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A pior posição no desporto é a 
de guarda-redes de andebol 
Gary Lineker
Comentador da BBC e antigo jogador de futebol, 
após ver um jogo da selecção de andebol britânica
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HOJE É DIA DE... 
MAIS FINAIS PORTUGUESAS

O
prato forte do dia dos 
Jogos Olímpicos é a 
final dos 200 metros no 
atletismo (ver texto nestas 

páginas), mas as atenções 
portuguesas voltam a centrar-
se na canoagem, com a dupla 
Joana Vasconcelos e Beatriz 
Gomes a participar na final de 
K2 500 metros (10h35). Embora 
esta dupla tenha, teoricamente, 
menos possibilidades do que 
Emanuel Silva e Fernando 
Pimenta tinham no K1 1000 
metros, o bom momento dos 
canoístas portugueses justifica 
atenção redobrada. Já Teresa 
Portela, em K1 500, irá lutar pelo 
melhor lugar entre o 9.º e o 16.º.

Outra final com presença 
lusitana é a de Gonçalo 
Carvalho e do seu cavalo 
“Rubi”, nascido na Cordoaria de 
Alter, no Grand Prix Freestyle 
da prova de ensino, embora 
com possibilidades muito 
remotas de chegar ao pódio. 
Já Álvaro Marinho e Miguel 
Nunes despedem-se da classe 
470, participando na regata 
das medalhas, mas sem 
possibilidades matemáticas de 
fazer melhor do que o quinto 
lugar (são sétimos). 
O programa de hoje inclui ao 
todo 23 finais, com particular 
destaque para o atletismo. 
Além dos aguardados 200 
metros, decidem-se os títulos 
no dardo feminino, no triplo 
salto (quem será o sucessor 
de Nélson Évora?), no decatlo 
(será que o americano Ashton 
Eaton confirma o favoritismo?) 
e dos 800 metros, em que o 
queniano David Rudisha é o 
grande favorito.
Longe do estádio olímpico, 
Estados Unidos e Japão (19h45) 
decidem o título no futebol 
feminino, enquanto no vólei de 
praia o ouro é discutido ente a 
dupla brasileira Emanuel/Alison 
e a alemã Brink/Reckermann 
(21h). Boxe, luta livre, natação 
em águas abertas feminina, 
taekwondo e pólo aquático 
são outras modalidades com 
títulos em discussão. O andebol 
e o voleibol femininos entram 
nas meias-finais. Hugo Daniel 
Sousa
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> paulo machado

Há três anos deixou o ABC para
jogar no Sporting. Está de re-
gresso a Braga, para vestir a
camisola do clube bracarense e
entusiasmado no sucesso do no-
vo projecto, agora comandado
por Carlos Resende.

Hugo Rocha, 29 anos, é o úni-
co reforço confirmado no plantel
do ABC/UMinho e naturalmente
sobre si recai as principais aten-
ções neste início de época. De-
pois de encerrado o ciclo no
Sporting, o atleta apresentou-se
em Braga com “ambição muito
elevada” e mostra-se à vontade
no clube que bem conhece.
“Sempre fui bem recebido neste
clube e só tenho de retribuir o
apoio que sempre me deram,
tendo em conta as ambições pes-

soais e as ambições do clube”,
salientou Hugo Rocha na altura
do arranque dos trabalhos. Es-
talebeceu ainda metas para a no-
va temporada. “As ambições
pessoais ficam para mim e gerir
como achar melhor, mas passa
sempre por fazer melhor do que
o passado”, salientou o atleta de
andebol. “A minha missão é aju-
dar os que cá estão tendo em
mente que os objectivos do clu-
be estarão sempre em primeiro
lugar, na luta pelos primeiros
quatro lugares. Esse é o lugar a
que o ABC está habituado,
sendo um objectivo realista e vai
envolver um esforço muito
grande, com momentos de tra-
balho em alturas em quem será
preciso cerrar os dentes e ser fe-
liz nos nossos objectivos”, sa-
lientou o reforço do ABC.

ANDEBOL

> Depois de três épocas no Sporting, Hugo Rocha regressa a uma casa conhecida.

HUGO ROCHA DE VOLTA AO ABC

“Fazer melhor que o passado”
Hugo Rocha é único reforço, para já, do ABC/UMinho. De volta a uma casa conhecida
revela-se ambicioso e pretende “fazer melhor que o passado”. 

D.R.

Hugo Rocha está de volta ao ABC
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Hugo Rocha quer fazer
melhor pelo ABC/UMinho
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> redacção

A festa do andebol invadiu a Praia da
Couve, em Apúlia — Esposende, no pas-
sado fim-de-semana, atraindo àquela vila
balnear  muitos simpatizantes da modali-
dade. A Câmara Municipal de Esposende
e a Junta de Freguesia de Apúlia, em co-
laboração com as Associações de Andebol
de Braga e de Aveiro, levaram a efeito o
IV Torneio Ibérico do Eixo Atlântico e o
II Esposende Beach Handball. 

Doze equipas, seis das quais espanholas,
disputaram o Torneio Ibérico, enquanto o
Esposende Beach Handball contou com a
participação de equipas das referidas As-
sociações de Andebol.

Tiky Taka venceu master’s masculinos
e Salming Team em femininos

Quanto a resultados, no que se refere ao
Torneio Ibérico, em master's masculinos,
as equipas vencedoras são todas na-
cionais.  O primeiro classificado foi Tiky
Taka, em segundo lugar ficou a equipa
A4 de Vila Real e em terceiro a Chelsea

Beach Handball. O melhor jogador foi
Fernando Vilar, da Tiky Taka.

Nos master's femininos, o primeiro clas-
sificado foi o Salming Team, o segundo o
Aveiro Beach Handball, ambos de Portu-
gal, e no terceiro posto classificou-se a
equipa As de Sempre, de Espanha, sendo
que a melhor jogadora foi Vera Lopes, do
Salming Team.

Relativamente ao Esposende Beach
Handball, quer nos rookie's femininos
quer em teenager's femininos, o primeiro
lugar foi arrecadado pela equipa Juve Mar
A, o segundo lugar pela Juve Mar Z, e o
terceiro lugar coube ao CD Palmilheira. 

Na cerimónia de entrega de prémios, a
Câmara Municipal de Esposende fez-se
representar pelo vereador do Desporto,
Rui Pereira, e a Junta de Freguesia de
Apúlia pelo presidente, Manuel Barros.
Estiveram igualmente presentes Vitor
Rivera, da Federacion Galega, Paulo Mar-
tins, do Centro Social Juventude de Mar,
João Florêncio, selecionador nacional
Feminino, e Eurico Nicolau - Árbitro IHF
(International Handball Federation).

ESPOSENDE

Andebol na praia da Couve
animou vila de Apúlia

DR

Andebol de praia oferece momentos de espectacularidade

Página 11



A12

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 13,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43187660 08-08-2012

Xico Andebol
arranca
com muitas
caras novas

Iniciou-se um novo ciclo no
Xico Andebol. Sob o comando
de Viktor Tchikoulaev, a equipa
vimaranense iniciou esta
semana os trabalhos,
registando a entrada de vários
jogadores, com destaque para
Rui Lourenço e Mário Peixoto,
que na época passada
integraram o plantel principal
do ABC. A estes jogadores
juntam-se ainda no Xico os
atletas Filipe Magalhães e João
Rodrigues, que também
completaram a formação no
ABC. No plantel do Xico há a
registar ainda a presença de
Nuno Silva, atleta que regressa
a casa, depois da passagem
pelo Madeira SAD na tempora-
da passada. A apresentação à
comunicação social realiza-se
na próxima sexta-feira.
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ANDEBOL FEMININO

Trio 
do distrito
vai ao
Mundial

� A seleccionadora nacional já
deu a conhecer as 16 atletas com
que conta para “atacar” o Campe-
onato do Mundo de Sub/18 Femi-
ninos (para atletas nascidas em
1994 e 1995), que vai decorrer em
Montenegro.

Entre as eleitas de Filomena San-
tos estão três promissoras atletas
do distrito: Mariana Lopes (Alava-
rium), Soraia Fernandes (LAAC) e
Bárbara Barbosa (Ac. Espinho). O
grupo concentra-se no próximo
dia 12, em Oeiras, onde, até ao dia
14 (altura em que viajam rumo
ao Montenegro), realizam três
treinos. 

Portugal ficou integrado no
Grupo D, com sede em Bar, que
integra, também, a forte selecção
da Noruega, o Brasil, Angola e o
Japão, formações que vão lutar por
um dos dois primeiros lugares,
que garantem a passagem à fase
seguinte do Mundial.l
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Sofia João, Ana Gante e Sara
Gonçalves são as três atletas da
Juve Lis escolhidas pela sele-
ccionadora Filomena Santos
para representarem Portugal
no Campeonato do Mundo de
Sub-18, em andebol feminino, a
ter lugar em Montenegro.

As leirienses fazem parte de
um contingente de 16 atletas
que mereceram a confiança da
selecionadora após um estágio
de seis dias em Leiria. Portugal
disputa o primeiro jogo no dia
16 de Agosto, data em que dis-
puta a 1.a fase do Mundial no
Grupo D, juntamente com
Noruega, Brasil, Angola e Japão.

"Esta é a escolha definitiva.
São as 16 atletas que vão parti-
cipar no campeonato do Mun-
do, e só um imprevisto muito

grave poderá levar a alterar
esta escolha", refere a selecio-
nadora nacional. "Nos três últi-
mos treinos vamos aperfeiçoar
alguns pormenores, queremos

sempre melhorar, e há sempre
coisas que não estão tão bem.
São esses pormenores que
vamos trabalhar", explica Filo-
mena Santos.l

ANDEBOL

Três atletas da Juve Lis chamada
para Mundial de sub-16

ATLETAS da Juve Lis vão estar em Montenegro a representar Portugal

D.
R.
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