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Portugal despediu-se da prova com uma derrota frente ao Brasil. Selecionador faz um balanço
"extremamente positivo"
A seleção portuguesa feminina sub-20 de andebol terminou na 16ª posição, entre 24 países, o
Mundial da categoria, ao perder por 33-28 com o Brasil, em Dugo Selo, na Croácia. A formação
canarinha já liderava ao intervalo por um golo de diferença (19-18), depois de uma primeira metade
em que as jogadoras de João Florêncio chegaram a comandar (10-8 e 11-9).
"O balanço é extremamente positivo. O principal objetivo era passar à segunda fase, num grupo
muito difícil, o que conseguimos. Ganhámos à Suécia, ao Japão e ao Congo e equilibrámos o jogo com
a Hungria", afirmou o técnico, ao sítio da federação.
João Florêncio foi claro: "Entrámos nos 16 primeiros, com umas atletas que, após quatro anos de
trabalho, demonstraram que podemos jogar de igual para igual com a maioria das equipas. Foi um
grupo espetacular. Está aqui uma geração promissora".
A final do Mundial de sub-20 realiza-se no domingo, entre a Rússia e a Coreia do Sul, enquanto
Dinamarca e Alemanha jogam para o terceiro posto.
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A final do Mundial de sub-20 realiza-se no domingo, entre a Rússia e a Coreia do Sul, enquanto
Dinamarca e Alemanha jogam para o terceiro posto.
Seleção nacional sub-20 de andebol feminino.
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 terminou hoje na 16.ª posição, entre 24 países,
o Mundial da categoria, ao perder por 33-28 com o Brasil, em Dugo Selo, na Croácia.
A formação "canarinha" já liderava ao intervalo por um golo de diferença (19-18), depois de uma
primeira metade em que as comandadas de João Florêncio chegaram a comandar (10-8 e 11-9), isto
depois de terem estado a perder por 6-1.
"O balanço é extremamente positivo. O principal objetivo era passar à segunda fase, num grupo
muito difícil, o que conseguimos. Ganhámos à Suécia, ao Japão e ao Congo e equilibrámos o jogo com
a Hungria", afirmou o técnico, ao sítio da federação.
João Florêncio foi claro: "Entrámos nos 16 primeiros, com umas atletas que, após quatro anos de
trabalho, demonstraram que podemos jogar de igual para igual com a maioria das equipas. Foi um
grupo espetacular. Está aqui uma geração promissora".
A final do Mundial de sub-20 realiza-se no domingo, entre a Rússia e a Coreia do Sul, enquanto
Dinamarca e Alemanha jogam para o terceiro posto.
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A treinadora principal da seleção angolana, Teresa Madalena Camunheira, falou sobre a preparação e
os objetivos da seleção na IX edição dos jogos da CPLP.
Seleção feminina de Angola
Por Armando Bolsosapodesporto@sapo.pt
A pré-seleção angolana de andebol feminina em cadete B, fez este sábado, o décimo treino no
pavilhão principal da Cidadela Desportiva, visando a participação nos jogos das Comunidades dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP), que arranca com as competições da modalidade no dia 26 deste
mês.
A treinadora principal da seleção angolana, Teresa Madalena Camunheira, falou sobre a preparação e
os objetivos da seleção na IX edição dos jogos da CPLP.
"Estamos a trabalhar bastante para participarmos com êxitos, mas também para termos intercâmbio
com os países de expressão portuguesa. O nosso objetivo é representar dignamente o país e
conservar a classificação passada em Portugal, onde conquistamos o terceiro lugar na prova",
salientou.
A antiga atleta da seleção angolana mostrou-se também confiante nas pequenas Pérolas Negras, que
continuam motivadas para alcançar os objetivos traçados. Reconhecendo também que, Angola tem
tradição muito forte no andebol feminino, mas que terá um desafio difícil nesta competição.
Por sua vez, a atleta pré convocada do combinado angolano, Loide dos Santos, da equipa do Yona do
Namibe, disse que continua a dar o seu máximo para fazer parte da seleção principal nesta
empreitada.
"Estou a trabalhar bastante, assim como as minhas colegas que também esperam constarem na lista
principal da seleção, por isso, não para de mostrar que tenho vontade de dar o meu contributo a
seleção nacional", realçou.
Segundo o calendário das competições dos jogos da CPLP, as partidas de andebol acontecerão nos
pavilhões Arena do Kilamba e na Cidadela Desportiva, que também acolherão os desafios de
basquetebol, judo e ténis de mesa.
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Sábado, 12 de Julho de 2014 |
Dugo Selo, Croácia, 12 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 terminou
hoje na 16.ª posição, entre 24 países, o Mundial da categoria, ao perder por 33-28 com o Brasil, em
Dugo Selo, na Croácia.
A formação "canarinha" já liderava ao intervalo por um golo de diferença (19-18), depois de uma
primeira metade em que as comandadas de João Florêncio chegaram a comandar (10-8 e 11-9), isto
depois de terem estado a perder por 6-1.
"O balanço é extremamente positivo. O principal objetivo era passar à segunda fase, num grupo
muito difícil, o que conseguimos. Ganhámos à Suécia, ao Japão e ao Congo e equilibrámos o jogo com
a Hungria", afirmou o técnico, ao sítio da federação.
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Equipa sénior feminina
e formação são aposta

+ mais

ASSEMBLEIA GERAL DO ABC foi adiada para dia 21 de Julho. Mas João Luís Nogueira - o futuro presidente - fala já no futuro como dirigente e revela aposta na formação, numa lógica de continuidade.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Uma aposta na continuidade,
com uma novidade: a criação de
uma equipa sénior feminina. A
par da formação é este o grande
foco do futuro presidente do
ABC de Braga, João Luís Nogueira, que espera pelo dia 21 de
Julho para, legalmente, se tornar
no novo dirigente desportivo do
clube, sucedendo a Luís Teles.
A Assembleia Geral agendada
para ontem - cuja ordem de trabalhos incluía a eleição dos novos órgãos sociais - foi adiada
para o próximo dia 21 de julho
(às 9 horas), devido à falta do relatório de certificação de contas.
“Como se trata de uma SAD e
assembleia que queremos que
seja do maior rigor e transparência possível, achamos por bem o
adiamento, entendemos que é o
mais correcto a fazer”, explicou
o futuro presidente, assumindo

ANA COSTA

João Luís Nogueira - o futuro presidente do ABC - revela aposta na formação do clube e a criação de uma equipa sénior feminina

que há vários meses tem acompanhado com a administração
cessante todos os assuntos no
dia-a-dia do clube.

Por isso, é claro: “é sinónimo
de continuidade, de uma passagem tranquila e segura. Quer dizer que o que de bom o ABC fez

no último ano é para manter e
sempre dentro do possível crescer e melhorar”, frisou João Luís
Nogueira, elogiando os dez anos

Assembleia Geral do ABC
de Braga - Andebol, SAD agendada para ontem - foi
adiada para o próximo dia
21 de Julho, às 9 horas.
Lista candidata às eleições
explicou que atraso deveu-se à falta do relatório
de certificação de contas.
de “excelente trabalho ao nível
financeiro e desportivo” da anterior administração.
Apesar de, oficialmente, não
ser ainda presidente, João Luís
Nogueira fala já de olhos postos
no futuro como dirigente.
“Como é normal nesta casa,
que é uma escola de campeões,
vamos dar uma especial atenção
à formação e vamos de encontro
aos grupos maioritários da sociedade, que são as mulheres,
com a criação de uma equipa de
andebol feminino sénior. O ABC
está a adaptar-se ao tecido social
que é o nosso maior capital”, revelou, acrescentando que o objectivo passa por procurar “resultados desportivos”nos vários
escalões.
Em termos de plantel sénior,
está, praticamente, fechado. Siqueira é a única saída do grupo, colmatada pelo pivot João
Gonçalves, que chega a Braga do Xico Andebol.
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Torneio
de andebol
na Nazaré

A Praia da Nazaré volta a ser
palco do ‘XVII Nazaré Beach
Cup’, que se disputará de 11 a 13
de Julho. Cerca de 750 atletas
em representação de cinquenta
equipas, participarão nesta 2.ª
etapa do Circuito Regional, nas
categorias em masters e rookies
masculinos e femininos. |
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NOVO LÍDER DO CLUBE, JOÃO MATOS NOGUEIRA, VAI TOMAR POSSE NO PRÓXIMO DIA 21

ABC vai ter equipas femininas
e dará «especial atenção» à formação
PEDRO VIEIRA

DA

AVELINO LIMA

SILVA

O ABC vai ter, em
2014/2015, equipas femininas. A revelação foi feita, ontem, ao final da tarde, pelo novo presidente
da turma academista, João
Luís Nogueira – só tomará
posse no dia 21 deste mês,
devido ao adiamento da AG
que estava marcada para a
tarde de ontem (ver peça
ao lado) –, que prometeu,
ainda, dar «especial atenção à formação, à escola
de campeões».
O homem que vai render no cargo Luís Teles,
que continuará na direção, agora como vicepresidente, quer «continuar o bom trabalho» feito nos «últimos anos, sobretudo no último», pela
direção que está prestes
a sair, prometendo uma
passagem de testemunho
«tranquila».

«Já estamos
a trabalhar
há vários meses
na planificação
da nova temporada»
«O adiamento da AG e
da tomada de posse não
prejudica, em nada, o trabalho. Todos os assuntos

O ORGULHO
Maior clube de Braga...
em títulos conquistados
João Luís Nogueira fala com paixão do seu ABC
e, a certa altura, lembrou que a direção anterior foi
capaz, com seriedade, muito trabalho e dedicação,
defender «o maior clube da cidade de Braga... em
títulos», rematou.

«O nosso maior capital
é os jovens da formação»

João Luís Nogueira vai ocupar o cargo de Luís Teles, que passa a vice-presidente

«Vamos continuar o que
têm vindo a ser tratados,
a direção anterior fez de
há vários meses, pelos elebom, e foi muito. Nos úlmentos da nova administimos 10 anos, ao nível
tração, e isso é um sinal
financeiro, foi feito
de continuidade. Queum grande trabaremos continuar
AG foi
lho, que permio bom trabalho,
adiada para
o
tiu, com serierepetir o terpróximo dia
21, pedade e tranceiro lugar allas 21h00, no
Paviquilidade, que
cançado e, se
lhão Flávio Sá
Leios resultados
possível, dente, em Braga
aparecessem»,
tro das nossas
vincou.
possibilidades,
Agora, segue-se a
crescer e melhorar»,
aposta em equipas femiatirou João Luís Nogueira,
ninas (o escalão mais alto
que deixou rasgados eloserá um misto entre juniogios a Luís Teles, que asres e seniores, que compesistiu à conversa com os
tirão nos campeonatos rejornalistas.

gionais).
«A formação é o nosso
orgulho e vamos dar especial atenção à nossa escola de campeões. E, nesse
aspeto, vamos de encontro ao que é hoje em dia
o grupo maioritário da sociedade: as mulheres. Vamos criar equipas femininas. O ABC adapta-se ao
tecido social. Vivemos das
pessoas e é como elas que
este clube terá de crescer»,
rematou.
«Pedimos aos jovens que
apareçam mais vezes na
nossa academia de campeões», finalizou.

«Agarrar um mandato de quatro anos», é desta
forma que o novo líder do ABC olha para o mandato
que pretende cumprir.
«Vamos apostar, claro, nos resultados desportivos,
mas o nosso maior resultado é a formação de jovens, de andebolistas. Esse é o nosso maior capital.
Vamos dar especial atenção aos jovens, incentivar
as relações com eles e famílias, mas perseguiremos
os resultados, claro. Não abdicaremos do terceiro
lugar que conquistámos com mérito e vamos lutar
pela vitória em todos os jogos.», prometeu João
Luís Nogueira, lembrando que os novos diretores,
como os que agora vão sair, estão ali por amor
ao clube.
«Nós pagámos para ser voluntários», brincou.

«Resende está no clube certo»
Quais as linhas mestras que vão nortear os novos
responsáveis do ABC até 2018?
«Vamos aproveitar e seguir o que tem sido feito de
bom, tentar melhorar mas, claro, não vamos ser campeões europeus no próximo ano. Bem, se a oportunidade
surgir não a vamos desperdiçar...», brincou o novo líder
da turma bracarense, reconhecendo, todavia, que o ABC
«não tem jogadores para chegar tão longe». «Mas, na
época passada, também ninguém diria que nós, com a
prata da casa, íamos ficar em terceiro e ficámos. E, se
não fosse o resultado com o Águas Santas, íamos morder
os calcanhares a alguém...», sublinhou, prometendo uma
equipa forte em 2014/2015.
«Vamos apostar na continuidade. Saiu o Siqueira, por

razões familiares, mas já contratámos o João Gonçalves,
do Xico Andebol. O nosso treinador, Carlos Resende, gosta
de apostar em jovens e, por isso, está no clube ideal,
no clube certo. O ABC sempre apostou na formação e
vai continuar a fazê-lo», atirou.

Falta de relatório de certificação de contas
levou a adiamento da assembleia-geral
A ausência do relatório de certificação de contas levou,
ontem, ao adiamento da assembleia-geral do ABC. «O
nosso ROC, por razões profissionais, não nos deixou o
relatório e, por isso, até porque somos uma SAD que
defende o rigor e a transparência, adiámos para o dia
21», explicou João Luís Nogueira.
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