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ANDEBOL
| Redacção | 

O clube de andebol Atletico
Guardes, na Galiza,  vai organi-
zar uma escola de Verão de an-

debol, entre 17 e 31 de Julho.
A iniciativa está aberta à parti-

cipação de caminhenses que
queiram inscrever as suas crian-
ças, refere uma fonte da Câmara
Municipal de Caminha.  

A Escola de Verão será dinami-
zada por treinadores e monitores
e incluirá treinos, jogos, seguro
médico e excursões, sendo servi-
da também aos participantes
uma merenda a meio da manhã.

Acção  de clube galego

Jovens de Caminha em formação na Galiza
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A selecção nacional universitá-
ria de andebol, venceu ontem Is-
rael por 37-26, no jogo de aber-
tura das Universíadas, que de-
correm em Gwasgju, na Coreia
do Sul. 

A equipa lusa, de que fazem
parte vários jogadores do ABC e
da Universidade do Minho, co-

mo Bruno Dias (guarda-redes
transferido para Fafe),  Fábio
Vidrago, Pedro Seabra e Nuno
Rebelo,  ao intervalo já vencia
por 19-14

Nos outros jogos do grupo B,
em que a equipa portuguesa está
inserida, a Suíça venceu o Brasil
por 31-28 (18-19 ao intervalo) e
a Hungria derrotou o Japão por
31-26 (19-15 ao intervalo). 

Hoje Portugal defronta a Suíça

às 20 horas — meio dia em Por-
tugal Continental.

Portugal marca presença no
evento também ao nível da arbi-
tragem, através da dupla consti-
tuida por Eurico Nicolau e Ivan
Caçador, dupla leiriense já com
vasta experiência internacional,
que ontem arbitrou um jogo do
Grupo A, entre a Lituania e a
Russia, que terminou empatado
a 21 golos.

Portugal abre Universíadas
com vitória sobre Israel
SELECÇÃO NACIONAL Universitária, que integra vários jogadores de clubes
minhotos como o ABC e o AC Fafe, iniciou a participação nas Universíadas
com um triunfo sobre Israel e hoje defronta a Suíça.

DR

Jogadores de clubes minhotos e da Universidade do Minho pontificam na selecção nacional universitária
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O edifício da antiga capitania
do Porto de Aveiro, actual sede
da Assembleia Municipal da ci-
dade, é o local onde se vai rea-
lizar, no próximo dia 16, o sor-
teio da 1.ª Divisão Nacional Fe-
minina 2015/2016, designada
de Campeonato Multicare.

O sorteio da principal prova
nacional feminina, que será an-
tecedido pela entrega de pré-
mios de Melhor Jogadora, Me-
lhor Marcadora e Melhor Guar -
 da-Redes do Campeonato Mul -
 ti care Seniores Femininos 2014
/2015, tem início marcado para
as 18 horas. Recorde-se que o
Alavarium é o actual (tri)cam-
peão nacional, depois de ainda
recentemente ter derrotado na
“negra” de uma final disputada
à melhor de três jogos, o Ma-
deira SAD, conquistando o tí-
tulo em Aveiro. |

Aveiro vai
receber o
sorteio da
1.ª Divisão
Andebol
Feminino
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Alexandre Silva

O Centro Desportivo de São Ber-
nardo, com a contratação de
Diogo Taboada, fechou o plantel
sénior masculino para a pró-
xima época. O ex-jogador do Es-
tarreja Andebol Clube é o ter-
ceiro e último reforço da forma-
ção liderada por Ulisses Pereira.

Diogo Taboada, a exemplo
de Daan Garcia (ex-Madeira
SAD) e João Pedro Oliveira
(ex-Águas Santas), é o rosto da
política levada a cabo pela Jun -
ta Directiva, que passa por fa-
zer ingressar atletas de elevada

qualidade, mas já com ligação
afectiva ao clube.

Num projecto desportivo
que se iniciou na época passa -
da, o São Bernardo apenas viu
sair três atletas do plantel: Tia -
go Azenha, Rui Oliveira e Al-
bano Lopes, estes dois últimos
por terminarem a carreira.

No próximo sábado, o São
Bernardo termina a época de
2014/2015 com a realização da
“Festa do Atleta”, na qual se irá
recordar um ano desportivo
em que o clube voltou aos
principais palcos na formação
e marcou presença de quali-
dade nos seniores.

Para André Sousa, membro
da Junta Directiva, o balanço,

de forma sucinta, é muito po-
sitivo: “Foi uma época impor-
tante para o clube, pois era in-
dispensável que as pessoas per-
cebessem que é possível fazer
muito com pouco. Qualidade
sempre houve, mas era preciso
reeducar e relembrar que o se-
gredo do sucesso é o trabalho e
a exigência máxima”.

O dirigente, lembrou, ainda,
“que o São Bernardo é o clube
mais representativo entre Lis-
boa e Porto e que para aqui se
estar é preciso saber estar à al-
tura. Vamos de férias com o
plantel sénior fechado, mas
com a consciência que o tra-
balho feito será a base para os
próximos anos”. |

Diogo Taboada fecha
plantel do São Bernardo
Seniores masculinos A formação aveirense garantiu o terceiro reforço para a nova época,
fazendo regressar ao clube atletas de qualidade
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Diogo Taboada é o terceiro reforço do São Bernardo

D.R.
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E
m três anos quase tudo enco-

lheu no desporto português. 

Há menos praticantes federa-

dos, menos clubes e menos 

apoio estatal. Inversamente 

o número de medalhas su-

biu ligeiramente. De acordo com 

os números disponibilizados pelo 

Instituto Português do Desporto e 

da Juventude (IPDJ), a quebra do 

número de praticantes em 2012 para 

2013 é ligeira (172), tornando-se mais 

acentuada no número de clubes (me-

nos 32) e muito signifi cativa em ter-

mos de comparticipação fi nanceira 

do Estado ao desporto (menos 10,2 

milhões). Ainda assim, entre moda-

lidades olímpicas e não olímpicas, o 

número de medalhas conquistadas 

por atletas portugueses teve uma 

ligeira subida (mais 18).

Se há algo que é uma constante 

no mapa desportivo português ao 

longo dos anos, é a modalidade com 

mais praticantes. O futebol é, de lon-

ge, o desporto mais popular do país, 

o que se refl ecte no número de jo-

gadores federados, mais de 153 mil, 

um número que não tem parado de 

crescer nas últimas duas décadas - 

em 1996 eram 95 mil os federados. 

Os dados mais recentes disponíveis 

são de 2013 e, nesse ano, os futebo-

listas representam quase um terço 

do total de praticantes federados 

em Portugal, 524 mil.

Mais nenhuma das 69 federações 

desportivas na lista ultrapassa os 

100 mil praticantes. Entre as cinco 

com mais atletas federados contam-

se ainda duas modalidades colecti-

vas - andebol, 46 mil, e voleibol, 43 

mil - e duas modalidades individu-

ais - ténis, 18 mil, e karaté, 15 mil. 

Se no caso do andebol houve um 

crescimento signifi cativo entre 2011 

e 2013 (de 40 mil para 46 mil), no 

ténis registou-se uma grande que-

bra, de 25 mil para 18 mil.

O número de clubes desportivos 

também tem vindo a descer nos úl-

timos anos. Depois do crescimento 

que se verifi cou entre 1997 e 2006 

(de 5598 para 12677), a tendência 

inverteu-se a partir de 2007 e, de 

Marco Vaza

Desporto Menos 
praticantes, 
menos clubes e 
menos subsídios

acordo com os dados disponíveis 

para os anos da presente legislatu-

ra, passou-se de 10862 clubes para 

10236, o que representa uma per-

da de 626 clubes. O futebol é o des-

porto com mais clubes dedicados 

(1986), e Lisboa (1858) e Porto (1681) 

são os distritos com mais clubes. No 

pólo oposto, Bragança (90) e Porta-

legre (116) são os distritos com me-

nos clubes.

Onde se encontra a variação mais 

signifi cativa é no volume de com-

participação estatal ao desporto. De 

2011 para 2012, ano de Jogos Olímpi-

cos, até houve um acréscimo de 1,3 

milhões de euros, de 38,2 milhões 

para 39,5 milhões, mas caiu de for-

ma signifi cativa para 29,3 milhões 

em 2013. A baixa regista-se, princi-

palmente, nos planos de comparti-

cipação ao Alto Rendimento e às Se-

lecções Nacionais, que foi de menos 

4,7 milhões, sendo que, neste capí-

tulo, estão incluídas a preparação 

olímpica e paralímpica, para além 

das despesas das missões portugue-

sas em eventos internacionais.

A liderar a lista das federações des-

portivas que mais apoios recebem, 

sem contar com o Comité Olímpico 

de Portugal, está a Federação Por-

tuguesa de Futebol (FPF), que, em 

2013, teve uma comparticipação es-

tatal de 2,9 milhões de euros, ainda 

assim, bem longe do que recebeu, 

por exemplo, em 1999 (9,7 milhões). 

A completar o “top cinco” estão, por 

esta ordem, as federações de bas-

quetebol (2,6 milhões), atletismo 

(2,4 milhões), andebol (2,4 milhões) 

e voleibol (1,9 milhões). Com sete 

excepções (automobilismo, despor-

tos de Inverno, futebol, kickboxing, 

orientação, pesca desportiva e tiro), 

todas as outras federações tiveram 

menor comparticipação estatal de 

2012 para 2013.

Em termos de medalhas conquis-

tadas, houve uma pequena subida 

(18) entre 2012 (236) e 2013 (268), 

sendo que, aqui, falamos de moda-

lidades olímpicas e não olímpicas. 

Entre as modalidades do progra-

ma olímpico, incluindo desporto 

adaptado e desporto universitário, 

conquistaram-se 45 medalhas em 

2013, sendo o judo (13) e o desporto 

(adaptado) as que mais posições de 

pódio recolheram. Entre as modali-

dades não olímpicas, também com 

as vertentes de desporto adaptado e 

universitário, é o desporto adaptado 

a garantir a maior fatia das medalhas 

(133 em 268 conquistadas), seguin-

do-se a ginástica nas suas provas não 

olímpicas (14) e o kickboxing (14).

O mapa desportivo 
de Portugal 
encolheu em tudo 
nos últimos três 
anos. Menos nas 
medalhas

Desporto 

Fonte: IPDJ PÚBLICO 

38.180.237 39.466.481 29.266.942

523.168 524.167
523.995

316

54 59

236

45

268

295 313

10.862 10.615 10.236

2011 2012 2013

Comparticipação financeira

Número total de praticantes 

Medalhas

Clubes

Modalidades
olímpicas

262
Modalidades
não-olímpicas
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Desporto Por Marco Vaza 07/07/2015 - 07:40 O mapa desportivo de Portugal encolheu em tudo nos
últimos três anos. Menos nas medalhas. Emanuel Silva e Fernando Pimenta, na canoagem,
conquistaram a única medalha portuguesa nos Jogos Olímpicos de 2012 Darren Whiteside/Reuters
Política desportiva Estado da nação 2015 Em três anos quase tudo encolheu no desporto português.
Há menos praticantes federados, menos clubes e menos apoio estatal. Inversamente o número de
medalhas subiu ligeiramente. De acordo com os números disponibilizados pelo Instituto Português do
Desporto e da Juventude (IPDJ), a quebra do número de praticantes em 2012 para 2013 é ligeira
(172), tornando-se mais acentuada no número de clubes (menos 32) e muito significativa em termos
de comparticipação financeira do Estado ao desporto (menos 10,2 milhões). Ainda assim, entre
modalidades olímpicas e não olímpicas, o número de medalhas conquistadas por atletas portugueses
teve uma ligeira subida (mais 18). Se há algo que é uma constante no mapa desportivo português ao
longo dos anos, é a modalidade com mais praticantes. O futebol é, de longe, o desporto mais popular
do país, o que se reflecte no número de jogadores federados, mais de 153 mil, um número que não
tem parado de crescer nas últimas duas décadas - em 1996 eram 95 mil os federados. Os dados mais
recentes disponíveis são de 2013 e, nesse ano, os futebolistas representam quase um terço do total
de praticantes federados em Portugal, 524 mil. Mais nenhuma das 69 federações desportivas na lista
ultrapassa os 100 mil praticantes. Entre as cinco com mais atletas federados contam-se ainda duas
modalidades colectivas - andebol, 46 mil, e voleibol, 43 mil - e duas modalidades individuais - ténis,
18 mil, e karaté, 15 mil. Se no caso do andebol houve um crescimento significativo entre 2011 e 2013
(de 40 mil para 46 mil), no ténis registou-se uma grande quebra, de 25 mil para 18 mil. O número de
clubes desportivos também tem vindo a descer nos últimos anos. Depois do crescimento que se
verificou entre 1997 e 2006 (de 5598 para 12677), a tendência inverteu-se a partir de 2007 e, de
acordo com os dados disponíveis para os anos da presente legislatura, passou-se de 10862 clubes
para 10236, o que representa uma perda de 626 clubes. O futebol é o desporto com mais clubes
dedicados (1986), e Lisboa (1858) e Porto (1681) são os distritos com mais clubes. No pólo oposto,
Bragança (90) e Portalegre (116) são os distritos com menos clubes. Onde se encontra a variação
mais significativa é no volume de comparticipação estatal ao desporto. De 2011 para 2012, ano de
Jogos Olímpicos, até houve um acréscimo de 1,3 milhões de euros, de 38,2 milhões para 39,5
milhões, mas caiu de forma significativa para 29,3 milhões em 2013. A baixa regista-se,
principalmente, nos planos de comparticipação ao Alto Rendimento e às Selecções Nacionais, que foi
de menos 4,7 milhões, sendo que, neste capítulo, estão incluídas a preparação olímpica e paralímpica,
para além das despesas das missões portuguesas em eventos internacionais. A liderar a lista das
federações desportivas que mais apoios recebem, sem contar com o Comité Olímpico de Portugal, está
a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que, em 2013, teve uma comparticipação estatal de 2,9
milhões de euros, ainda assim, bem longe do que recebeu, por exemplo, em 1999 (9,7 milhões). A
completar o "top cinco" estão, por esta ordem, as federações de basquetebol (2,6 milhões), atletismo
(2,4 milhões), andebol (2,4 milhões) e voleibol (1,9 milhões). Com sete excepções (automobilismo,
desportos de Inverno, futebol, kickboxing, orientação, pesca desportiva e tiro), todas as outras
federações tiveram menor comparticipação estatal de 2012 para 2013. Em termos de medalhas
conquistadas, houve uma pequena subida (18) entre 2012 (236) e 2013 (268), sendo que, aqui,
falamos de modalidades olímpicas e não olímpicas. Entre as modalidades do programa olímpico,
incluindo desporto adaptado e desporto universitário, conquistaram-se 45 medalhas em 2013, sendo o
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judo (13) e o desporto (adaptado) as que mais posições de pódio recolheram. Entre as modalidades
não olímpicas, também com as vertentes de desporto adaptado e universitário, é o desporto adaptado
a garantir a maior fatia das medalhas (133 em 268 conquistadas), seguindo-se a ginástica nas suas
provas não olímpicas (14) e o kickboxing (14).
 
 07/07/2015 - 07:40
 
Marco Vaza
 
 

Página 13



A14

  Tiragem: 79861

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 5,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60046506 07-07-2015

Página 14



A15

Cláudio Pedroso está confirmado na Madeirad
 

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

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=960511

 
EMPRESTADO PELO BENFICA As boas relações entre Benfica e Madeira SAD permitiram que os
madeirenses tivessem acertado, por empréstimo, a transferência de Cláudio Pedroso para a equipa de
andebol insular. O técnico Paulo Fidalgo conta, assim, com uma mais-valia no seu plantel. Elias
António, do ISMAI, deve ser o próximo reforço.
 
 , 7 julho de 201505:24
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Cláudio Pedroso emprestado ao Madeira SAD
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/07/07/claudio-pedroso-emprestado-

ao-madeira-sad

 
07-07-2015 08:15
 
 Benfica cede ainda Gonçalo Valério e João Ferreira ao Passos Manuel.
 
 Cláudio Pedroso
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Os encarnados anunciaram, através da sua página oficial, que o lateral Cláudio Pedroso será cedido
por uma época ao Madeira SAD.
 
 O jogador formado no clube da luz é assim um reforço de peso para o treinador Paulo Fidalgo.
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Cláudio Pedroso está confirmado na Madeirad
 

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

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/claudio_pedroso_esta_confirmado_na_madeirad.html

 
O técnico Paulo Fidalgo conta, assim, com uma mais-valia no seu plantel. Elias António, do ISMAI,
deve ser o próximo reforço... 05:24 . Record Por Record As boas relações entre Benfica e Madeira SAD
permitiram que os madeirenses tivessem acertado, por empréstimo, a transferência de Cláudio
Pedroso para a equipa de andebol insular.O técnico Paulo Fidalgo conta, assim, com uma mais-valia
no seu plantel. Elias António, do ISMAI, deve ser o próximo reforço.
 
 05:24 . Record
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RTP Madeira -

Telejornal Madeira

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 60047544

 
06-07-2015 09:39

1 1 1

Novas contratações do Madeira Andebol SAD

http://www.pt.cision.com/s/?l=34232149

 
Cláudio Pedroso e Elias António são as mais recentes contratações da equipa masculina do Madeira
Andebol SAD. O primeiro chega do Benfica por uma temporada.
 
 

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2015-07-06 23:59
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Universíadas de Verão: Portugal entra com vitória folgada sobre Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23774-universiadas-de-verao-portugal-entra-com-

vitoria-folgada-sobre-israel

 
Triunfo claro da Seleção Nacional Universitária (SNU) sobre Israel (37-26) no jogo de abertura do
torneio de andebol das Universíadas de Verão que estão a decorrer na Coreia do Sul.
 
 A Seleção Nacional Universitária (SNU) de Portugal venceu hoje Israel por 37-26, no primeiro jogo da
ronda preliminar - grupo B - do torneio de andebol das Universíadas de Verão, que estão a decorrer
em Gwasgju, na Correia do Sul.
 Ao intervalo, Portugal vencia por 19-14, margem de cinco golos que ampliou no segundo tempo, para
terminar com uma vitória folgada por expressivo 37-26.
 No final do jogo, que teve lugar no Naju Indoor Gymnasium, o seleccionador nacional Rolando Freitas
recusou a ideia de que foi um jogo fácil para Portugal, assinalando que foi a sua equipa que acabou
por o tornar fácil.
 " Foi um jogo que a nossa seleção tornou fácil, após uma excelente entrada em que estivemos a
vencer por 5-1 e 6-2 " , começou por referir Rolando Freitas.
 " Fomos muito clarividentes em termos ofensivos e utilizámos muito bem o contra ataque " ,
prosseguiu o seleccionador nacional. " Passámos um período em que a dureza de Israel se fez sentir
mais, isto já na segunda parte, mas dois golos consecutivos voltaram a devolver a necessária
tranquilidade à equipa. Daí para a frente, a equipa aumentou a confiança e dilatou o resultado" .
 Nuno Rebelo, com sete golos, e Miguel Sarmento e Belone Moreira, com seis, foram os melhores
marcadores de Portugal.
 Nos outros jogos do grupo B, a Suíça venceu o Brasil por 31-28 (18-19 ao intervalo) e a Hungria
derrotou o Japão por 31-26 (19-15 ao intervalo).
 Amanhã, Portugal defronta a Suíça, de novo às 20 horas locais, menos oito em Portugal Continental.
 " A Suíça é um adversário muito forte e esperamos poder recuperar bem os jogadores para amanhã
poder fazer um jogo igual a este ou melhor " , afirma Rolando Freitas.
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Juniores A femininas de Portugal voltam ao trabalho a 8 de Julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23772-juniores-a-femininas-de-portugal-voltam-ao-

trabalho-a-8-de-julho

 
Depois do estágio em Sangalhos, que terminou no dia 4 de Julho, as Juniores A femininas continuam a
preparação para a fase final do Campeonato Europeu de Sub19 Femininos Espanha 2015, de 23 de
Julho a 2 de Agosto, em Valencia.
 O próximo estágio terá início a 8 de Julho, quarta-feira e a concentração está marcada para as 12h00,
na estação de comboios de Aveiro. Daqui, atletas e equipa técnica seguem para São Pedro do Sul,
local onde decorre o estágio, até sábado, dia 11 de Julho.
 O seleccionador nacional, o treinador adjunto Artur Rodrigues, a fisioterapeuta Daniela Coutinho e o
médico, Dr. Paulo Queiróz, voltam a constituir a equipa técnica para o estágio de 8 a 11 de Julho.
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Seleção nacional de Juniores A inicia esta terça-feira estágio em Guimarães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23773-selecao-nacional-de-juniores-a-inicia-esta-

terca-feira-estagio-em-guimaraes

 
A Selecção Nacional Juniores A Masculinos entra esta terça-feira em estágio, que vai decorrer em
Guimarães até ao próximo dia 12 de Julho. O seleccionado luso prepara-se para o XX Campeonato do
Mundo de Sub21, que se disputa no Brasil entre 20 de Julho e 2 de Agosto de 2015.
 Durante esta concentração, a equipa de Luís Monteiro vai a Leon disputar dois jogos de preparação
com a congénere espanhola, que também vai estar no Mundial.
 Atletas e equipa técnica concentram-se no Pavilhão do Xico Andebol, em Guimarães, pelas 12h00 de
7 de Julho. Até dia 9, o estágio decorre em Guimarães. Nos dias 10 e 11 de Julho, os Juniores A
masculinos viajam até Leon, para os dois jogos particulares.
 O estágio termina dia 12 de Julho.
 Calendário de jogos particulares com Espanha
 10.07.15, 19h30 (20h3 0 locais), Polideportivo Municipal Bembibre - Espanha : Portugal
 11.07.15, 19h00 (20h00 locais), Palacio Deportes León - Espanha : Portugal
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Universíadas Gwangju 2015: Portugal garante meia-final de Remo e finais de
Ginástica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/23761-universiadas-gwangju-2015-

portugal-garante-meia-final-de-remo-e-finais-de-ginastica

 
Filipa Martins conquistou hoje, dia 6, o 4º lugar e Gustavo Simões o 13º lugar na final de All-Around.
Foram exatamente 434 milésimas que separaram a ginasta de um lugar no pódio com a medalha de
bronze. O terceiro dia de provas da 28ª edição da Universíada de Verão ficou ainda marcado pela
passagem de André Pereira à final B de LM1x e pela primeira vitória da Seleção Nacional Universitária
de Andebol frente a Israel por 37-26.
 
 Filipa Martins entrou em prova ao final do dia para a final de All-Around, para a qual se tinha apurado
com a melhor pontuação. Dos quatro aparelhos, conseguiu maior pontuação no salto (14.066) e no
solo (13.666) do que em relação à fase de qualificação, descendo nos restantes aparelhos. Ainda
assim, os 54.998 pontos acumulados fizeram com que a ginasta conquistasse o 4º lugar, atrás da
vencedora inglesa Kelly Simm e das japonesas Asuka Teramoto (2º lugar) e Natsumi Sasada (3º
lugar).
 
 " Acho que a prova correu bem. Apesar de me ter apurado em 1º lugar, sabia que havia ginastas
mais fortes que eu e que tinham falhado na qualificação, por isso estou muito contente com o 4º lugar
e por, apesar de ser o 3º dia de prova, conseguir fazer uma prova limpa ", partilha a atleta. A
portuguesa tem ainda mais um dia de competição, onde vai disputar as finais de trave, paralelas e
solo.
 
 Gustavo Simões aumentou a sua pontuação em quatro dos seis aparelhos, mas no salto e nas
paralelas simétricas não alcançou o resultado obtido na qualificação, penalização que se refletiu num
total menor que o da fase anterior (82.750). " O balanço é positivo. Melhorei o meu resultado em
relação as qualificações, apesar de uma pequena falha nas paralelas simétricas ", afirma Gustavo. O
português esteve bem na prova e conquistou o 13º lugar.
 
 Amanhã, a partir das 11h30, volta à final, desta vez em Cavalo de Arções. " A minha expectativa para
amanhã é tentar fazer o exercício o melhor possível, numa final nunca se sabe, por isso quero tentar
fazer o melhor possível ", acrescenta.
 
 André Pereira competiu uma meia-final de LM1x muito disputada, onde terminou 3,08 segundos após
o primeiro do grupo, resultado que o deixou em 4º lugar e lhe garantiu o apuramento para a final B,
com o melhor tempo, onde vão ser apurados os classificados entre o 7º e o 12º lugar. Esta prova vai
decorrer já amanhã, dia 7.
 
 A Seleção Nacional Universitária de Andebol teve hoje a sua primeira prova e a sua primeira vitória,
com o resultado final de 37-26. Portugal entrou muito bem no jogo, acentuando rapidamente uma
diferença confortável de golos que, ao longo da primeira parte, foi diminuindo acabando esta com 19-
17 para a formação portuguesa.
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 Na segunda parte, Portugal voltou com energia para voltar a aumentar a diferença, vencendo o jogo
pela vantagem de 11 golos. A Seleção Nacional Universitária de Andebol entra em campo amanhã, dia
7, novamente às 20 horas, para defrontar a Suíça, equipa que derrotou hoje o Brasil por 31-28.
 
 O selecionador Rolando Freitas fez um balanço positivo do jogo. " Portugal entrou muito bem no jogo,
fez mesmo uma excelente entrada e a partir daí o jogo foi ficando um pouco mais fácil. Fomos
clarividentes em termos ofensivos e aproveitámos muito bem o contra-ataque. A Suíça é um
adversário muito forte e esperamos poder recuperar bem os jogadores para amanhã poder fazer um
jogo igual a este ou melhor ", afirma.
 
 " O primeiro jogo é sempre o mais difícil, porque é o jogo de estreia, estamos sempre mais ansiosos,
mas entrámos bem no jogo. Foi um excelente resultado com uma boa exibição. Nestas Universíadas,
todos os jogos são uma final, temos que ficar em 1º lugar no grupo, por isso a expectativa e o
objetivo é vencer o jogo, mas estamos confiantes ", explica o capitão de equipa.
 
 Terminaram hoje as modalidades de Esgrima e de Tiro com Arco. Pedro Macedo foi o terceiro
esgrimista a competir nesta edição das Universíadas de Verão. Com a arma florete, o português não
foi além da fase de qualificação, vencendo apenas um dos seis combates que teve de realizar no
Grupo 8.
 
 Luís Gonçalves, depois de um dia de pausa, voltou à competição no Tiro com Arco Recurvo. Entrou
bem na primeira prova (1/48) e ganhou logo vantagem de quatro pontos sobre o adversário. Ojamae,
da Estónia, recuperou esses mesmos pontos nos dois sets seguintes e, no último set, empataram a
um ponto, tendo que se recorrer ao desempate, onde o português mostrou ser superior.
 
 Na ronda seguinte, o português acumulou apenas um ponto e perdeu com Duzelbayev do
Cazaquistão. Luís Gonçalves abandona assim a prova, ao conquistar o 25º lugar.
 
 Também Antoine Massart, na categoria -66kg, não entrou vitorioso na prova, o que ditou o seu
afastamento da competição. Passou para a ronda 1/16 por falta de comparência do adversário, mas
neste combate foi o bielorusso Vae Tutkhalian quem passou à fase seguinte. Portugal regressa ao
tatame amanhã, dia 7, com Diogo Silva a competir no Open masculino.
 
 Amanhã vão ainda decorrer as provas de 100m livres de Natação, a partir das 9h05, e inicia-se a
modalidade de Taekwondo, mas sem participação portuguesa.
 
 Nota: as horas anunciadas são horas locais. Em Gwangju são mais oito horas que em Portugal.
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Universíadas: Filipa Martins fora do pódio de Ginástica por 5 décimas de segundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.pt/2015/07/06/universiadas-filipa-martins-fora-do-podio-de-ginastica-por-5-

decimas-de-segundo/

 
A ginasta portuguesa conquistou hoje (dia 6) o 4º lugar, a exactamente 434 milésimas da medalha de
Bronze no All-Around. Gustavo Simões terminou em 13º.
 
 Jul 6, 2015
 
 Filipa Martins conquistou hoje (dia 6) o 4º lugar e Gustavo Simões o 13º lugar na final de All-Around.
Foram exactamente 434 milésimas que separaram a ginasta de um lugar no pódio com a medalha de
bronze. O terceiro dia de provas da 28ª edição da Universíada de Verão ficou ainda marcado pela
passagem de André Pereira à final B de LM1x e pela primeira vitória da Selecção Nacional Universitária
de Andebol frente a Israel por 37-26.
 
 Filipa Martins entrou em prova ao final do dia para a final de All-Around, para a qual se tinha apurado
com a melhor pontuação. Dos quatro aparelhos, conseguiu maior pontuação no salto (14.066) e no
solo (13.666) do que em relação à fase de qualificação, descendo nos restantes aparelhos. Ainda
assim, os 54.998 pontos acumulados fizeram com que a ginasta conquistasse o 4º lugar, atrás da
vencedora inglesa Kelly Simm e das japonesas Asuka Teramoto (2º lugar) e Natsumi Sasada (3º
lugar).
 
 "Acho que a prova correu bem. Apesar de me ter apurado em 1º lugar, sabia que havia ginastas mais
fortes que eu e que tinham falhado na qualificação, por isso estou muito contente com o 4º lugar e
por, apesar de ser o 3º dia de prova, conseguir fazer uma prova limpa", partilha a atleta, que tem
ainda mais um dia de competição, onde vai disputar as finais de trave, paralelas e solo.
 
 Gustavo Simões aumentou a sua pontuação em quatro dos seis aparelhos, mas no salto e nas
paralelas simétricas não alcançou o resultado obtido na qualificação, penalização que se reflectiu num
total menor que o da fase anterior (82.750).
 
 "O balanço é positivo. Melhorei o meu resultado em relação às qualificações, apesar de uma pequena
falha nas paralelas simétricas", afirma Gustavo, que esteve bem na prova e conquistou o 13º lugar.
 
 Amanhã, a partir das 11h30, volta à final, desta vez em Cavalo de Arções.
 
 "A minha expectativa para amanhã é tentar fazer o exercício o melhor possível; numa final nunca se
sabe, por isso quero tentar fazer o melhor possível", acrescenta.
 
 André Pereira competiu uma meia-final de LM1x muito disputada, onde terminou 3,08 segundos após
o primeiro do grupo, resultado que o deixou em 4º lugar e lhe garantiu o apuramento para a final B,
com o melhor tempo, onde vão ser apurados os classificados entre o 7º e o 12º lugar. Esta prova vai
decorrer já amanhã (dia 7).
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 A Selecção Nacional Universitária de Andebol teve hoje a sua primeira prova e a sua primeira vitória,
com o resultado final de 37-26. Portugal entrou muito bem no jogo, acentuando rapidamente uma
diferença confortável de golos que, ao longo da primeira parte, foi diminuindo acabando esta com 19-
17 para a formação portuguesa.
 
 Na segunda parte, Portugal voltou com energia para voltar a aumentar a diferença, vencendo o jogo
pela vantagem de 11 golos. A Selecção Nacional Universitária de Andebol entra em campo amanhã
(7), novamente às 20 horas, para defrontar a Suíça, equipa que derrotou hoje o Brasil por 31-28.
 
 O seleccionador Rolando Freitas fez um balanço positivo do jogo.
 
 "Portugal entrou muito bem no jogo, fez mesmo uma excelente entrada e a partir daí o jogo foi
ficando um pouco mais fácil. Fomos clarividentes em termos ofensivos e aproveitámos muito bem o
contra-ataque. A Suíça é um adversário muito forte e esperamos poder recuperar bem os jogadores
para amanhã poder fazer um jogo igual a este ou melhor", afirma.
 
 "O primeiro jogo é sempre o mais difícil, porque é o jogo de estreia, estamos sempre mais ansiosos,
mas entrámos bem no jogo. Foi um excelente resultado com uma boa exibição. Nestas Universíadas,
todos os jogos são uma final, temos que ficar em 1º lugar no grupo, por isso a expectativa e o
objectivo é vencer o jogo, mas estamos confiantes", explica o capitão de equipa.
 
 Terminaram hoje as modalidades de Esgrima e de Tiro com Arco. Pedro Macedo foi o terceiro
esgrimista a competir nesta edição das Universíadas de Verão. Com a arma florete, o português não
foi além da fase de qualificação, vencendo apenas um dos seis combates que teve de realizar no
Grupo 8.
 
 Luís Gonçalves, depois de um dia de pausa, voltou à competição no Tiro com Arco Recurvo. Entrou
bem na primeira prova (1/48) e ganhou logo vantagem de quatro pontos sobre o adversário. Ojamae,
da Estónia, recuperou esses mesmos pontos nos dois sets seguintes e, no último set, empataram a
um ponto, tendo que se recorrer ao desempate, onde o português mostrou ser superior.
 
 Na ronda seguinte, o português acumulou apenas um ponto e perdeu com Duzelbayev do
Cazaquistão. Luís Gonçalves abandona assim a prova, conquistando o 25º lugar.
 
 Também Antoine Massart, na categoria -66kg, não entrou vitorioso na prova, o que ditou o seu
afastamento da competição. Passou para a ronda 1/16 por falta de comparência do adversário, mas
neste combate foi o bielorusso Vae Tutkhalian quem passou à fase seguinte. Portugal regressa ao
tatame amanhã (7), com Diogo Silva a competir no Open masculino.
 
 Amanhã vão ainda decorrer as provas de 100m livres de Natação, a partir das 9h05, e inicia-se a
modalidade de Taekwondo, mas sem participação portuguesa.
 
 Toda a informação sobre a participação de Portugal nas Universíadas pode ser acompanhada no site
oficial dae no Facebook em www.facebook.com/fadupt.
 
Carlos Pereira
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Menos de cinco décimas separam Filipa Martins do Pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Praticante Online

URL:: http://www.opraticante.pt/menos-de-cinco-decimas-separam-filipa-martins-do-podio/

 
Filipa Martins conquistou hoje, dia 6, o 4º lugar e Gustavo Simões o 13º lugar na final de All-Around.
Foram exatamente 434 milésimas que separaram a ginasta de um lugar no pódio com a medalha de
bronze. O terceiro dia de provas da 28ª edição da Universíada de Verão ficou ainda marcado pela
passagem de André Pereira à final B de LM1x e pela primeira vitória da Seleção Nacional Universitária
de Andebol frente a Israel por 37-26. Filipa Martins entrou em prova ao final do dia para a final de All-
Around, para a qual se tinha apurado com a melhor pontuação. Dos quatro aparelhos, conseguiu
maior pontuação no salto (14.066) e no solo (13.666) do que em relação à fase de qualificação,
descendo nos restantes aparelhos. Ainda assim, os 54.998 pontos acumulados fizeram com que a
ginasta conquistasse o 4º lugar, atrás da vencedora inglesa Kelly Simm e das japonesas Asuka
Teramoto (2º lugar) e Natsumi Sasada (3º lugar). "Acho que a prova correu bem. Apesar de me ter
apurado em 1º lugar, sabia que havia ginastas mais fortes que eu e que tinham falhado na
qualificação, por isso estou muito contente com o 4º lugar e por, apesar de ser o 3º dia de prova,
conseguir fazer uma prova limpa", partilha a atleta. A portuguesa tem ainda mais um dia de
competição, onde vai disputar as finais de trave, paralelas e solo. Gustavo Simões aumentou a sua
pontuação em quatro dos seis aparelhos, mas no salto e nas paralelas simétricas não alcançou o
resultado obtido na qualificação, penalização que se refletiu num total menor que o da fase anterior
(82.750). "O balanço é positivo. Melhorei o meu resultado em relação as qualificações, apesar de uma
pequena falha nas paralelas simétricas", afirma Gustavo. O português esteve bem na prova e
conquistou o 13º lugar. Amanhã, a partir das 11h30, volta à final, desta vez em Cavalo de Arções. "A
minha expectativa para amanhã é tentar fazer o exercício o melhor possível, numa final nunca se
sabe, por isso quero tentar fazer o melhor possível", acrescenta. André Pereira competiu uma meia-
final de LM1x muito disputada, onde terminou 3,08 segundos após o primeiro do grupo, resultado que
o deixou em 4º lugar e lhe garantiu o apuramento para a final B, com o melhor tempo, onde vão ser
apurados os classificados entre o 7º e o 12º lugar. Esta prova vai decorrer já amanhã, dia 7. A
Seleção Nacional Universitária de Andebol teve hoje a sua primeira prova e a sua primeira vitória, com
o resultado final de 37-26. Portugal entrou muito bem no jogo, acentuando rapidamente uma
diferença confortável de golos que, ao longo da primeira parte, foi diminuindo acabando esta com 19-
17 para a formação portuguesa. Na segunda parte, Portugal voltou com energia para voltar a
aumentar a diferença, vencendo o jogo pela vantagem de 11 golos. A Seleção Nacional Universitária
de Andebol entra em campo amanhã, dia 7, novamente às 20 horas, para defrontar a Suíça, equipa
que derrotou hoje o Brasil por 31-28. O selecionador Rolando Freitas fez um balanço positivo do jogo.
"Portugal entrou muito bem no jogo, fez mesmo uma excelente entrada e a partir daí o jogo foi
ficando um pouco mais fácil. Fomos clarividentes em termos ofensivos e aproveitámos muito bem o
contra-ataque. A Suíça é um adversário muito forte e esperamos poder recuperar bem os jogadores
para amanhã poder fazer um jogo igual a este ou melhor", afirma. "O primeiro jogo é sempre o mais
difícil, porque é o jogo de estreia, estamos sempre mais ansiosos, mas entrámos bem no jogo. Foi um
excelente resultado com uma boa exibição. Nestas Universíadas, todos os jogos são uma final, temos
que ficar em 1º lugar no grupo, por isso a expectativa e o objetivo é vencer o jogo, mas estamos
confiantes", explica o capitão de equipa. Terminaram hoje as modalidades de Esgrima e de Tiro com
Arco. Pedro Macedo foi o terceiro esgrimista a competir nesta edição das Universíadas de Verão. Com
a arma florete, o português não foi além da fase de qualificação, vencendo apenas um dos seis
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combates que teve de realizar no Grupo 8. Luís Gonçalves, depois de um dia de pausa, voltou à
competição no Tiro com Arco Recurvo. Entrou bem na primeira prova (1/48) e ganhou logo vantagem
de quatro pontos sobre o adversário. Ojamae, da Estónia, recuperou esses mesmos pontos nos dois
sets seguintes e, no último set, empataram a um ponto, tendo que se recorrer ao desempate, onde o
português mostrou ser superior. Na ronda seguinte, o português acumulou apenas um ponto e perdeu
com Duzelbayev do Cazaquistão. Luís Gonçalves abandona assim a prova, ao conquistar o 25º lugar.
Também Antoine Massart, na categoria -66kg, não entrou vitorioso na prova, o que ditou o seu
afastamento da competição. Passou para a ronda 1/16 por falta de comparência do adversário, mas
neste combate foi o bielorusso Vae Tutkhalian quem passou à fase seguinte. Portugal regressa ao
tatame amanhã, dia 7, com Diogo Silva a competir no Open masculino. Amanhã vão ainda decorrer as
provas de 100m livres de Natação, a partir das 9h05, e inicia-se a modalidade de Taekwondo, mas
sem participação portuguesa. Nota: as horas anunciadas são horas locais. Em Gwangju são mais oito
horas que em Portugal. Texto de: F.A.D.U.
 
 Julho 06, 2015
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Aposta forte no
andebol de praia

AND’PRAIA 2015 DUAS EQUIPAS COM O APOIO DE ‘O GAIENSE’ 

‘O Verão está a chegar e o
And’Praia 2015 também’.
É desta forma que a Asso-
ciação de Andebol do
Porto faz a introdução ao
torneio de andebol de
praia cuja primeira etapa
já decorre desde ontem e
até amanhã, na praia do
Grão d’ Areia, em Gaia.
Para fazer face à vontade
de praticar este desporto,
sobretudo nesta vertente
de praia, Andreia Duarte,
reuniu um conjunto de 13
atletas com a intenção de
“nos divertirmos e de
continuarmos a compe-
tir”, afirma, não escon-
dendo, ainda assim, que
“temos algumas jogado-
ras bastante experientes
pelo que acredito que ire-
mos conseguir fazer algo
engraçado”. A ver vamos o

que a equipa Handgirls,
que conta com o apoio do
jornal ‘O Gaiense’, nos re-
serva. 
Perpicola e o Restaurante
Pingo de Fogo, são os res-
tantes patrocinadores das
Handgirls.

O SONHO DE SEREM 
AS ‘ÚLTIMAS A SAIR’
A equipa das ‘Últimas a

Sair/O Gaiense’  é com-
posta por atletas que se
conhecem bem, já com
participações em edições
anteriores do And’Praia e,
por isso, com legítimas
aspirações de “chegar ao
Nacional, nunca subesti-
mando as equipas que
vamos encontrando pela
frente”, conforme nos
disse Daniela Brás, uma
das atletas para quem
“esta tem sido uma expe-
riência muito boa, num
grupo fantástico”. 
A Doce Real, a Andebol 7 e
a Flexsol são as empresas
que ajudam a tornar este
sonho numa realidade.

LUÍS FERRAZ

Andreia Duarte, volta a vestir a camisola de ‘O Gaiense’,

‘Últimas a Sair/O Gaiense’ prometem dar cartas
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  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,54 x 3,88 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 60036045 04-07-2015

Andebol Praia
‘Últimas a Sair’
e ‘Handgirls’
com apoio de
‘O Gaiense’ Pág. 35
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A30

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,83 x 12,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60011392 02-07-2015
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A31

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,25 x 20,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60011372 02-07-2015
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A32

  Tiragem: 38000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 19,44 x 20,70 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 60015422 02-07-2015
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  Tiragem: 38000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,63 x 9,81 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 60015422 02-07-2015
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A34

  Tiragem: 38000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 23,00 x 8,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60015455 02-07-2015
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A35

  Tiragem: 15100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 6,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60001913 02-07-2015

Página 35



A36

  Tiragem: 15100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 6,53 x 15,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60001785 02-07-2015
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A37

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,70 x 35,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60002482 01-07-2015
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A38

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 17,84 x 30,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59987127 26-06-2015

Página 38



A39

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 19,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60014053 19-06-2015
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A40

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 10,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60014090 19-06-2015
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