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Andebol

ABC/UMinho regressa aos trabalhos na segunda-feira
O ABC/UMinho dá início aos trabalhos de preparação da nova temporada 2014/2015 na próxima
segunda-feira, a partir das 17 horas. Foi esse o horário determinado pela direcção, liderada pelo
recém-eleito João Luís Nogueira, e pela equipa técnica comandada por Carlos Resende para a
apresentação do novo plantel academista à comunicação social. De recordar também que já está
marcada a hora do jogo da primeira jornada do campeonato, na qual o ABC/UMinho joga em casa
do Águas Santas, num jogo que tem início às 18 horas de dia 6 de Setembro.
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Portugal nas meias-finais do Mundial

SELECÇÃO LUSA DERROTOU A ROMÉNIA, e garantiu um lugar nas meias-finais do Campeonato Muncial. Triunfo por 32 25 sobre
a Roménia deu o apuramento a Portugal que defronta hoje a Espanha, em busca de um lugar na grande final da competição.
ANDEBOL

| Ana Marques |

Começou ontem a fase final da
competição no Mundial Universitário de Andebol 2014 e os semifinalistas já são conhecidos.
Após uns quartos-de-final disputadíssimos, onde as surpresas foram muitas, conseguiram o passaporte para as meias, no feminino, as equipas da Roménia,
Brasil, Coreia e Rússia, e, no
masculino, continuam na senda
das medalhas, a Espanha, Brasil,
Rússia, e a seleção nacional universitária de Portugal que prossegue o sonho de se tornar campeã mundial.
A competição caminha a passos largos para o fim e os quatro
semifinalistas, em ambos os géneros, já estão a pensar no próximo jogo que lhes pode dar acesso à grande final da competição.
Agora, cada jogo é uma final e
tem-se assistido a autênticos espetáculos de andebol, que têm
deixado o público presente nas
bancadas de boca aberta, não defraudando as expectativas de
que este seria um grande mundial universitário.
Apesar de algumas surpresas,
pode dizer-se que foi feita justiça, pois as formações que conquistaram a passagem à fase seguinte provaram ser realmente
as melhores.
A seleção nacional universitária masculina portuguesa continua o seu caminho triunfante rumo à final. Ontem foi a selecção
da Roménia a cair perante os
portugueses (32-25), ficando assim pelo caminho no acesso às
medalhas. A equipa lusa soma e
segue na perseguição do seu objectivo - as medalhas, e para isso, ontem foi dia de ultrapassar
mais um obstáculo os romenos.
Nesta fase, e com a qualidade
das equipas adversárias a ser cada vez maior, os portugueses
não estavam à espera de facilidades, e a expectativas confirmaram-se. A Roménia entrou
muito forte, inaugurou o marcador e nos minutos iniciais conseguiu mesmo controlar a partida.
Portugal recuperou o fôlego e
conseguiu equilibrar, chegando
ao intervalo a vencer pela margem mínima.
A segunda parte começou com
um Portugal poderoso, com o pé
no acelerador. A equipa nacional

NUNO GONÇALVES

Bruno Dias tem sido quase instransponível na baliza da selecção nacional, apresentando-se como uma ajuda muito grande para a conquista das vitórias

NUNO GONÇALVES

NUNO GONÇALVES

Hugo Rosário tem estado em bom plano no Mundial de Guimarães

Pedro Seabra Marques continua a mostrar toda a qualidade do seu andebol

foi somando, somando e ainda
com bastante tempo pela frente
já estava quase tudo decidido. E
sabendo o valor da equipa das
quinas, só um terramoto poderia
deitar a baixo o sonho luso. A
equipa lusitana acabou mesmo
por vencer por uns confortáveis
32-25 a equipa romena que é, assim, afastada da competição.
Para o seleccionador nacional,
Gabriel Oliveira, a vitória não

dia ter sido melhor.
Uma das meias-finais será, então, um duelo ibérico, com a
equipa portugusa a defrontar a
selecção espanhola, às 20 horas,
no Multiusos de Guimarães. Os
lusos não estão à espera de facilidades, os espanhóis derrotaram
ontem os checos que eram os
campeões em título, e por isso
vai ser “um verdadeiro jogo de
meia-final” referiu o selecciona-

foi algo que não estivesse à espera “mas não esperava por esta
margem” afirmou. A segunda
parte foi “a morte do artista” dizendo Gabriel que não esperava
resolver a partida tao cedo “tivemos uma entrada muito forte na
segunda metade, apenas pedi à
equipa que acelerasse pois eles
não se iriam aguentar”, desta
forma a estratégia delineada foi
cumprida e o resultado não po-

dor Gabriel Oliveira.
Já a selecção feminina, apesar
de estar fora das medalhas, continua em competição pela melhor classificação possível (9.º
ao 11.º lugares). Ontem a equipa
lusa defrontou e esmagou o Uruguai por 32-15. Hoje a equipa
joga com as polacas, para decidir quem fica em primeiro lugar
desta mini liga de disputa pelo
nono lugar.
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Xico Andebol assegura quatro reforços
e apresenta-se aos sócios no dia 14
O Xico Andebol encontra-se a preparar o regresso à I divisão, tendo assegurado a contratação de
mais dois jogadores para o reforço do plantel. O guarda-redes Humberto Ferreira, e o 1.ª linha
Tiago Resende juntam-se a Paulo Castro e a João Martins como reforços da equipa vimaranense ,
aumentando o número de opções do treinador Eduardo Rodrigues para o ataque à I divisão em
2014/2015.
Humberto Ferreira chega a Guimarães depois de ter representado, na época passada, a equipa do
Águas Santas. Já Tiago Resende destacou-se ao serviço da equipa da Académica de São Mamede.
Recorde-se que o clube já havia assegurado as contratações do pivot Paulo Castro, que na época
passada estava no Andebol Clube de Fafe depois de uma passagem pelo Benfica, e do ponta-direita João Martins, ex-jogador do Fermentões que está de regresso ao clube onde cumpriu a sua
formação. Estas quatro contratações visam suprir três saídas. Nuno Silva e Daniel Santos deixaram o Xico Andebol e vincularam-se ao Madeira SAD. Por sua vez, o guarda-redes Ricardo Castro,
peça fulcral na estratégia da equipa na época passada, saiu de Guimarães para se vincular ao Ginásio de Santo Tirso.
Entretanto, a direcção do Xico Andebol marcou para o próximo dia 14 de Agosto a apresentação
do novo plantel aos sócios e adeptos.
A equipa vimaranense já conhece também o horário do jogo da primeira jornada do campeonato,
que se disputa no próximo dia 6 de Setembro, em Lisboa, frente ao Benfica, e que tem início marcado para as 18 horas.
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL EM GUIMARÃES

Roménia cai
perante Portugal
DR

Seleção portuguesa masculina continua em alta no Mundial Universitário

A seleção nacional universitária masculina garantiu ontem o apuramento para as meias-finais do Mundial Universitário de Andebol 2014,
que está a decorrer em
Guimrarães, ao vencer a
Roménia, por 32-25.
Hoje, às 20h00, a seleção portuguesa joga com
Espanha, nas meias-finais.
Nesta fase, e com a qualidade das equipas adversárias a ser cada vez
maior, os portugueses não
estavam à espera de facilidades e a expectativas
confirmaram-se. A Roménia entrou muito forte,
inaugurou o marcador, e
nos minutos iniciais conseguiu mesmo controlar
a partida. Portugal recuperou o “folego” e conseguiu equilibrar, chegando
ao intervalo a vencer pela
margem mínima.
A segunda parte começou com um Portugal “poderoso”, com o pé no acelerador. A equipa nacional foi somando, somando, e ainda com bastante
tempo pela frente já es-

tava quase tudo decidido. E sabendo o valor da
equipa das quinas, só um
terramoto poderia deitar
a baixo o sonho luso. A
SNU acabou mesmo por
vencer por uns confortáveis 32-25 a equipa romena que é, assim, afastada
da corrida ao pódio.
Para o selecionador
nacional, Gabriel Oliveira, a vitória não foi algo
que não estivesse à espera «mas não esperava
por esta margem» afirmou. A segunda parte
foi «a morte do artista»
dizendo Gabriel que não
esperava resolver a partida tão cedo «tivemos
uma entrada muito forte
na segunda metade, apenas pedi à equipa que
acelerasse pois eles não
se iriam aguentar». Desta forma a estratégia delineada foi cumprida e o
resultado não podia ter
sido melhor.

Seleção nacional
universitária feminina
quer o 9.º lugar
Apesar de estar fora das
medalhas, a Seleção Na-

cional Universitária feminina continua em competição pela melhor classificação possível (9.º ao 11.º lugar). Ontem, a equipa lusa
defrontou e “esmagou” o
Uruguai por 32-15.
Hoje, a equipa joga com
as polacas, para decidir
quem fica em 1.º lugar
desta “mini liga” de disputa pelo 9.º lugar. A seleção uruguaia, por já ter
perdido tanto com a Polónia como com Portugal,
fixou a sua prestação na
11.ª posição.
Nos restantes jogos dos
quartos de final, as surpresas foram muitas. No feminino, a Espanha “caiu”
frente à Roménia por uma
curta margem, 24-25.
No jogo entre o Brasil e
o Japão, as japonesas entraram melhor, estiveram
na frente durante grande
parte do tempo, mas as
brasileiras deram a volta
ao resultado e acabaram
mesmo por vencer por
26-25. A partida entre a
Coreia e México, terminou com o resultado de
25-18, favorável à Coreia.
No outro jogo dos quartos

de final, mediram forças
russas e checas. A Rússia foi mais forte e venceu por 27-26. Amanhã, as
semifinais serão assim entre as seleções da Roménia e da Rússia (17h30) e
entre o Brasil e a Coreia
(20h00).
No masculino, a Espanha venceu a República
Checa, por 31-25, e o Brasil levou a melhor sobre o
Egito, por 29-24. Rússia e
China Taipé discutiram entre si o outro lugar na semifinal, e o triunfo surriu
aos russos, por 36-25.
Na outra meia-final masculina, o Brasil e a Rússia vão medir forças para
alcançar um lugar na final deste Mundial Universitário.
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ANDEBOL DO MARÍTIMO NA ZONA NORTE
No Campeonato nacional da 2.ª divisão masculina
de andebol, o Marítimo vai disputar, uma vez mais,
a zona norte. Na 1.ª jornada da época 2014/15, os
“verde-rubros” recebem o FC Porto B, a 13 de setembro. Paulo Vieira é o técnico do Marítimo.
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LAURA TREINADA POR
NOME GRANDE ALEMÃO
A madeirense Laura Luís continua
em grande na Alemanha, ao serviço do MSV Duisburg. A
média/avançada renovou contrato
por uma temporada apesar de lhe
ter sido proposta uma “prorrogação” de duas temporadas. Laura
Luís preferiu desta forma, a seu
tempo o futuro para além desta
temporada se verá e é orientada
por Inka Grings, uma ex-jogadora
internacional daquele país e uma
das melhores marcadoras a nível
mundial o que, claramente, a beneficia, dado ser igualmente atacante. No dia 23 do passado mês
Laura Luís contraiu um problema
de ordem clínica mas que nesta altura está debelado.
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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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