
sava e atravessa, tiveram a co-
ragem, a seriedade e a dedicação
de abraçarem uma causa que
sabiam, antecipadamente, ir ser
muito penosa. Mas não hesita-
ram, com sacrifício pessoal e fa-
miliar, em seguir em frente por
amor à instituição”, elogiou.

Mas o autarca deixou tam-
bém alguns alertas: “Estamos a
trabalhar para que a história do
clube não torne a ter momentos
dolorosos como os que acon-
teceram nos últimos anos. E
porque não queremos que o
São Bernardo volte a tropeçar,
a Câmara de Aveiro, que tam-
bém teve, a seu tempo, uma
quota de responsabilidade no
aparecimento desse mau his-
torial, não se vai eximir de dar
apoio na procura de melhores
dias. Vamos apoiar, dentro do
possível, esta Comissão Direc-
tiva no sentido de o São Bernar -
do voltar a ser um clube grande
e prestigiado”.

O presidente da autarquia
deixou ainda palavra de agra-
decimento ao Montepio Geral.
“Neste momento de festa, agra-
deço ao Montepio Geral a for -
ma elevada como tem gerido o
facto de, sendo neste momento
o dono do pavilhão, não levan-
tar entraves, nem dificuldades
a que o clube continue a utilizar
as instalações. São gestos como
este que nos inspiram a tam-
bém sabermos ser solidários e
reconhecidos”, finalizou. |

São Bernardo distingue
os melhores do ano
Andebol Dirigentes, treinadores e atletas foram galardoados na “Festa do Atleta”,
evento que encerrou a época desportiva 2014/2015

Eleições
no final
deste mês

O clube vai realizar no
próximo dia 30, quinta-
feira, duas Assembleias-
Gerais, com início às 21 e
22 horas respectiva-
mente. A primeira des-
tina-se a votar as Contas
referentes aos anos de
2009 a 2013, todas da
responsabilidade de Di-
recções lideradas, pelo
ex-presidente, Ulisses
Ribeiro, bem como as de
2014, sob a gestão da
Junta Directiva. Uma
hora depois realiza-se a
segunda reunião magna,
sendo esta destinada à
eleição de novos Corpos
Gerentes, devendo as
listas de eventuais can-
didatos ser entregues
até ao próximo dia 25,
na secretaria do clube. |

PREMIADOS
Bambis: Guilherme
Freire
Minis: José Leite
Infantis: Francisco
Marques
Iniciados B: Hugo
Lagarto
Iniciados A: Bruno
Esteves
Juvenis: Diogo Liberato
Juniores: João Roberto
Seniores: João Pinho
Veteranos femininos:
Ana Matos
Veteranos masculinos:
João Teixeira
Promessa: Nuno
Ferreira (Juvenil)
Revelação: Jorge
Pereira (Júnior)
“Simpatia”: Rodrigo
Gouveia (Júnior)
Jogador à S. Bernardo:
Albano Lopes (Sénior)
Equipa à S. Bernardo:
Juniores
Dirigente: Catarina
Henriques
Treinador: José
Rodrigues (Litos)

Equipa de juniores foi galardoada com o prémio de “Equipa à São Bernardo”

Ribau Esteves entrega galardão ao jovem Jorge Justino

RICARDO CARVALHAL

RICARDO CARVALHAL
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São Bernardo encerra
a época desportiva
distinguindo os melhores
Andebol | P25
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Universíadas

Portugal conquistou
medalha de ouro no andebol

A seleção portuguesa de andebol conquistou ontem a 
medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo 25-21 
sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.

A equipa portuguesa, que é campeã do mundo uni-
versitária em título, estava empatada 11-11 ao intervalo, 
mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu 
favoritismo, acumulando agora os dois títulos.

Este é o quarto pódio de Portugal nas Universía-
das, depois das medalhas de prata no taekwondo de 
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e 
da de bronze da ginasta Filipa Martins no concur-
so de trave.

Terminou, assim da melhor forma a participação 
portuguesa nas Universíadas de Verão 2015, em Gwan-
gju, na Coreia do Sul.

No taekwondo, a competição era agora de equipas. 
No feminino, Beatriz Fernandes, Ana Coelho e Joana 

Cunha entraram primeiro 
no tatame, onde defron-
taram a Taipei chinesa. O 
resultado 9-21 foi favorá-
vel à adversária, que im-
pediu assim as três por-
tuguesas de seguirem em 
frente na prova.

No masculino, Júlio 
Ferreira, Mário Silva, Jean-
-Michel Fernandes e Nuno 
Costa constituíram equi-
pa e defrontaram os an-
fitriões logo no primeiro 
combate. Os sul coreanos 
venceram os atletas por-
tugueses por 16-10, afas-
tando-os da fase seguinte.
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OURO NAS UNIVERSÍADAS
A seleção portuguesa de andebol
conquistou ontem a medalha de
ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em
Gwangju, Coreia do Sul. A equipa
portuguesa, que é campeã do
mundo universitária em título, es-
tava empatada 11-11 ao intervalo,
mas os pupilos de Rolando Freitas
confirmaram o seu favoritismo,
acumulando agora os dois títulos.
Este é o quarto pódio de Portugal
nas Universíadas, depois das me-
dalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana
Cunha (-57 kg) e do bronze da gi-
nasta Filipa Martins no concurso
de trave.
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Seleção universitária

ganha medalha de ouro

A seleção portuguesa universitária
de andebol bate a Sérvia, por 25-
-21, e conquistou a medalha de
ouro nas Universíadas de Verão
que ontem terminaram na Coreia
do Sul. Este é o quarto pódio de
Portugal nas Universíadas 2015,
depois das medalhas de prata
no taekwondo de Rui Bragança
(-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg);
e da de bronze da ginasta Filipa
Martins no concurso de trave.

Andebol
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13-07-2015 07:09

Portugal conquista medalha de ouro nas Universíadas

http://www.pt.cision.com/s/?l=f823e8ca

 
Portugal conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro nas Universíadas, ao derrotar na final a
Sérvia por 25-21 na Coreia do Sul.
 
 

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2015-07-13 23:11
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Andebol masculino conquista "ouro" nas Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: ComUM Online Autores: Telmo Crisostomo

URL:: http://www.comumonline.com/?p=8071

 
A seleção portuguesa de andebol conquistou a medalha de ouro nas Universíadas, que se realizam em
Gwangju, na Coreia do Sul, ao vencer, na final, a Sérvia por 25-21. Ao intervalo, o jogo estava
empatado (11-11). No entanto, na segunda parte, a formação lusa - que conta com seis atletas que
estudam na Universidade do Minho - conseguiu confirmar o seu favoritismo e conquistou a primeira
medalha coletiva na competição. No final da partida, Pedro Seabra, capitão da equipa, afirmou à FADU
que sempre acreditou que esta vitória fosse possível: "É uma sensação fantástica. Não posso mentir.
Nós vínhamos com isto em mente, acreditávamos que era possível fazer este trabalho e ganhar esta
medalha". É a quarta vez que Portugal sobe ao pódio nas Universíadas 2015. Além do primeiro lugar
no andebol, Rui Bragança - também aluno da Universidade do Minho - e Joana Cunha arrecadaram a
medalha de prata, ambos no taekwondo, na categorias de (-58 kg) e (-57 kg), respectivamente. Filipa
Martins, no concurso da trave, conquistou a medalha de bronze.
 
 Julho 13, 2015
 
Telmo Crisostomo
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/selecao_portuguesa_de_andebol_conquista_o_ouro_nas_univ

ersiadas_ao_bater_servia.html

 
13.07.2015
 
 A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul. A equipa portuguesa, que é campeã do mundo
universitária em título, estava empatada 11-11 ao intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas
confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois títulos. Este é o quarto pódio de Portugal
nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de Rui Bragança (-58 kg) e de Joana
Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso de trave.
 
Lusa
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Ricardo Costa é o novo treinador de andebol do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/ricardo_costa_e_o_novo_treinador_de_andebol_do_fc

_porto.html

 
13.07.2015
 
 O treinador portuense, de 38 anos, foi jogador dos dragões. Ricardo Costa, antigo atleta do FC Porto
e técnico da ADA Maia na época 2014/15, foi apresentado esta segunda-feira como novo treinador de
andebol dos 'dragões'. Na conferência de imprensa de apresentação, Ricardo Costa afirmou estar a
viver "um dia muito especial", prometendo "o máximo de trabalho e empenho". "Aprendi a ganhar
aqui e a porta abriu-se para ser adjunto. Fiz parte da equipa do prof. Obradovic - que sempre me
tratou com dignidade e ao qual estou eternamente agradecido - e acredito que o futuro treinador não
tem de apagar tudo que de bom se fez", começou por afirmar. O treinador portuense, de 38 anos, que
assume agora o comando da equipa heptacampeã nacional, tem seis campeonatos nacionais
conquistados pelo FC Porto (três como jogador e três como técnico-adjunto), clube em que terminou a
carreira. O novo treinador garantiu que vai tentar implementar as suas ideias e que o principal
objetivo é ganhar.
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Diogo Branquinho
“Não foi surpresa:
podemos fazer 
um bom Mundial”

“Esta vitória não foi uma surpresa,
pois nós confiamos no treinador, 
na nossa equipa e no trabalho que
fizemos no estágio de preparação” ,
comentou Diogo Branquinho, o
ponta esquerda do ABC que ontem,
no jogo com a Espanha, marcou no
triunfo sobre a Espanha por 28-25
quatro dos golos da selecção 
nacional. “Foi uma vitória muito
importante, no último jogo de pre-
paração, porque nos motiva e nos
dá confiança que podemos fazer
um bom Mundial sub-21”, acres-
centou o ponta, que na época finda
O jovem internacional, questionado
sobre se não sente falta de descan-
so, reconheceu que, “como em tu-
do, há prós e contras”, adiantando
que  “eu gosto de pensar que, por
não parar, vou estar já a um ritmo
competitivo bom para começar já
com a conquista da Supertaça”.
Questionado ainda sobre o próximo
campeonato, e tendo em conta os
investimentos de outros clubes,
respondeu que haver outras equi-
pas reforçarem-se “só é bom para o
campeonato português e para o
andebol em Portugal”.

§declarações

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A selecção nacional de andebol
sub-21, que tem estagido em Gui-
marães e integra jogadores do
ABC, os pontas Diogo Branqui-
nho e Carlos Martins e do Xico
Andebol o guarda-redes Pedro
Carvalho, venceu sábado, na ci-
dade castelhana de León, a espa-
nhola por 28-25, em jogo de pre-
paração para o campeonato do
mundo que vai ser disputado no
Brasil, a partir de 19 de Julho.
Portugal, que em jogos oficiais
nunca vencera Espanha. 

Este triunfo, mesmo amigável,
ganha novas perspectivas tendo
em conta que Espanha no cam-

peonato da Europa de sub-20  foi
medalha de bronze e foi vice-
campeã do mundo.

Na concretização, destacam-se
Edmilson Araújo, Miguel Martins
e Francisco Leitão, com cinco go-
los, melhores marcadores de Por-
tugal, situando-se em bom plano
o ponta do ABC, Diogo Branqui-
nho, com quatro golos. O jogador

do clube bracarense (coluna ao la-
do), considera que esta vitória
“não foi surpresa”. Será esse o
grupo que se concentra, em Rio
Maior, quarta-feira, para último
estágio que decorre até à partida
para o Brasil, dia 19. No jogo de
sábado, ao intervalo, a formação
comandada por Luís Monteiro
vencia por 13-11, depois de um
primeiro tempo equilibrado, com
empates sucessivos. Aos 17 mi-
nutos, as equipas estavam empa-
tadas a 6golos. Na segunda parte
os lusos mantiveram o comando e
chegaram a uma vantagem de cin-
co (26-21), aos 53 minutos. 

Para hoje está prevista a divul-
gação da convocatória para o
Mundial do Brasil.

Selecção vence Espanha 
na preparação do mundial
COM TRÊS MINHOTOS, dois do ABC/UMinho e um do Xico Andebol, a
selecção nacional de andebol de sub-21, que nunca  ganhou à Espanha em
jogos oficiais, venceu a congénere espanhola em León.

DR 

Selecção nacional de andebol sub-21 fez preparação em Guimarães antes dos dois jogos amigáveis em Espanha

Luís Monteiro satisfeito
“Mostrámos maturidade 
e ultrapassámos dificuldades”
No final, o seleccionador nacional Luís Monteiro estava sa-
tisfeito com o resultado do jogo mas com a maneira como
decorreu toda a preparação. 
"Como tinha referido no final do estágio em Guimarães, es-
tes eram dois jogos para preparar a selecção.  Ontem (sexta-
feira, no primeiro jogo em que Espanha venceu 30-25) op-
támos por dar tempo de jogo a todos os jogadores, e hoje
(sábado) optámos por dar maior consistência ao nosso jogo,
dando maior tempo de jogo ao núcleo duro, o que teve re-
percussões positivas no resultados", referiu o seleccionador

nacional, citado pela página oficial da Federação de Ande-
bol de Portugal. "Mas, tudo isto continuando a dar tempo
de jogo aos atletas. Demos tempo de jogo a todos os joga-
dores no primeiro e jogo, e hoje procurámos trabalhar o
nosso modelo de jogo com os atletas que têm por norma
mais utilização", acrescentou.  
Em relação à maneira como a equipa jogou, o seleccionador
nacional confessa que "fizemos um jogo muito bom na de-
fesa, e no ataque conseguimos encontrar sempre soluções
para defrontar as diferentes defesas que a Espanha teve de
utilizar para tentar 'encostar-se' ao jogo. A meio da segun-
da parte, a perder por três golos, a Espanha tentou tudo.
Mostrámos muita maturidade e vontade no jogo e conse-
guimos sempre ultrapassar essas dificuldades que a Espa-
nha nos tentou criar", refere ainda Luís Monteiro. 

§seleccionador nacional comenta

DR

Seleccionador Luís Monteiro com a equipa nacional em Guimarães

DR

Ponta esquerda do ABC 

Carlos Martins 
“Com esta segunda
oportunidade
vamos aproveitar”
“Não foi surpresa, já ganhàmos
vários jogos frente à Espanha. No
entanto,  foram jogos amigáveis,
esperemos que no Mundial seja
diferente” — comentou Carlos
Martins. 
“Nós fomos repescados, não
conseguimos garantir a entrada
(directa) no Mundial, mas com
esta segunda oportunidade que
nos foi dada penso vamos apro-
veitar ao máximo e esperar que
os resultados sejam os melho-
res”, prosseguiu o esquerdino,
que é ponta direita do ABC.
À questão de uma possível falta
de descanso, responde que ape-
sar de ainda não ter tido férias,
“não podemos dar a falta de des-
canso como desculpa. Embora
reconhecendo que é importante
o factor ‘descanso’ , vincou que
“temos de deixar isso de lado e
aproveitar ao máximo” esta
oportunidade. Sobre o campeo-
nato nacional, admitiu que “as
equipas principais estão a ficar
bem compostas, o que vai tornar
um campeonato ainda mais
competitivo o que é muito bom
para a modalidade”.

DR

Ponta direita do ABC

A comitiva lusa voltou
ontem. Para hoje está
prevista a divulgação da
convocatória para o
Mundial do Brasil. Selecção
inicia último estágio dia 15
em Rio Maior. 
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Universíadas de Verão
Portugal está pela primeira vez numa final colectiva 

A final era garantida, mas Portugal recusou-se a não vencer o último jogo da
fase de grupos, frente ao Brasil. A luta pelo 1.º lugar está agendada para
hoje, com a Sérvia. No Atletismo, menos de um segundo separou Miguel
Moreira do pódio dos 800m, prova que terminou em 4.º lugar.

“Fiquei mesmo perto e superei as expectativas iniciais. Isso deixa-me feliz e
motivado para alcançar cada vez mais e melhor”, partilhou Miguel Moreira
após conquistar o 4.º lugar da prova.
O estudante atleta conquistou passo a passo a sua presença na final e ambi-
cionava mais. “À medida que ia passando pelas eliminatórias, ia-me sentin-
do cada vez mais forte e motivado. Na final sabia que tudo podia acontecer
e, como qualquer atleta, ambicionava o pódio”, acrescenta.
Miguel Moreira terminou em 4.º lugar com o tempo 1:50.26, atrás do sul
africano Van Rensburg que obteve 1:49.30. Em 2.º lugar ficou o marroquino
El Guesse (1:49.29) e o ouro foi para o norte-americano Shaquille Walker.
Portugal volta às finais hoje, desta vez com a selecção nacional universitária
de Andebol. Após uma vitória por 34-28 ao Brasil, Portugal confirmou o 1.º
lugar na fase de grupos – com apenas vitórias – e mostrou à selecção da
Sérvia não ambicionar nada mais do que mais uma vitória e o ouro final.
A equipa sérvia terminou em 1.º lugar do grupo A, com apenas uma derrota.
Esta é a primeira final da missão portuguesa numa Universíada de Verão e a
primeira medalha. O jogo com a sérvia decorre às 20 horas.
Ana Coelho (-53kg) e Mário Silva (-63kg) entraram em competição no Taek-
wondo e ambos terminaram a prova em 17.º lugar, logo após o primeiro
combate de cada. A coincidência continua quando ambos perderam frente
ao atleta que acabou por conquistar o 2.º lugar e a medalha de prata nas
respetivas categorias.
Ana Coelho afirma que “foi um combate difícil contra uma adversário muito
forte que acabou por ficar em segundo lugar na prova”. “Consegui cumprir
com algumas coisas que tinha definido antes do combate e acima de tudo
dei o meu melhor”, acrescenta.
“A prova estava bastante difícil. Tinha atletas de grande nível, incluindo o
campeão do mundo, (vencedor da prova), e um bronze mundial, que foi o
atleta com o qual me defrontei. Foi um combate muito táctico muito difícil
para ambos e ele teve a vantagem no último round marcando os dois pontos
de diferença. Sinto me triste como é óbvio por não ter chegado mais longe.
Fisicamente senti-me bem”, explicou Mário Silva.
Mas a competição não termina aqui, com os portugueses a participarem nas
provas de equipas. Na equipa masculina teremos Júlio Ferreira, Mário Silva,
Jean-Michel Fernandes e Nuno Costa, e na feminina contaremos com Beatriz
Fernandes, Ana Coelho e Joana Cunha.

§desporto universitário
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Matosinhos conquista diversas medalhas nos Jogos do Eixo Atlântico . Desporto em
Matosinhos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Desporto Matosinhos Online

URL:: http://www.desportomatosinhos.pt/matosinhos-conquista-diversas-medalhas-nos-jogos-do-eixo-

atlantico/

 
Criados em 1995 e realizados de dois em dois anos, os Jogos do Eixo Atlântico decorreram, pela
primeira vez, simultaneamente em três cidades: Matosinhos, Porto e VN Gaia. De 5 a 10 de Julho, os
três municípios da Frente Atlântica acolheram nos seus equipamentos desportivos as diversas
modalidades em competição (Andebol, Atletismo, Basquetebol, Futebol de 7, Natação, Voleibol e
Ténis), totalizando mais de 1800 atletas em representação de 28 concelhos do norte de Portugal (16)
e da Galiza (12).
 
 Matosinhos teve excelentes prestações nas diversas modalidades, arrecadando algumas medalhas e
lugares de destaque na classificação geral colectiva, contando, também, com magníficas participações
individuais, o que permitiu a obtenção dos seguintes resultados por equipas:
 
 1º lugar - Voleibol (tricampeão - 2009, 2013 e 2015)
 
 2º lugar - Atletismo de Pista Masculino
 
 2º lugar - Atletismo de Pista Feminino
 
 2º lugar - Atletismo de Pista Adaptado Feminino
 
 3º lugar - Natação Pura Feminino
 
 4º lugar - Andebol
 
 4º lugar - Futebol de 7
 
 4º lugar - Basquetebol Masculino
 
 5º lugar - Natação Adaptada Masculina
 
 6º lugar - Natação Adaptada Feminina
 
 7º lugar - Natação Pura Masculina
 
 7º lugar - Atletismo de Pista Adaptado Masculino
 
 8º lugar - Basquetebol Feminino
 
 10º lugar - Atletismo Cross Masculino
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Destak.pt

URL:: http://www.destak.pt/artigo/236192-selecao-portuguesa-de-andebol-conquista-o-ouro-nas-universiadas-

ao-bater-servia

 
Actualidade
 
 13 | 07 | 2015   17.29H
 
 A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=781732

 
HOJE às 17:47
 
 A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
 
 Diário Digital / Lusa
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andebol de formação   

Vermoim anuncia 
duas renovações  
 A Associação Cultural de Vermoim anunciou a 
renovação do contrato com o técnico de ande-
bol Vítor Bastos. 

Habilitado com o nível Master Coach (o nível 
mais elevado de técnico de andebol), já orien-
tou equipas em vários escalões como a Acade-
mia Desportiva ISAVE, Colégio 7 Fontes, CCR 
Fermentões e Xico Andebol. Desde 2013, Vítor 
Bastos é o responsável técnico pela equipa de in-
fantis masculinos da AC Vermoim.

O clube famalicense confirmou também a re-
novação do vínculo contratual com a treinado-
ra Alcina Machado, que volta a assumir as equi-
pas de bambis e minis do Vermoim na próxima 
época desportiva. 

D
R
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Andebol: Seleção portuguesa conquista o ouro nas Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/artigo/136681-andebol-selecao-portuguesa-conquista-o-ouro-nas-universiadas/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 13-07-2015 às 18:26
 
 A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
 
 Siga-nos no, noe no.
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Universíadas Gwangju 2015: Portugal está pela primeira vez numa final coletiva nas
Universíadas de Verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Local.pt Online

URL:: http://local.pt/portugal/universiadas-gwangju-2015-portugal-esta-pela-primeira-vez-numa-final-coletiva-

nas-universiadas-de-verao/

 
LISBOA - A final era garantida, mas Portugal recusou-se a não vencer o último jogo da fase de grupos,
frente ao Brasil. A luta pelo 1º lugar está agendada para amanhã, dia 13, com a Sérvia. No Atletismo,
menos de um segundo separou Miguel Moreira do pódio dos 800m, prova que terminou em 4º lugar.
"Fiquei mesmo perto e superei as expectativas iniciais. Isso deixa-me feliz e motivado para alcançar
cada vez mais e melhor", partilha Miguel Moreira após conquistar o 4º lugar da prova. O estudante-
atleta conquistou passo a passo a sua presença na final e ambicionava mais. "À medida que ia
passando pelas eliminatórias, ia-me sentindo cada vez mais forte e motivado. Na final sabia que tudo
podia acontecer e, como qualquer atleta, ambicionava o pódio", acrescenta. Miguel Moreira terminou
em 4º lugar com o tempo 1:50.26, atrás do sul africano Van Rensburg que obteve 1:49.30. Em 2º
lugar ficou o marroquino El Guesse (1:49.29) e o ouro foi para o norte-americano Shaquille Walker.
Portugal volta às finais amanhã, desta vez com a Seleção Nacional Universitária de Andebol. Após uma
vitória por 34-28 ao Brasil, Portugal confirmou o 1º lugar na fase de grupos - com apenas vitórias - e
mostrou à seleção da Sérvia não ambicionar nada mais do que mais uma vitória e o ouro final. A
equipa sérvia terminou em 1º lugar do grupo A, com apenas uma derrota. Esta é a primeira final da
missão portuguesa numa Universíada de Verão e a primeira medalha. O jogo com a sérvia decorre
amanhã, dia 13, às 20 horas. Ana Coelho (-53kg) e Mário Silva (-63kg) entraram hoje em competição
no Taekwondo e ambos terminaram a prova em 17º lugar, logo após o primeiro combate de cada. A
coincidência continua quando ambos perderam frente ao atleta que acabou por conquistar o 2º lugar e
a medalha de prata nas respetivas categorias. Ana Coelho afirma que "foi um combate difícil contra
uma adversário muito forte que acabou por ficar em segundo lugar na prova". "Consegui cumprir com
algumas coisas que tinha definido antes do combate e acima de tudo dei o meu melhor", acrescenta.
"A prova estava bastante difícil. Tinha atletas de grande nível, incluindo o campeão do mundo,
(vencedor da prova), e um bronze mundial, que foi o atleta com o qual me defrontei. Foi um combate
muito tático muito difícil para ambos e ele teve a vantagem no último round marcando os dois pontos
de diferença. Sinto me triste como é óbvio por não ter chegado mais longe. Fisicamente senti-me
bem", explica Mário Silva. Mas a competição não termina aqui, amanhã, os portugueses participam
nas provas de equipas. Na equipa masculina teremos Júlio Ferreira, Mário Silva, Jean-Michel
Fernandes e Nuno Costa, e na feminina contaremos com Beatriz Fernandes, Ana Coelho e Joana
Cunha. "Amanhã é um novo dia e temos a competição de equipas que vai ser igualmente difícil e dura.
Estamos todos muito entusiasmados e motivados para fazer uma boa prestação", conclui Mário.
Amanhã é também o último dia de competição da 28ª edição da Universíada de Verão que decorre em
Gwangju, na Coreia do Sul. Para dia 14 espera-se apenas a cerimónia de encerramento.
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Universíadas Gwangju 2015: Ouro no Andebol é conquista inédita para Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Local.pt Online

URL:: http://local.pt/portugal/universiadas-gwangju-2015-ouro-no-andebol-e-conquista-inedita-para-portugal/

 
LISBOA - "É uma sensação fantástica. Não posso mentir, nós vínhamos com isto em mente,
acreditávamos que era possível fazer este trabalho e ganhar esta medalha. A sensação só de
participar e as sensações que estar numas Universíadas nos trazem são inesquecíveis e ganhar a
medalha de ouro e fazer história para Portugal é algo que fica para sempre", exalta o capitão de
equipa Pedro Seabra. A Seleção Nacional Universitária de Andebol conquistou hoje, dia 13, o primeiro
ouro de Portugal numa modalidade coletiva nas Universíadas de Verão ao vencer a Sérvia por 25-21.
Esta é a 11ª medalha de ouro portuguesa em Universíadas de Verão. A missão portuguesa termina
assim a sua participação com uma medalha de ouro, duas de prata - no Taekwondo - e uma de
bronze, na Ginástica Artística. O selecionador Rolando Freitas tentou exprimir a sua felicidade,
enquanto a restante equipa cantava o hino português na comemoração desta vitória. "Estamos
bastante contentes, porque fizemos uma prova limpa com seis vitórias e porque conseguimos o ouro
que esperávamos e desejávamos. Estou também muito contente por perceber que este é um evento
que tem muitas parecenças com o maior evento desportivo multidisciplinar que são os Jogos
Olímpicos, que é um evento de referência, com uma boa competição de muito bom nível. E contente
por achar que este projeto tem pernas para andar e que podemos no futuro ainda tirar mais
dividendos desta articulação e quem sabe voltar a ganhar um dia", afirma Rolando Freitas. Após uma
primeira parte muito renhida, onde a Sérvia procurava sempre a vantagem e Portugal o empate, a
segunda metade do jogo foi dominada pelos portugueses. O intervalo não deu vantagem a ninguém.
Os jogadores recolheram ao balneário com um empate a 11. Estava tudo em aberto na segunda parte
e Portugal não deu hipótese, ganhando uma vantagem confortável em relação ao adversário. Com o
resultado português nos 21, os sérvios começaram a aproximar-se, mas novamente a formação
lusitana afastou-se até aos 25 e a equipa da Sérvia terminou a prova com 21 golos marcados. Estava
assim terminada, e da melhor forma, a participação portuguesa nas Universíadas de Verão 2015, em
Gwangju, na Coreia do Sul. No Taekwondo, a competição era agora de equipas. No feminino, Beatriz
Fernandes, Ana Coelho e Joana Cunha entraram primeiro no tatame, onde defrontaram a Taipei
chinesa. O resultado 9-21 foi favorável à adversária, que impediu assim as três portuguesas de
seguirem em frente na prova. No masculino, Júlio Ferreira, Mário Silva, Jean-Michel Fernandes e Nuno
Costa constituíram equipa e defrontaram os anfitriões logo no primeiro combate. Os sul coreanos
venceram os atletas portugueses por 16-10, afastando-os da fase seguinte. "Hoje foi a competição de
equipas e estávamos bastante entusiasmados. O sorteio determinou que nos defrontaríamos ou com a
fortíssima seleção da Coreia do Sul (vencedora do evento) ou com a Nigéria. Defrontámo-nos com a
Coreia e, até aos últimos 30 segundos, estivemos ou a vencer ou empatados. Depois de não nos
terem pontuado um pontapé na cabeça, a Coreia marcou um ponto e aí foi difícil remontar o resultado.
Foi uma excelente experiência e todos nós gostaríamos de ter vencido", conta Mário Silva. Hoje foi o
último dia de competição da 28ª edição da Universíada de Verão que decorre em Gwangju, na Coreia
do Sul, desde o passado dia 3 de julho. Para amanhã, dia 14, espera-se apenas a cerimónia de
encerramento.
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Lux.pt

URL:: http://www.lux.iol.pt/nacional/13-07-2015/selecao-portuguesa-de-andebol-conquista-o-ouro-nas-

universiadas-ao-bater-servia

 
A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul. A equipa portuguesa, que é campeã do mundo
universitária em título, estava empatada 11-11 ao intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas
confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois títulos. Este é o quarto pódio de Portugal
nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de Rui Bragança (-58 kg) e de Joana
Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso de trave.
 
  Redação Lux  com Lusa  hoje às 18:08
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Portugal conquista o ouro nas Universíadas de verão em Gwangju | Mais Educativa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Mais Educativa Online

URL:: http://www.maiseducativa.com/2015/07/13/portugal-conquista-o-ouro-nas-universiadas-de-verao-em-

gwangju/

 
Os desportos coletivos estão em grande destaque nas Universíadas de verão 2015, onde a Seleção
Nacional Universitária de Andebol conquistou o ouro esta tarde. Portugal conquistou hoje o seu
primeiro ouro numa modalidade coletiva ao vencer a Sérvia por 25-21. Este jogo bastante disputado
valeu a 11ª medalha de ouro nas Universíadas de Verão. A missão portuguesa em Gwangju termina
assim com uma medalha de ouro, duas de prata - no Taekwondo - e uma de bronze, na Ginástica
Artística. Com este resultado, os portugueses terminam assim, e da melhor forma, a sua participação
na Coreia do Sul. Já no Taekwondo, a competição era de equipas. No feminino, Beatriz Fernandes, Ana
Coelho e Joana Cunha defrontaram a Taipei chinesa, tendo perdido por 9-21 resultado esse que
impediu estas três portuguesas de seguirem em frente na prova. No masculino, Júlio Ferreira, Mário
Silva, Jean-Michel Fernandes e Nuno Costa defrontaram os atletas da 'casa' que venceram os
portugueses por 16-10, afastando-os também da fase seguinte. Hoje assinalou-se o último dia de
competições da 28ª edição das Universíadas de Verão, tendo decorrido desde o passado dia 3 de
julho. Para amanhã, dia 14, espera-se apenas a cerimónia de encerramento. É de frisar que a comitiva
portuguesa foi composta por 45 atletas e 12 treinadores, que vão competir em dez modalidades
(andebol, ginástica artística, atletismo, esgrima, judo, natação, remo, taekwondo, ténis de mesa e tiro
com arco). A Mais Superior esteve presente na apresentação da Comitiva Portuguesa e até estivemos
à conversa com alguns dos atletas. Para ficares a saber mais basta clicares aqui.
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Universíadas: Portugal vence Sérvia e conquista medalha de ouro em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidade/13-07-2015/universiadas-portugal-vence-servia-e-conquista-

medalha-de-ouro-em-andebol

 
Equipa de Rolando Freitas confirmou favoritismo durante a segunda parte
 
 há 10 minutos
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu, esta segunda-feira, a Sérvia, por 25-21, e conquistou a
medalha e ouro nas Universíadas que decorrem em Gwangju, na Coreia do Sul.
 
 Ao intervalo, a equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada
11-11, mas acabou por confirmar o favoritismo, acumulando, agora, os dois títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
 
Redação
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Ricardo Costa é o novo treinador do andebol do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/13-07-2015/ricardo-costa-e-o-novo-treinador-do-andebol-do-

fc-porto

 
Antigo atleta regressa a casa.
 
 há 2 minutos
 
Redação
Ricardo Costa, antigo atleta do FC Porto e técnico da ADA Maia na época 2014/15, foi apresentado
esta segunda-feira como novo treinador de andebol dos dragões.
 
O treinador portuense, de 38 anos, tem seis campeonatos nacionais conquistados pelo FC Porto (três
como jogador e três como técnico-adjunto), clube em que terminou a carreira.
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Portugal conquista o ouro nas Universíadas de verão em Gwangju
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Mais Superior Online Autores: Francisco Gamito

URL:: http://www.maissuperior.com/2015/07/13/portugal-conquista-o-ouro-nas-universiadas-de-verao-em-

gwangju/

 
13 de Julho de 2015
 
 Os desportos coletivos estão em grande destaque nas Universíadas de verão 2015, onde a Seleção
Nacional Universitária de Andebol conquistou o ouro esta tarde.
Portugal conquistou hoje o seu primeiro ouro numa modalidade coletiva ao vencer a Sérvia por 25-21.
Este jogo bastante disputado valeu a 11ª medalha de ouro nas Universíadas de Verão. A missão
portuguesa em Gwangju termina assim com uma medalha de ouro, duas de prata - no Taekwondo - e
uma de bronze, na Ginástica Artística.
Com este resultado, os portugueses terminam assim, e da melhor forma, a sua participação na Coreia
do Sul.
Já no Taekwondo, a competição era de equipas. No feminino, Beatriz Fernandes, Ana Coelho e Joana
Cunha defrontaram a Taipei chinesa, tendo perdido por 9-21 resultado esse que impediu estas três
portuguesas de seguirem em frente na prova.
No masculino, Júlio Ferreira, Mário Silva, Jean-Michel Fernandes e Nuno Costa defrontaram os atletas
da 'casa' que venceram os portugueses por 16-10, afastando-os também da fase seguinte.
Hoje assinalou-se o último dia de competições da 28ª edição das Universíadas de Verão, tendo
decorrido desde o passado dia 3 de julho. Para amanhã, dia 14, espera-se apenas a cerimónia de
encerramento.
É de frisar que a comitiva portuguesa foi composta por 45 atletas e 12 treinadores, que vão competir
em dez modalidades (andebol, ginástica artística, atletismo, esgrima, judo, natação, remo,
taekwondo, ténis de mesa e tiro com arco).
A Mais Superior esteve presente na apresentação da Comitiva Portuguesa e até estivemos à conversa
com alguns dos atletas. Para ficares a saber mais basta clicares aqui.
 
Francisco Gamito
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Notícias ao Minuto - Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas
Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/420695/selecao-portuguesa-de-andebol-conquista-o-ouro-

nas-universiadas

 
A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul. A equipa portuguesa, que é campeã do mundo
universitária em título, estava empatada 11-11 ao intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas
confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois títulos. Este é o quarto pódio de Portugal
nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de Rui Bragança (-58 kg) e de Joana
Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso de trave.
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Observador Online

URL:: http://observador.pt/2015/07/13/selecao-portuguesa-de-andebol-conquista-o-ouro-nas-universiadas-ao-

bater-servia/

 
Universíadas A seleção portuguesa de andebol conquistou a medalha de ouro nas Universíadas, após
triunfo 25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul. JUANJO MARTIN/EPA A seleção portuguesa
de andebol conquistou a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo 25-21 sobre a Sérvia, em
Gwangju, Coreia do Sul. A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava
empatada 11-11 ao intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo,
acumulando agora os dois títulos. Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das
medalhas de prata no taekwondo de Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze
da ginasta Filipa Martins no concurso de trave.
 
 13/7/2015, 17:46
 
Agência Lusa
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Seleção portuguesa de andebol vence ouro nas Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Oeiras Digital Online

URL:: http://oeirasdigital.pt/?page=noticia_detalhe&categoria=desporto&t=08C06878-C38E-2132-7A69-

082126D5700D

 
por Oeiras Digital | 13 de Julho de 2015 | 18:45
 
 Este é já o quarto pódio de Portugal nas Universíadas
 
 por Oeiras Digital | 13 de Julho de 2015 | 18:45
 
 Após vencer a Sérvia por 25-21, a Seleção Portuguesa venceu hoje a medalha de ouro nas
Universíadas, em Gwangju, Coreia do Sul.
  
 A equipa nacional é campeã do mundo universitária em título e até ao intervalo estava empatada a
11, mas os jogadores nacionais deram uma volta ao resultado e acumulam agora os dois títulos,
avança o Notícias ao Minuto.
  
 Este é já o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois de Rui Bragança (-58kg) e de Joana
Cunha(-57) vencerem pratas no Taekwondo, bem como Filipa Martins vencer uma medalha de bronze
em ginástica, no concurso de trave. 
(Com colaboração de Diana Gonçalves )
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Selecção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Porto Canal Online

URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/64352/

 
Gwangju, Coreia do Sul, 13 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha
de ouro nas Universíadas, após triunfo 25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
 
 RBA // VR
 
 Lusa/Fim
 
 13-07-2015 17:28 |Fonte: Agência Lusa
 
 

Página 49



A50

Ouro no Andebol é conquista inédita para Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Praticante Online

URL:: http://www.opraticante.pt/ouro-no-andebol-e-conquista-inedita-para-portugal/

 
"É uma sensação fantástica. Não posso mentir, nós vínhamos com isto em mente, acreditávamos que
era possível fazer este trabalho e ganhar esta medalha. A sensação só de participar e as sensações
que estar numas Universíadas nos trazem são inesquecíveis e ganhar a medalha de ouro e fazer
história para Portugal é algo que fica para sempre", exalta o capitão de equipa Pedro Seabra. A
Seleção Nacional Universitária de Andebol conquistou hoje, dia 13, o primeiro ouro de Portugal numa
modalidade coletiva nas Universíadas de Verão ao vencer a Sérvia por 25-21. Esta é a 11ª medalha de
ouro portuguesa em Universíadas de Verão. A missão portuguesa termina assim a sua participação
com uma medalha de ouro, duas de prata no Taekwondo e uma de bronze, na Ginástica Artística. O
selecionador Rolando Freitas tentou exprimir a sua felicidade, enquanto a restante equipa cantava o
hino português na comemoração desta vitória. "Estamos bastante contentes, porque fizemos uma
prova limpa com seis vitórias e porque conseguimos o ouro que esperávamos e desejávamos. Estou
também muito contente por perceber que este é um evento que tem muitas parecenças com o maior
evento desportivo multidisciplinar que são os Jogos Olímpicos, que é um evento de referência, com
uma boa competição de muito bom nível. E contente por achar que este projeto tem pernas para
andar e que podemos no futuro ainda tirar mais dividendos desta articulação e quem sabe voltar a
ganhar um dia", afirma Rolando Freitas. Após uma primeira parte muito renhida, onde a Sérvia
procurava sempre a vantagem e Portugal o empate, a segunda metade do jogo foi dominada pelos
portugueses. O intervalo não deu vantagem a ninguém. Os jogadores recolheram ao balneário com
um empate a 11. Estava tudo em aberto na segunda parte e Portugal não deu hipótese, ganhando
uma vantagem confortável em relação ao adversário. Com o resultado português nos 21, os sérvios
começaram a aproximar-se, mas novamente a formação lusitana afastou-se até aos 25 e a equipa da
Sérvia terminou a prova com 21 golos marcados. Estava assim terminada, e da melhor forma, a
participação portuguesa nas Universíadas de Verão 2015, em Gwangju, na Coreia do Sul. No
Taekwondo, a competição era agora de equipas. No feminino, Beatriz Fernandes, Ana Coelho e Joana
Cunha entraram primeiro no tatame, onde defrontaram a Taipei chinesa. O resultado 9-21 foi
favorável à adversária, que impediu assim as três portuguesas de seguirem em frente na prova. No
masculino, Júlio Ferreira, Mário Silva, Jean-Michel Fernandes e Nuno Costa constituíram equipa e
defrontaram os anfitriões logo no primeiro combate. Os sul coreanos venceram os atletas portugueses
por 16-10, afastando-os da fase seguinte. "Hoje foi a competição de equipas e estávamos bastante
entusiasmados. O sorteio determinou que nos defrontaríamos ou com a fortíssima seleção da Coreia
do Sul (vencedora do evento) ou com a Nigéria. Defrontámo-nos com a Coreia e, até aos últimos 30
segundos, estivemos ou a vencer ou empatados. Depois de não nos terem pontuado um pontapé na
cabeça, a Coreia marcou um ponto e aí foi difícil remontar o resultado. Foi uma excelente experiência
e todos nós gostaríamos de ter vencido", conta Mário Silva. Hoje foi o último dia de competição da 28ª
edição da Universíada de Verão que decorre em Gwangju, na Coreia do Sul, desde o passado dia 3 de
julho. Para amanhã, dia 14, espera-se apenas a cerimónia de encerramento. Texto de: F.A.D.U.
 
 Julho 13, 2015
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Portugal conquista medalha de ouro nas Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=962000

 
VITÓRIA SOBRE A SÉRVIA NA FINAL Portugal conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro nas
Universíadas, ao derrotar na final a Sérvia por 25-21. A equipa das quinas conseguiu fazer a diferença
na segunda parte, depois de ter chegado empatada ao intervalo (11-11). A formação orientada por
Rolando Freitas já tinha sido igualmente campeã mundial universitária. A comitiva portuguesa soma
agora quatro medalhas nas Universíadas, depois de Rui Bragança e Joana Cunha no taekwondo terem
garantido duas medalhas de prata e Filipa Martins na trave ter alcançado o bronze.
 
 , 13 julho de 201517:11
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Andebol português ganha ouro nas Universíadas
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URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=4&did=193472

 
13-07-2015 16:39
 
 Naquela que é a maior prova multidesportiva a seguir aos Jogos Olímpicos, o andebol universitário
portugues voltou a brilhar. Portugal conquistou, pela primeira vez, uma medalha de ouro numa
modalidade colectiva nas Universíadas.
 
 A selecção nacional de andebol masculino conquistou, esta segunda-feira, a medalha de ouro nas
Universíadas de Gwangjiu, na Coreia do Sul. É a primeira vez que Portugal consegue uma medalha de
outo numa modalidade colectiva numas Universíadas, uma prova que se realiza de dois em dois anos
e que é considerada a segunda maior prova multidesportos do planeta, a seguir aos jogos olímpicos de
verão.
 
 A equipa nacional universitária, que há um ano se sagrou também campeã do mundo frente ao Brasil,
teve desta vez de derrotar a Sérvia para acabar no primeiro lugar do pódio. A equipa comandada por
Rolando Freitas venceu por 25-21 a equipa sérvia num encontro muito renhido sobretudo na primeira
parte (11-11 ao intervalo).
 
 As Universíadas de Gwangju, que arrancaram no dia 3 de Julho, terminam esta terça-feira, com a
cerimónia de encerramento. A comitiva portuguesa regressa com mais três medalhas na bagagem
além da conquistada no andebol, com duas medalhas de prata no taekwondo e uma de brinze na
ginástica artística.
 
 O andebol masculino conquistou a 11ª medalha de ouro de Portugal na história das Universíadas.
Nélson Évora, Sara Moreira e Jéssica Augusto são alguns dos atletas lusos que já conquistaram
medalhas de ouro nesta competição.
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Portugal conquista ouro nas Universíadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/outras-modalidades/portugal-conquista-ouro-nas-universiadas_d844277

 
LUSA 13 Jul, 2015, 17:37 | Outras Modalidades Portugal conquistou mais uma medalha nas
Universíadas | Marko Djurica - REUTERS A seleção portuguesa de andebol conquistou esta segunda-
feira a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo 25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do
Sul. A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos. Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no
taekwondo de Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa
Martins no concurso de trave.
 
 13 Jul, 2015, 17:37|
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Ricardo Costa é o novo treinador do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2015
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URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/07/13/ricardo-costa-e-o-novo-treinador-do-fc-porto

 
13-07-2015 22:40
 
 O técnico de 38 anos sucede no cargo a Ljubomir Obradovic.
 
 Ricardo Costa assinou por dois anos com os dragões
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Ricardo Costa, antigo atleta do FC Porto e técnico da ADA Maia na época 2014/15, foi apresentado
hoje como novo treinador de andebol dos 'dragões'.
 
 Na conferência de imprensa de apresentação, Ricardo Costa afirmou estar a viver "um dia muito
especial", prometendo "o máximo de trabalho e empenho".
 
 O treinador portuense, de 38 anos, que assume agora o comando da equipa heptacampeã nacional,
tem seis campeonatos nacionais conquistados pelo FC Porto (três como jogador e três como técnico-
adjunto), clube em que terminou a carreira.
 
 "Aprendi a ganhar aqui e a porta abriu-se para ser adjunto. Fiz parte da equipa do prof. Obradovic -
que sempre me tratou com dignidade e ao qual estou eternamente agradecido - e acredito que o
futuro treinador não tem de apagar tudo que de bom se fez", começou por afirmar.
 
 O novo treinador garantiu que vai tentar implementar as suas ideias e que o principal objetivo é
ganhar. "Nem sempre se pode ganhar, mas o que posso prometer é o máximo de trabalho e de
empenho. Estou agradecido ao FC Porto e quero que a minha etapa como treinador seja igual ou
melhor à que o prof. Obradovic teve aqui. Tenho a certeza absoluta de que vamos conquistar o oitavo
título e fazer história mais uma vez", garantiu.
 
 O treinador esclareceu que "a fome do FC Porto de ganhar títulos com certeza vai continuar",
referindo-se também à EHF Champions League.
 
 "Obviamente que é sempre o objetivo fazer melhor nesta competição, tendo a consciência de que
entramos na 'Champions', porque o formato mudou, onde existem quatro grupos e no C e D estão as
equipas menos cotadas. Podemos claramente ficar nas primeiras duas equipas e tentar disputar a
entrada nos oitavos de final", rematou.
 
 Ricardo Costa assinou um contrato válido por duas épocas, sendo a equipa técnica composta por
Tiago Gama (treinador-adjunto, que chega também da ADA Maia) e Tiago Cadete (preparador físico,
que se mantém da época transacta).
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
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universiadas-ao-bater-servia_19485607.html

 
13 de Julho de 2015, às 17:33
 
 A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
 
 RBA // VR
 
 Lusa/Fim
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Universíadas: Portugal vence o ouro no Andebol
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A seleção portuguesa universitária de andebol conquistou a medalha de ouro nas Universíadas ao
bater Sérvia.
 
 A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha de ouro nas Universíadas, após triunfo
25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
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Seleção portuguesa de andebol conquista o ouro nas Universíadas ao bater Sérvia
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Segunda feira, 13 de Julho de 2015 |
 
 Gwangju, Coreia do Sul, 13 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol conquistou hoje a medalha
de ouro nas Universíadas, após triunfo 25-21 sobre a Sérvia, em Gwangju, Coreia do Sul.
 
 A equipa portuguesa, que é campeã do mundo universitária em título, estava empatada 11-11 ao
intervalo, mas os pupilos de Rolando Freitas confirmaram o seu favoritismo, acumulando agora os dois
títulos.
 
 Este é o quarto pódio de Portugal nas Universíadas, depois das medalhas de prata no taekwondo de
Rui Bragança (-58 kg) e de Joana Cunha (-57 kg) e da de bronze da ginasta Filipa Martins no concurso
de trave.
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AND’ PRAIA 2015 EQUIPAS DE ‘O GAIENSE’ COM UM BOM ARRANQUE

Decorreu no passado fim de se-
mana, na praia do Grão d’Areia,
a primeira etapa do And’Praia
2015. E não podia ter começado
melhor para a equipa ‘Últimas a
Sair/O Gaiense’, com as nossas
atletas a levarem de vencida
todos os jogos desta etapa! 
Depois de no primeiro jogo ter
havido necessidade de recorrer
ao método de contra-ataques
para apurar as vencedoras, as
‘Ultimas a Sair’ não voltaram a
vaciliar vencendo os restantes
quatro jogos com toda a justiça e
a apresentar um andebol de
grande categoria. “Esta etapa
está a correr como nós prevía-
mos e chegamos à final apenas
com vitórias, apesar de no pri-
meiro jogo termos claudicado
um pouco, mas as atletas res-

ponderam bem a partir daí e es-
tamos muito satisfeitos com as
prestações que temos protago-
nizado”, conforme começou por
nos dizer Micael Magalhães,
treinador das ‘Últimas a Sair’.

EQUIPA SÉRIA 
E ORGANIZADA
Numa competição marcada pelo
equilíbrio e com as equipas a
mostrarem que se preprararam
devidamente para este torneio, a
competitividade foi regra em pra-
ticamente todos os jogos, com as
equipas a terem que lutar a sério
pela vitória. Foi precisamente o
que nos disse Micael Magalhães:
“As principais dificuldades que
sentimos prendem-se com a
competitividade do torneio deste
ano relativamente ao do ano pas-
sado. As equipas estão agora
muito mais fortes e melhor pre-
paradas”.
Apesar disso, as ‘Últimas a
Sair/O Gaiense’, apresentaram
uma equipa muito séria, sempre

concentrada em todos os mo-
mentos do jogo e com cada joga-
dora a demonstrar que sabia
bem qual o seu papel dentro de
campo, tendo sido, provavel-
mente, esse o segredo para o su-
cesso alcançado no final.
“Assumimos desde o início que
o nosso objetivo era passarmos à
fase final, sem, no entanto, co-
locarmos como meta sermos
campeãs regionais… se der,
tanto melhor, vamos lutar para
isso, mas primeiro queremos as-
segurar um lugar em Portimão”,

assume o treinador.

VENTO NÃO 
AFASTA PÚBLICO
Para já, as ‘Últimas a Sair’ foram
mesmo... as últimas a sair e com
um grande sorriso nos rostos
face ao evidente domínio evi-
denciado no areal da praia do
Grão D’ Areia e  logo perante ‘o
seu público’ que, apesar das
‘tradicionais’ nortadas, compa-
receu em grande número, quer
nos jogos  do final da tarde/noite
de sexta, quer nos madrugado-

res jogos de sábado e domingo.
Certamente uma aposta ganha
para  ‘O Gaiense’,  Doce Real,
Andebol 7 e Flexsol, patrocina-
dores desta equipa.

‘Últimas a Sair/O Gaiense’,
foram as grandes vencedoras

LUÍS FERRAZ

No final só havia motivos para sorrir

Classificações
Masculinos

Masters
1º Os Repetidos
2º Vegetas
3º Os Gordos/apostaga-
nha.pt - Clube Naval de
Leça
4º Os sem nome
5º Antony Morato
BHT/Lightnow

Rookies
1º Os Repetidos
2º Vegetas
3º Os Gordos/ISMAI -
Clube Naval de Leça
4º Os Divorciados
5º Sand United

Teenagers
1º Mini-Gentleman
2º Os Gordos - Clube
Naval de Leça
3º Soltrafego/Vegetas BH
4º Os Rotativos
5º Os Renegados

Página 58



  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 31,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 60137315 11-07-2015

Tendo partido para este torneio
com a diversão e o reencontro
entre amigas como principal
objetivo,  bastou pisarem a areia
e pegarem na bola, para, desde
logo,  redefinirem as suas ambi-
ções - a veia competitiva e a
sede de vitória das ‘Hand Girls’
revelou-se de imediato... ou não
fosse esta uma equipa ‘O
Gaiense’!
“Esta foi uma etapa de adapta-
ção, visto sermos uma equipa
que, apesar de nos conhecermos,
já não jogávamos juntas há algum
tempo, pelo que esta etapa ser-
viu, basicamente, para perceber
como nos entrosávamos e que
lugar cada uma de nós ocupava
dentro de campo”, conforme nos
explicou Andreia Duarte, a joga-
dora responsável por este grupo.

3º LUGAR E 
BOAS PERSPETIVAS
De facto, esta é uma formação
muito recente, que teve muito
pouco tempo para treinar e para
se ‘conhecer’, pelo que Andreia
Duarte assegura que “de um
modo geral, penso que correu
bem, ficamos em terceiro lugar,
com três vitórias e duas derrotas,
frente às duas equipas que, à par-
tida, serão as mais fortes, mas,
sobretudo, ficamos com a nítida

sensação de que daqui  em diante
temos condições para fazer me-
lhor e apresentar um andebol
mais próximo das reais capaci-
dades das nossas jogadoras”.

EVENTO QUE É JÁ 
UMA REFERÊNCIA
A avaliar pelo número de pes-
soas presentes ao longo de todo
o fim de semana, o andebol de
praia é uma modalidade que tem
vindo a ganhar adeptos um
pouco por todo o país. Esta ver-
tente do andebol, para além de
emotiva e bastante movimen-
tada, é uma vertente em que o
espetáculo e a incerteza do re-
sultado estão sempre presentes,
tornando-se num jogo fácil de
se gostar. Por  outro lado, a or-
ganização também tem contri-

buído para o sucesso da modali-
dade e “a Associação de Ande-
bol do Porto tem evoluído
bastante de ano para ano e tem
vindo a corrigir pequenos erros
registados em edições anterio-
res. Pormenores que para nós,
atletas, fazem toda a diferença,
mas que também se refletem de

forma positiva na afluência de
público”, avaliou Andreia
Duarte. 
Certamente que a Perpicola e o
Restaurante Pingo de Fogo, sem
esquecer ‘O Gaiense’, patrocina-
dores desta equipa, terão ainda
mais motivos para ficarem agra-
dados com esta participação.

AND’PRAIA 2015 PRIMEIRA ETAPA NO GRÃO D’AREIA

‘Hand Girls’ em bom plano
prometem dar luta

LUÍS FERRAZ

Uma equipa ainda há procura da sua melhor forma  

Próximas etapas

2ª etapa - 10 a 12 de Julho,
no Porto - Edifício Trans-
parente

3ª etapa - 17 a 19 de Julho,
no Porto- Edifício Trans-
parente

4ª etapa - 24 a 26 de Julho,
em Matosinhos - Vagas Bar

Classificações
Femininos

Masters
1º Últimas a sair BHC/
O Gaiense
2º Chelsea Beach Handb.
F.
3º Hand Girls
4º Joga no Colete
5º Cenas e Coisas

Rookies
1º Rasta
2º As Pocahontas
3º Sem Limites
4º As Babes
5º ACV Andebol Clube-
Eles Que Venham
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AND’ PRAIA 2015 CAMPEONATO CONTINUA ESTE FIM DE SEMANA EM MATOSINHOS

‘Últimas a Sair’
e ‘Hand Girls’
em destaque 
na primeira
etapa PÁGS. 26 e 27
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  PENALVA DO CASTELO

FESTA DO DESPORTO ENCHE 
PRAÇA MAGALHÃES COUTINHO
A Festa do Desporto e da Juventude e o encerramento 
dos XII Jogos Desportivos de Penalva do Castelo en-
cheram por completo a Praça Magalhães Coutinho, no 
centro da vila.
O programa começou com a cerimónia de encerramen-
to dos Jogos, que se realizaram durante o mês de junho. 
Nesta competição foram atribuídos 123 prémios de 
classificação aos vencedores nas modalidades em com-
petição: futebol de sete, futsal, andebol, basquetebol, 
ténis de mesa, jogo da malha, ténis e BTT. Estiveram 
ainda em competição modalidades de cariz individual, 
tais como o atletismo, a orientação, a pesca lúdica e a 
natação.
Os XII Jogos Desportivos de Penalva do Castelo tive-
ram a participação de 411 desportistas, naturais ou 
residentes no concelho, com idades entre os 6 e 76 anos, 
inscritos por coletividade como a Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva “Os Melros”; Casa do Povo de 
Esmolfe; Centro de Estudos “Caderno Diário”; Grupo 
Desportivo e Cultural de Roriz; Junta de Freguesia de 
Ínsua; Junta de Freguesia de Lusinde; Sport Clube de 
Penalva do Castelo; Associação Cultural Castro de 
Pena Alba; Grupo Recreativo C. F. Matela; Associação 
Recreativa e Cultural Sezurense, para além de inscri-
ções livres.
O objetivo fundamental do projeto foi o de incrementar 
a prática de atividade física, contribuindo para uma 
população mais ativa e com melhor qualidade de vida, 
fora dos tradicionais contextos competitivos.
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Decorreram durante o mês
de junho diversas Finais
Nacionais das competições

organizadas pela Direção de
Desporto da Fundação Inatel,
nomeadamente nas modalidades
coletivas.

Voleibol
As finais começaram a 31 de maio,
em Condeixa, com as Final 4 de
Voleibol Masculino. Nas meias
finais, o CCD “Os Mochos” (Porto)
foi derrotados pelo CCD Praia de
Esmoriz/AmaVolei por 2-3, por seu
turno o CCD Condeixa (Coimbra)
foi derrotado pelo CVO (P) (Lisboa)
pelo mesmo resultado. Na final o
CCD Esmoriz foi mais forte e levou
de vencida o CCD CVO (P) por 3-1,
sagrando-se campeão nacional.

Futsal
Loulé, Capital Europeia do Des -
porto, recebeu a 6 de junho a Final
3 Nacional de Futsal. Os CCD:
GDC São Martinho da Cortiça
(Coimbra), GDC Os Machados
(Faro) e Jardim da Serra (Madeira)
disputaram numa pole entre si o
título de Campeão Nacional. O
CCD São Martinho da Cortiça com
uma vitória e um empate sagrou-se
Campeão Nacional de Futebol,
seguido pelo “Os Machados” e
Jardim da Serra, segundo e tercei-
ro, respetivamente.

Andebol e Basquetebol
Já a 13 de junho, em dia de ani-

versário da Fundação, o Pavilhão
Rainha D. Leonor nas Caldas da
Rainha acolheu as finais nacionais
de Andebol e Basquetebol. Em
ambos os casos, finais Lisboa x
Porto, sendo o resultado final uma
vitória para cada lado. No caso do
Andebol, O CCD GD Banco BPI
(Lisboa) levou de vencida o CCD
Gondomar Cultural (Porto) por 25-
19, num jogo intenso disputado até
praticamente ao fim, onde então o
BPI se destacou e acabou por con-
seguir a margem e o resultado
final. 

No basquetebol, a vitória coube
à equipa do norte de Portugal.  O
CCD Matosinhos Basket (Porto)
levou de vencida o CCD CNN
/Lusitânia Seguros (Lisboa) por 41-
40, num jogo extremamente equili-
brado disputado com intensidade e
definido nos últimos centésimos de
segundo.” �

Desporto Inatel
Finais Nacionais 
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