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DR

Equipa da Juve Mar

A equipa de andebol fe-
minino do Centro Social 
da Juventude de Mar, em 
Esposende, garantiu o re-
gresso à 1.ª Divisão na-
cional depois de vencer 
o Santa Joana por 25-29, 
em partida da última jor-
nada do play-off. As atle-
tas de Mar não quiseram 

desperdiçar a última opor-
tunidade de regressar ao 
seio das melhores equi-
pas nacionais e alcança-
ram o seu objetivo.

Ao intervalo o empate 
demonstrava o forte equilí-
brio entre as equipas, mas, 
na segunda parte tudo mu-
dou: as atletas de Mar fo-

ram mais fortes e alcança-
ram logo no início uma va-
liosa vantagem de 3/4 go-
los que souberam manter 
até final, o que lhes valeu 
uma a vitória por 29-25, e 
deste modo, conseguiram 
a almejada subida ao esca-
lão maior de andebol.

Carla Sá, atleta da Juve 

Mar, foi ainda a melhor 
marcadora desta fase de 
apuramento, com 21 go-
los apontados.

Um dos grandes obreiros 
deste feito histórico é o co-
ordenador e técnico Paulo 
Martins, que referiu:

«Era a nossa obrigação 
estar na primeira divisão, 
de onde nunca deveríamos 
ter saído. Mas esta subida é 
sempre importante para o 
concelho, para a freguesia 
e para nós. Fizemos histó-
ria, uma vez mais».

Para o presidente Fer-
nando Cepa, que é o ou-
tro símbolo desta faça-
nha e de mais uma gran-
de alegria para a vida do 
Centro Social da Juventu-
de de Mar, esta subida é 
«mais um marco na his-
tória do Centro Social de 
que nos orgulhamos. Os 
nossos parabéns vão para 

a equipa técnica e para as 
atletas que foram inexce-
díveis no acreditar e na 
garra com que disputaram 
os jogos. É mais um êxito 
para a freguesia e para o 
concelho».

Na fase de apuramento a 
Juve Mar venceu o S. Ber-
nardo (25-23), perdeu com 
o Cale (20-18) e bateu o 
Santa Joana (29-25).

Neste último encontro, 
disputado no Pavilhão Mu-
nicipal das Lameiras, Fa-
malicão, a equipa de Espo-
sende alinhou e marcou:

Sara Monteiro, Sandra 
Peixoto (3), Ana Couto 
(Ronaldinha) (4), Carla Sá 
(8), Lúcia Santos (1), An-
dreia Martins (4), Helena 
Pereira (1), Ana Lemos 
(2), Andreia Escrivães (5), 
Sara Martins (1), Bárbara 
Moreira, Sara Dias, Teresa 
Santos e Sara Faria.

Juve Mar regressa
à 1.ª Divisão nacional

ANDEBOL FEMININO
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• Juve Mar regressa à primeira divisão de andebol feminino
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO

Tiago Pereira eleito
melhor jogador do mundial

Tiago Pereira, atleta do ABC de Braga, e aluno da 
Universidade do Minho, foi eleito o melhor jogador 
do campeonato do mundo de andebol, disputado no 
Brasil, e que terminou com a seleção portuguesa na 
segunda posição.

A competição encerrou no passado domingo, com a 
cerimónia de entrega de prémios, tendo Tiago Pereira 
subido ao pódio para receber o respetivo troféu.

Esta foi a 21.ª edição do campeonato do mundo 
universitário de andebol, no qual Portugal já foi orga-
nizador em 2000 (Covilhã/Guarda), tendo-se sagrado 
nessa edição vice-campeão mundial universitário, 
também no masculino. 

Portugal voltará a ser anfitrião do CMU de andebol, 
recebendo a próxima edição na cidade de Braga em 
2014. 

Tiago Pereira com o troféu

DM
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> redacção

Uma excelente participação da
selecção nacional universitária
de andebol masculino no 21.º
Campeonato do Mundo Univer-
sitário, que se realizou no Brasil
e que terminou com sabor amar-
go. A final frente à República
Checa terminou com a vitória
para os checos, por 34-24. Por-
tugal consagra-se, assim, vice-
-campeão mundial universitário,
trazendo para casa a medalha de
prata.

A República Checa conseguiu
segurar o jogo logo desde o
princípio. Portugal só cruzou a
barreira checa já passavam 12
minutos do início da partida e o
resultado 5-1 ditava o controlo
da selecção checa, mas ainda
nada estava perdido. O tempo
continuava e as dificuldades au-
mentavam, com a equipa das
quinas a sentir dificuldade para

anular a vantagem. No fim da
primeira parte, Portugal perdia
por 9-16. 

Na segunda parte, apesar do es-

forço dos atletas de Gabriel
Oliveira, Portugal perdia por
16-24 e continuava distante dos
checos, sem conseguir anular a

distância. O resultado final ditou
a vitória da República Checa por
34-24. 

Depois da suada vitória lusa

frente à Polónia nas meias-fi-
nais, a República Checa des-
pedaçou assim o sonho Por-
tuguês, impedindo de trazer para
casa o ambicionado ouro. 

O Brasil garantiu o 3.º lugar do
pódio no jogo contra a Polónia.
O domínio brasileiro finalizou o
resultado contra os polacos por
33-29, dando o bronze à equipa
da casa. 

Esta foi a 21.ª edição do
Campeonato do Mundo Univer-
sitário de Andebol, prova que
Portugal já organizadou, em
2000 (Covilhã/Guarda), tendo-
-se sagrado nessa edição vice-
-campeão mundial universitário,
também no masculino. 

Destaque para o facto de Portu-
gal voltar a ser anfitrião do
Campeonato do Mundo Univer-
sitário de Andebol, recebendo a
próxima edição na cidade de
Braga, em 2014, com a expecta-
tiva de vencer a jogar em casa.

Portugal vice-campeão mundial
A selecção nacional universitária de andebol masculino trouxe do brasil, do 21.º Campeonato do Mundo Univer-
sitário a medalha de prata e o título de vice-campeão. Portugal perdeu na final com a República Checa, por 34-24.

DR

Portugal traz do Brasil medalha de prata no 21.º Campeonato do Mundo Universitário de Andebol

D. UNIVERSITÁRIO

> Selecção nacional perdeu na final frente à República Checa, por 34-24.

ANDEBOL21.º CAMPEONATO DO MUNDO UNIVERSITÁRIO, NO BRASIL
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CAMPEONATO DO MUNDO UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

Tiago Pereira eleito melhor jogador do mundial
O bracarense Tiago Pereira venceu o prémio de Melhor Jogador do 21.º Campeonato do
Mundo Universitário de Andebol, que decorreu no Brasil e que ficou marcado pela excelente
prestação de Portugal. A prova terminou com a conquista da medalha de prata para a
selecção nacional, que se sagrou vice-campeã do mundo depois da derrota na final frente à
República Checa, por 34-24. A competição terminou com a habitual cerimónia de
encerramento onde as equipas femininas e masculinas subiram ao pódio para receber as tão
esperadas medalhas. Tiago Pereira, atleta da selecção portuguesa - ex-jogador do ABC que
esta época se transferiu para o Benfica - foi considerado o melhor jogador do mundial,
trazendo para Portugal o respectivo prémio.
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O andebol de praia regressou
ontem às areias da Praia do
Pedrogão num evento já com
muita tradição na região e que irá
terminar amanhã.

A organização está a cargo,

mais uma vez, do Académico de
Leiria, em parceria com a Asso-
ciação de Andebol, o município, o
IPJ e a Leirisport num torneio
onde são esperados cerca um
milhar de atletas participantes. l

PROVA TERMINA AMANHÃ

Andebol está de regresso
à Praia do Pedrogão 
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A seleção portuguesa 
universitária de andebol 
masculino sagrou-se vi-
ce-campeã mundial, ao 
perder a final de sábado 
com a República Checa 
por 34-24, em campeona-
to que decorreu em Blu-
menau, no Brasil.

A superioridade checa 
fez-se sentir desde o iní-
cio do jogo, chegando ra-
pidamente aos 5-1 e, ape-
sar de uma maior réplica 
lusa, chegou ao interva-
lo já com uma confortá-
vel vantagem de sete go-
los (16-9).

Com a vantagem adqui-
rida, a equipa checa nun-
ca permitiu que o con-
junto luso recuperasse 
no marcador, terminan-

Portugal vice-campeão 
mundial universitário

Seleção portuguesa de andebol universitário conta com vários minhotos

do a partida com uma 
vantagem de 10 tentos 
(34-24).

No encontro de atribui-
ção do terceiro lugar, o 

anfitrião Brasil derrotou 
a Polónia por 33-29.

Portugal, que já tinha al-
bergado uma das 21 edi-
ções deste campeonato, 

quando se sagrou vice-
-campeão em 2000 (Co-
vilhã/Guarda), vai orga-
nizar a próxima edição, 
em 2014, em Braga.

DM

ANDEBOL
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ANDEBOL                 

Mats Olsson já tem sucessor   
Rolando Freitas foi indicado como o novo selecionador 
português de andebol, sucedendo ao treinador sueco, que 
fez os dois últimos jogo à frente da seleção na eliminatória 
para o Mundial de 2013. De acordo com o anúncio da 
Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Rolando Freitas 
terá Luís Monteiro como adjunto, com quem já tinha 
obtido bons resultados na seleção de sub-20.
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portugal perde 
final do Mundial
A seleção portuguesa uni-
versitária de andebol mascu-
lino sagrou-se vice-campeã 
mundial, ao perder a final com 
a República Checa, por 34-24, 
no Brasil. A superioridade che-
ca fez-se sentir desde o início e 
ao intervalo a vantagem era já 
de sete golos (16-9). A equipa 
checa nunca permitiu a recu-
peração, terminando com uma 
vantagem confortável.      
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Encontro Nacional 
de Minis Femininos
O Lagoa A. C. e o Vela de 
Tavira foram os represen-
tantes do Andebol algar-
vio, no Encontro Nacional 
de 2012, onde alcançaram o 
6º e o 11º lugar, respetiva-
mente. A equipa lagoense 
alcançou 4 vitórias, contra 
o Madalenense (20-5), Juve 
Lis 16-15, Alavarium (22-
11) e JAC Alcanena (20-19), 
1 empate, a 14 golos, fren-
te ao Maiastars e 2 derrotas, 
Porto Salvo (14-28) e Juv 
Mar (10-21).

As meninas de Tavira 
não foram tão felizes e al-
cançaram 3 vitórias, contra 
o Alavarium (26-6), Mada-
lenense (20-6) e CP Vacari-
ça (18-10) e 4 derrotas, CP 
Vacariça (13-15), Maiastars 
(13-19), Porto Salvo (13-21) 
e Valongo Vouga (9-12).

Esta prova, organizada 
pela Federação de Andebol 
de Portugal, realizou-se no 
pavilhão municipal de Por-
to Salvo, nos passados dias 
21 a 24.
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