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> redacção

A equipa da Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho
voltou em 2013 ao palco da
grande final do europeu univer-
sitário de andebol que está a
decorrer em Katowice (Polónia).
Na meia-final da prova, a UMi-
nho defrontou a Opole Universi-
ty of Technology (Polónia),
adversários que não foram ‘pera
doce’, mas que os minhotos
acabaram por vencer por 44-29,
alcançando dessa forma o seu
lugar na finalíssima da com-
petição que agora que irá decidir
quem é o novo campeão eu-
ropeu. 

Mais uma vez a equipa da As-
sociação Académica da Univer-
sidade do Minho partiu para este
jogo como favorita à vitória final
e por isso com claras aspirações
a conseguir o seu lugar na final
do campeonato.

Apesar de ganhar 44-29 a equi-
pa da AAUMinho nem sempre
conseguiu impor o seu andebol,
embora nunca tenha estado em
desvantagem ou em risco de

perder o jogo. Acusando um
pouco de cansaço, alguns jo-
gadores não estiveram nos seus
melhores dias, e assim, a jogar a
‘meio gás’ nunca conseguiram

dilatar muito a vantagem. Aos
15 minutos de jogo a Associação
Académica da Universidade do
Minho estava a ganhar por sete
golos de diferença, sendo que
depois passou um período de 10
minutos sem marcar um golo,
mas foi valendo, ou o guarda-re-
des Bruno Dias ou as falhas téc-
nicas dos polacos. 

A equipa técnica da Associa-
ção Académica da Universidade
do Minho foi mesmo obrigada a

meter um time out aos 20 minu-
tos e a trocar alguns jogadores
que estavam alguns ‘furos’ a
baixo do habitual. Estas alte-
rações sortiram efeito e os lusos
chegaram ao intervalo a ganhar
por cinco (18 – 13).

Na segunda parte tudo mudou.
Os portugueses entraram mais
‘despertos’ e cedo impuseram o
seu andebol. Começou então o
festival de defesas de Humberto
Gomes e os golos em contra-
ataque, dando destaque a João
Gonçalves (MVP do jogo) que
ou em jogadas ofensivas ou em
contra-ataques, marcava golo
atrás de golo. Cerca dos 45 min-
utos da partida, os polacos desis-
tiram do jogo e a UM carimbou,
mais uma passagem à final no
Europeu universitário. 
A AA da Universidade do Min-
hod efronta agora na grande fi-
nal do 7.º Campeonato Europeu
Universitário de Andebol a
equipa croata da University JJ
Strossmayera Osijek onde vão
decidir quem será o novo
campeão europeu universitário
de andebol 2013.

CAMPEONATOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

AAUMinho está na final do europeu de andebol

DR

João Gonçalves, da AAUMinho, recebeu o prémio de melhor jogador

Equipa minhota
vai defrontar os uni-
versitários croatas

da University JJ Stross-
mayera Osijek na final

do europeu de an-
debol
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção feminina 
treina na Maia

A seleção de andebol feminino da Associação de Braga 
tem uma sessão de trabalho agendada para amanhã, a 
partir das 18h30, no Pavilhão Municipal da Maia, para 
a qual estão convocadas as seguintes atletas:

Didáxis: Diana Oliveira, Ana Margarida Pereira, 
Francisca Araújo, Susana Moreira, Andreia Pereira, 
Filipa Gonçalves, Amélia Maia, Ana Coelho e Bárbara 
Ferreira; AC Fafe: Paula Gonçalves; Callidas: Ariana 
Lopes; Maistars: Mafalda Oliveira, Mariana Azevedo, 
Francisca Pereira, Inês Capela, Inês Pontes, Diana 
Oliveira, Gabriela Lopes, Sofia Freitas, Bárbara Santos, 
Rita Castro, Ana Beatriz Estevão e Ana Catarina Estevão; 
CS Juvemar: Bárbara Boaventura, Inês Mó, Sara Inês, 
Beatriz Mariz e Andreia Cachada.
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Um pormenor do encontro da meia-fi nal e João Gonçalves, o MVP do jogo

A UMinho voltou em 
2013 ao palco da gran-
de final do europeu uni-
versitário de andebol que 
está a decorrer em Kato-
wice (Polónia). Na meia-
-final da prova, a UMinho 
defrontou a Opole Univer-
sity of Technology (Poló-
nia), adversários que não 
foram “pera doce” mas 
que os minhotos acaba-
ram por vencer por 44-
29, alcançando dessa for-
ma o seu lugar na final da 
competição.

Mais uma vez a equipa 
da UMinho partiu para este 
jogo como favorita e con-

firmou esse estatuto.
Apesar de ganhar 44-29 

a equipa da UMinho nem 
sempre conseguiu impor o 
seu andebol, embora nun-
ca tenha estado em des-
vantagem ou em risco de 
perder o jogo. 

Acusando um pouco de 
cansaço, alguns jogadores 
não estiveram nos seus 
melhores dias, e assim, a 
jogar a “meio gás” nunca 
conseguiram dilatar muito 
a vantagem. Aos 15 minu-
tos de jogo a UMinho es-
tava a ganhar por 7, pas-
sando depois um período 
de 10 minutos sem mar-

car um golo. Ia valendo, 
ou o guarda-redes Bruno 
Dias ou as falhas técnicas 
dos polacos. 

A equipa técnica da UMi-
nho foi mesmo obrigada a 
meter um “time out” aos 20 
minutos e a trocar alguns 
jogadores que estavam al-
guns “furos” a baixo do 
habitual. Estas alterações 
sortiram efeito e os lusos 
chegaram ao intervalo a 
ganhar por (18-13).

Na segunda parte tudo 
mudou. Os portugueses 
entraram mais “desper-
tos” e cedo impuseram o 
seu andebol. Começou en-

tão o festival de defesas 
de Humberto Gomes e os 
golos em contra-ataque, 
dando destaque a João 
Gonçalves (MVP do jogo) 
que ou em jogadas ofen-
sivas ou em contra-ata-
ques, marcava golo atrás 
de golo. Cerca dos 45 mi-
nutos da partida, os pola-
cos “desistiram” do jogo e 
a UMinho carimbou, mais 
uma passagem à final no 
europeu universitário de 
andebol. 

A UMinho defronta na 
final os croatas da Uni-
versity JJ Strossmayera 
Osijek.

UMinho na final
EUROPEUS UNIVERSITÁIOS: ANDEBOL

DR
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> redacção

No jogo dos quartos-finais deste Europeu,
a UMinho defrontou e venceu sem difi-
culdade a Université Franche-Comté
(França) por 37-20 e continua a sua cam-
inhada rumo à grande final do Campeona-
to que está decorrer em Katowice (Poló-
nia). Para isso os minhotos só têm que
ultrapassar no próximo jogo a equipa de
Opole University of Technology (Poló-
nia), mas a qualidade dos lusos deixa
boas perspetivas.

Na última partida e que determinaria o
acesso às meias-finais, jogaram o 1.º clas-
sificado do Grupo B contra o 4.º do Grupo
A. O favoritismo da UMinho, não só pelo
1.º lugar do grupo mas também pelo an-
debol praticado, era uma realidade. E a
equipa lusa cumpriu a expectativa.

Apesar de ser o último classificado do
outro grupo, os técnicos da UMinho,
Gabriel Oliveira e Eduardo Fernandes,
não quiseram menosprezar ninguém.
Pediram aos seus atletas para jogarem o
seu melhor e eles assim o fizeram. 

Tanto na primeira como na segunda
parte (tem sido jogo atrás de jogo, trocar

o sete ao intervalo) os minhotos iam
alargando o resultado, davam um bom es-
pectáculo e iam agradando a quem estava
presente. Com uma defesa fortíssima, co-
mandada por Humberto Gomes (MVP
deste jogo) e Bruno Dias na segunda
parte, os contra-ataques e as jogadas rápi-
das de ataque, conduziram a um resultado
bastante desequilibrado: UMinho 37 -
Université Franche-Comté 20.

Depois de eliminada nos quartos-de-fi-
nal do Europeu de Futebol Universitário,
ao perder com a fortíssima Universidade
russa de Kuban State por 2-0, a equipa da
de futebol da UMinho voltou a perder,
desta feita por 2-1, com a Universidade
de Bielefeld (Alemanha), na partida pela
disputa do 5.º lugar da competição. 

Segue-se o jogo de despedida da com-
petição contra a Universidade Haute
Ecole de Namur-Liège-Louxermbourg,
vinda de Bélgica, partida que serve para a
atribuição do 7º e 8º lugar. 

A equipa minhota está determinada, cer-
tamente, sair em grande desta compe-
tição, e mantendo a excelente imagem
que até agora vem causado neste campeo-
nato Europeu.

EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

Andebol da UMinho assegura
presença nas meias-finais

DR

Equipa de andebol da UMinho continua a alimentar a ambição de chegar às medalhas
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Rádio Terranova On-line
Andebol (competições europeias): Allavarium ´recusa´ Liga dos Campeões e
´jogará´ a Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2013

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL: http://www.terranova.pt/index.php?idNoticia=123772

/

 
Rádio Terranova On-line Andebol (competições europeias): Allavarium 'recusa' Liga dos Campeões e
'jogará' a Taça EHF. Aveiro 2013-06-30 16:40:16 A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) confirmou
nove clubes nacionais a participarem nas competições europeias na época 2013/2014. No sector
feminino o clube aveirense, Allavarium campeão nacional, optou por jogar a Taça EHF em vez da Liga
do Campeões, devido a questões financeiras. Também na Taça EHF irá estar o Colégio João de Barros.
Alcanena e Gaia irão disputar a Taça Challenge enquanto a Juventude Desportiva do Lis estará na Taça
das Taças. No setor masculino, o FC Porto vai tentar a qualificação para a Liga dos Campeões, Benfica
e Sporting vão disputar a Taça EHF e o Águas Santas a Taça Challenge. Radio Terranova 105.0 FM R.
Padre Guerra 3830 Gafanha da Nazaré Tel: 234 390100 Fax: 234 390103 O seu browser tem
JavaScript desactivado. Active-o!
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Assinatura de novos protocolos estende a todo o distrito de Bragança a prática do
Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/11559-assinatura-de-novos-protocolos-estende-a-todo-o-distrito-de-braganca-

a-pratica-do-andebol

/

 
Sete agrupamentos escolares do distrito de Bragança, associam-se à FAP para dinamizar a nossa
modalidade. A Federação de Andebol de Portugal acaba de celebrar mais um protocolo, que desta feita
teve como parceiro uma parte importante dos Agrupamentos Escolares do Douro Superior. Para o
próximo dia 12 de Julho está agendada a assinatura de novo protocolo, com um conjunto de
agrupamentos do Bragança Norte. Com estes dois protocolos, quase todo o distrito de Bragança
passará a contar pela primeira vez com a prática do andebol em todas as escolas, em quase todos os
concelhos. Esta prática expressar-se-à de diversas formas, que vão desde a introdução do andebol
como modalidade oficial de Desporto Escolar nestes estabelecimentos de ensino até à cooperação
inter-concelhia na organização de eventos de promoção. Foram sete os signatários do protocolo
assinado esta quinta-feira: Centro de Formação de Associações de Escolas do TUA e Douro Superior,
Ag rupamentos Escolares de Alfandega da Fé; Freixo de Espada à Cinta; Mirandela; Moncorvo; Vila
Flor; Carrazeda de Ansiães e Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Seguem-se a
12 de Julho os Agrupamentos Escolares de Abade Baçal, Miguel Torga e Emídio Garcia, em Bragança,
bem como o Agrupamento de Macedo de Cavaleiros. Até agora a prática do Andebol no distrito de
Bragança estava confinada ao concelho de Vinhais pelo que a assinatura destes protocolos representa
um grande salto para o desenvolvimento da nossa modalidade nesta região transmontana.
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Alavarium vai disputar 
a Taça EHF
ANDEBOL Portugal vai estar,
na próxima época, represen-
tado nas competições euro-
peias por nove clubes, quatro
masculinos e cinco femininos,
confirmou, ontem, a Federa-
ção de Andebol de Portugal.

A equipa aveirense do Ala-
varium, actual campeã nacio-
nal, optou por disputar a Taça

EHF, em detrimento da exi-
gente, do ponto de vista finan-
ceiro, Liga dos Campeões. O
Colégio João de Barros partici -
pará igualmente na Taça EHF,
o JAC Alcanena e o Colégio de
Gaia irão disputar a Taça Chal-
lenge, ao passo que a Juven-
tude Desportiva do Lis inscre-
veu-se na Taça das Taças.|
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O Presidente do Governo dos Aço-
res felicitou o Clube de Patinagem 
de Santa Cruz da Lagoa e o Sporting 
Clube da Horta, que se sagraram, 
neste fim de semana, campeões na-
cionais de Patinagem Artística, no 
escalão de Cadetes, e de Andebol, 
em Juvenis, respetivamente.
O clube da Lagoa obteve o título 
por equipas no Campeonato Nacio-
nal de Patinagem Artística que de-

correu no Entroncamento, enquan-
to que o clube da Horta sagrou-se 
Campeão Nacional da II Divisão 
de Andebol, conseguindo assim a 
subida à I Divisão nacional no seu 
escalão.
Na mensagem que enviou ao Clube 
de Patinagem de Santa Cruz, Vasco 
Cordeiro salientou que “este título 
por equipas dá bem nota do exce-
lente trabalho desenvolvido com os 

jovens atletas e que constitui um 
exemplo inspirador para a Juventu-
de Açoriana”.
Sobre o título de Campeão Nacional 
de Andebol, o Presidente do Gover-
no realçou, na mensagem enviada, 
que “este feito desportivo constitui 
a melhor garantia de que o Andebol 
tem o futuro garantido ao mais alto 
nível no Faial, honrando assim a ex-
celente tradição que esta modalida-

de tem na ilha e que tantas alegrias 
já deu aos Açorianos”.
“É com grande regozijo que vemos 
o Desporto Açoriano, nas suas mais 
variadas vertentes, a disputar e a 
vencer competições nacionais de 
prestígio, títulos esses que são o cul-
minar do trabalho e da dedicação de 
atletas, técnicos e dirigentes e que 
muito honram os Açorianos”, con-
cluiu o Presidente do Governo.  

saNta CrUz da Lagoa e sportiNg CLUbe da Horta

Vasco Cordeiro felicita campeões nacionais
de Patinagem Artística e Andebol
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