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CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITÁRIO PROSSEGUE HOJE EM GUIMARÃES

Portugal e Roménia lutam pelas ‘meias’
ANDEBOL
| Ana Marques |

Após o dia de paragem na competição no Campeonato Mundial
Universitário de Andebol 2014,
dia livre em que as selecções
aproveitaram para descansar,
passear e disfrutar do que Guimarães tem para oferecer ou até
para conhecer outros locais de
Portugal, a competição volta hoje à acção com os jogos dos
quartos-de-final da prova.
A equipa lusa masculina, que
continua na luta pelo título
mundial, discute o lugar nas
meias-finais com a formação da
Roménia.
Após o desalento que foi a Selecção Nacional Universitária
feminina ter ficado pelo caminho na luta pelas medalhas,
acompanhada das selecções da
Polónia e Uruguai, a equipa
masculina continua na luta e as
medalhas são o objectivo traçado. Para a equipa de Gabriel
Oliveira, o título mundial é “o
sonho a realizar”.
A competição volta hoje à

acção e na fase do ‘mata-mata’os
erros pagam-se caros: quem falhar perde o acesso ao pódio, e
por isso as equipas não vão facilitar. Os jogos prometem muita
garra e emoção, está em jogo um
lugar na fase seguinte e só oito
equipas (quatro masculinas e
quatro femininas) têm lugar
reservado.
Assim, nos quartos-de-final da
prova, na vertente masculina vão
medir forças a Espanha, que tem
pela frente a República Checa
(campeões em titulo), o Brasil
disputa o lugar com o Egipto, a
Rússia tem no lado oposto do
terreno de jogo a China Taipé e
Portugal joga frente à Roménia.
No feminino, os jogos são entre Roménia e Espanha, Brasil
frente ao Japão, Coreia discute
com o México e a Rússia enfrenta a República Checa (campeãs em título).
Quanto à equipa das quinas
feminina vai discutir um lugar
entre os últimos da classificação
geral (do 9.º ao 11.º lugares)
defrontando a selecção do Uruguai

NUNO GONÇALVES

Portugal disputa hoje a presença nas meias-finais da competição, num confronto com a Roménia
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Ana Marques coloca
um ponto final na carreira
Andebol
1.ª Divisão Feminina

DECISÃO Ana Marques, aos 24
anos, anunciou, ontem, que colocou um ponto final na sua
carreira de andebolista. A ponta-esquerda, natural de Pombal
(jogou no Colégio João de Barros), mas que fez parte do plantel
doAlvarium/Love Tiles que, nas
últimas duas épocas, se sagrou
bicampeão nacional, tomou
esta decisão depois de
ter sido operada
ao joelho, na
sequência
de uma lesão grave.
A jovem, que
chegou a
internacional A,
revelou a
decisão
na sua

página do Facebook. “Obrigada
Andebol. Obrigada a todos os
que me acompanharam
neste capítulo tão feliz da minha vida”,
pode lerse na sua
curta declaração. |
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ANDEBOL: NACIONAL DA II DIVISÃO
Arsenal da Devesa estreia-se
em São João da Madeira
O Arsenal da Devesa estreia-se no campeonato
nacional de andebol da segunda divisão no pavilhão
da Sanjoanense, ditou o sorteio realizado na sede da
Federação de Andebol.
Depois de uma época em grande no ano de estreia
no campeonato nacional da terceira divisão, o conjunto
bracarense tem, esta época, nova estreia, mas agora
na 2.ª divisão nacional, prova que arranca no dia 13
de setembro.
O primeiro jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite será no
dia 20 de setembro, frente ao Gaia.
Destaque, ainda, para o dérbi da primeira jornada,
que coloca frente-a-frente o Fermentões e o AC Fafe.
O que ditou o sorteio para a primeira jornada: MarítimoFC Porto B, Gaia-Académico, Sanjoanense-Arsenal da
Devesa, Avanca-Boavista, Santana-S. Bernardo, Fermentões-Fafe e São Paio Oleiros-S. Mamede.
Na segunda jornada, dia 20 de setembro, os jogos são:
Marítimo-FC Porto B, Académico-Marítimo, Arsenal-Gaia,
Boavista-SP Oleiros, S. Bernardo-Avanca, Fafe-Santana
e S. Mamede-Sanjoanense.
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EM GUIMARÃES
Mundial universitário
prossegue hoje
Após o dia de paragem no campeonato mundial universitário de andebol que está a decorrer em Guimarães,
a competição regressa hoje com os jogos dos quartos
de final. A equipa lusa masculina, que continua na luta
pelo título mundial, vai discutir o lugar nas meias-finais
com a formação da Roménia.
Nos quartos de final da prova, em masculinos, vão
medir forças a Espanha que terá pela frente a República
Checa (campeã em titulo), o Brasil disputará o lugar
com o Egito, a Rússia bate-se com a China Taipé e
Portugal jogará frente à Roménia. No feminino, os
jogos serão entre Roménia e a Espanha, Brasil frente
ao Japão, Coreia “discute” com o México e a Rússia
enfrenta a República Checa (campeã em titulo).
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A seleção nacional de sub-17 venceu no sábado a Espanha por 27-23 e garantiu o segundo lugar do
Torneio Internacional "Scandibérico", que decorreu na Mêda, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.
No primeiro jogo, Portugal derrotou a Noruega por 29-27 e no segundo encontro perdeu com a Suécia
por 28-26. Deste modo, a competição foi ganha pela Noruega, que no último jogo venceu a Suécia por
24-20, que somou sete pontos, os mesmos que Portugal e a outra seleção nórdica, terceira
classificada. A Espanha somou apenas três pontos e acabou na quarta e última posição do torneio.
Toda esta estrutura que montou o "Scandibérico" merecia um jogo desta qualidade e com esta
entrega por parte dos jogadores portugueses, disse o selecionador nacional Paulo Fidalgo após a
derradeira partida. A competição foi organizada pela Federação de Andebol de Portugal, em parceria
com a Associação de Andebol da Guarda e com os municípios anfitriões, no âmbito de um estágio da
seleção lusa de juniores que decorreu em Figueira de Castelo Rodrigo.
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Equipa prepara nova época com torneio na Corunha

Andebol alvinegro assegurou
vários reforços
A secção de andebol da Associação Desportiva Sanjoanense
já definiu o plantel que vai defender as cores alvinegras durante
a próxima época. Para além do
novo treinador, Nuno Batista, o
clube assegurou também alguns
reforços, tendo à disposição um
plantel longo e equilibrado. Xavier
Costa, de 21 anos, é uma das novas caras para a próxima época.
Formado no clube alvinegro, o
atleta disputou nos dois últimos
anos o Campeonato da 1.ª Divisão
de Juniores ao serviço do ABC. O
jovem destaca-se pela sua capacidade defensiva e é uma grande
promessa da Sanjoanense. Marco
Mateus é também um atleta
formado nos alvinegros. Com 32
anos de idade, o jogador regressa
ao clube de origem, depois de
passar por várias equipas, como
o Modicus, o Ismai e o Santana.
Emanuel Pinheiro, de 32 anos é
outro atleta de grande valor. Formado na Sanjoanense, e que por
motivos profissionais abandonou

a esta zona
geográfica,
regressa ao
clube, também em final
de carreira. Já
Tiago Heber,
ex-Santana,
teve a sua
formação
no Boavista,
contando com
uma larga experiência na
1.ª Divisão
ao serviço do
Fafe, Águas
Santas, Xico
Andebol e seleções nacionais
jovens. Trata-se de um atleta que
irá ocupar também o cargo de
treinador da equipa de juniores
femininos. Este é, sem dúvida,
o principal reforço da equipa
principal alvinegra. Serão ainda
integrados na pré época, à experiencia, dois atletas juniores e
dois juvenis.

Apesar destas
entradas, a
Sanjoanense ainda
não tem o
plantel fechado sendo
de esperar
ainda um
reforço para
a primeira
linha (central/lateral
direito). Os
trabalhos
de preparação da nova
época desportiva arrancam a 18
de agosto, estando a apresentação oficial aos adeptos agendada
para 5 de setembro. Nos dois dias
seguintes a Sanjoanense participa
num torneio quadrangular de pré
época, que decorre na Corunha.
Uma participação que resulta de
um convite efetuado pelo BM
Artabro que participou na ultima

edição do Andebolmania estendendo-se às equipas de iniciados
e juvenis. Para a Sanjoanense, a
presença nesta competição tem
apenas o custo do transporte.
Segundo os responsáveis
pela secção de andebol alvinegro,
“este é um dos melhores planteis
que o clube alguma vez teve”,
pelo que dão “todas as garantias
para uma época tranquila, e quem
sabe algo mais”.

Equipa para a
época 2014/2015:

Guarda-redes: Hugo Terra;
Mansores; Guerra (Júnior)
Pivots: Pedro Amorim;
Xavier Costa; Edu; Ricardo Silva
Centrais/Laterais: Emanuel Silva,
Hélder Santos, Ricardo Pinho,
Bruno Pinho, Emanuel Carneiro,
Fabian Scheck, Tiago Heber.
Extremos: António Brandão, Ruben Silva, Diogo, Daniel Valente,
Marco Mateus, Emanuel Pinheiro.
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ANDEBOL

Portugal derrotado nos oitavos de ﬁnal do “mundial”
no desempate por sete metros
Dois prolongamentos
não chegaram para
desempatar os oitavos
de ﬁnal com a Alemanha.
Sandra Santiago marcou
12 golos
A seleção nacional feminina de
sub18, onde pontiﬁca a aguedense
Sandra Santiago, perdeu esta segunda-feira, de forma inglória, frente à
Alemanha, no desempate por sete
metros. Empatadas a 28 golos no ﬁm
do tempo regulamentar, foram precisos dois prolongamentos e livres de
sete metros para se encontrar o vencedor do jogo dos oitavos de ﬁnal.
Em números, o jogo traduziu-se
em 28-28 no ﬁnal do tempo regulamentar; 32-32 no ﬁnal do primeiro
prolongamento; 36-36 ao apito ﬁnal
do segundo tempo extra; e 40-39
para a Alemanha, no desempate por
livres de sete metros.

Sandra Santiago marcou 12 golos à Alemanha

Sandra Santiago marcou 12 golos
à Alemanha. Com Patrícia Rodrigues
concretizaram 29 golos da seleção
nacional.
A seleção nacional tinha ﬁcado em
2º lugar no grupo D, depois de vencer Angola (33-28), China (27-15),

França (21-17) e Croácia (32-18) e
de perder na última jornada desta
fase com Montenegro (11-29), com
ambas já apuradas.
Portugal joga esta quarta-feira o
primeiro jogo para deﬁnir posições
entre o 9º e o 16º lugar.
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