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Andebol da UMinho está na
final do Europeu Universitário
EUSA GAMES. O andebol da UMinho atinge pela sétima vez na sua história a final de um Campeonato
Europeu Universitário após bater, ontem, por 33-20, na meia-final, os turcos da Universidade de Gazi.
ANDEBOL

| Nuno Gonçalves |

A UMinho continua a fazer furor
no Europeu Universiário de andebol e disputa, hoje, a final da
prova que está a decorrer na Holanda. Numa das partidas mais
aguardadas, a UM e Universidade de Gazi, ambas já com bastante rodagem e diversos embates no passado, disputaram o
acesso à final. Nunca antes os
turcos haviam batido os minhotos, pelo que a história e a estatística jogavam a favor dos minhotos. Com posse de bola a seu
favor, a equipa de Gabriel Oliveira entrou muito bem na partida, marcou dois golos e viu ainda o ‘gigante’ guarda-redes tur-

co defender três certeiros remates (um deles, num livre de sete
metros). Esta entrada muito forte
dos minhotos foi decisiva para
que ao intervalo estivesse quase
tudo decidido. Com o marcador
em 16-11, a UMinho ganhou um
ascendente mental sobre os fortíssimos (cinco dos seus jogadores tinham 2 metros de altura)
turcos que não queriam acreditar
no que lhes estava a acontecer.
A entrada na segunda parte foi
‘mortal’ para Gazi, que viu o capitão da UMinho, Bruno ‘Giga’
negar-lhe dois golos, para logo
de seguida, em rápidos contraataques sofrer três golos do ‘veloz saltitão’ Fábio Vidrago.
Até ao apito final do árbitro,
houve ainda tempo para algumas

NUNO GONÇALVES

Equipa da Universidade do Minho disputa hoje a final do Europeu Universitário

Equipa da academia minhota partiu como uma das
favoritas para este Europeu
e hoje defronta, na final,
os sérvios de Novi Sad, que
na outra meia bateram
nos livres de sete metros os
croatas de Zagreb, após um
empate a 25 golos.
preciosidades por parte dos atletas que saíram do banco minhoto, correspondendo assim em
grande estilo à confiança depositada neles. O resultado final de
33-20 não deixa margem para
contestação sobre quem foi a
melhor equipa. “Fizemos o nosso melhor jogo neste Europeu”,
as palavras são de Gabriel Oliveira, que estava feliz após garantir mais uma final. Para o técnico, o segredo esteve na defesa
em 5-1 e “na forte entrada no
início da partida, quase sem qualquer tipo de erro, que depois nos
permitiu fazer uma gestão inteligente da vantagem adquirida”.
Hoje a final é às 18 horas locais, frente aos sérvios de Novi
Sad, equipa com a qual a UMinho perdeu até agora o seu único
jogo, ainda na fase de grupos.
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Aprovados em reunião do executivo

Votos de louvor da Câmara Municipal
de Braga a atletas e equipas do concelho
A Câmara Municipal de Braga aprovou, ontem, votos de louvor a atletas e
equipas do concelho que, recentemente, conquistaram títulos desportivos a nível nacional e internacional. Assim, na reunião do executivo municipal, foram saudados os resultados alcançados pelos atletas do Sp.
Braga Ana Monjane e Paulo Rosário (em atletismo), Hugo Maia (ténis de
mesa), Arsenal Clube da Devesa (pelo título de campeão nacional de andebol da III divisão), equipa Superteams do Colégio João Paulo II (RobCup
2014) e a equipa de Bilhar Pool do Sp. Braga (campeã nacional).
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Raccoons dominam
no areal do Pedrógão
Andebol Praia
Regional

José Roque
A equipa Raccoons d'Areia
venceram a quarta e derradeira
etapa do circuito regional de
andebol de praia que decorreu
no passado fim-de-semana, na
praia do Pedrógão. Perante
uma grande moldura humana,
a equipa leiriense, que já liderava a classificação geral, voltou a vencer a etapa e cimentou, assim, o primeiro lugar que
a levará a disputar a etapa nacional que começa na próxima
sexta-feira, em Esmoriz.
Os bi-campeões regionais
vão procurar repetir a façanha
do ano passado, em que se tornaram os representantes portugueses no circuito europeu,
depois da vitória no circuito nacional.
Na etapa do Pedrógão, os
Raccoons d'Areia venceram na
final a 'Quinta Boubã/Qualcro
qui' que ficou no segundo lugar
na classificação geral, a dez
pontos dos vencedores. A fechar o pódio ficou a equipa
Paula Espinha Cabeleireiros.
Em masters feminino, a
equipa Kempa Online venceu
a etapa do Pedrógão, mas foi
insuficiente para destronar as
N. Belchior/Académico da liderança da classificação final.
As IP Leiria fecharam o pódio.
Em rookies masculinos, os

Torneio proporcionou jogadas
espectaculares

Hackers d'Areia ficam em primeiro lugar na geral, seguidos
dos Beachplease/Moldes RP,
que venceram a última etapa,
e dos Play 4 Fun. Em rookies
femininos, as vencedores da
etapa do Pedrógão, as Estupi10,
alcançaram o primeiro lugar
na geral, à frente das Nosdji+ e
Caloiras/Topcoatembal.
A nível individual, Cristóvão
Pedrosa (Raccoons), João Pinheiro (Play 4 Fun), Carolina
Lopes (Nosdji+) e Vera Gorjão
(N. Belchior) foram eleitos os
jogadores mais espectaculares.
Carlos Simão (ILC 5+1), Tiago
ferreira (Beachplease), Ana
Silva (Kempa Online) e Mara
Fernandes (Estupi10) foram
considerados os melhores
guarda-redes.|
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CAMPEONATO EUROPEU UNIVERSITÁRIO

Andebol da UMinho na final
DR

“Banco” da Universidade do Minho celebra a passagem à final da competição

O andebol da UMinho
atingiu, ontem, pela sétima
vez na sua história a final
de um Europeu Universitário após bater por 33-20
na meia-final os turcos da
Universidade de Gazi. Na
final, os minhotos vão defrontar os sérvios de Novi
Sad que na outra “meia”
bateram nos livres de sete

metros os croatas de Zagreb após um empate a
25 golos.
Numa das partidas mais
aguardadas do dia, a UMinho e a Universidade de
Gazi, ambas já com bastante rodagem nestas andanças e com diversos
embates no passado, disputaram o acesso à final

do Europeu. Nunca antes
os turcos de Gazi haviam
batido os minhotos, pelo
que a história e a estatística jogavam a favor dos
minhotos.
Com posse de bola a seu
favor, a equipa de Gabriel
Oliveira entrou muito bem
na partida, marcou dois golos e viu ainda o “gigante”

guarda-redes turco defender três certeiros remates
(um deles, num livre de
sete metros).
Esta entrada muito forte dos minhotos foi decisiva para que ao intervalo estivesse “quase” tudo
decidido. Com o marcador em 16-11, a UMinho
ganhou um ascendente
mental sobre os fortíssimos (cinco dos seus jogadores tinham 2 metros de
altura) turcos que não queriam acreditar no que lhes
estava a acontecer.
A entrada na segunda
parte foi “mortal” para
Gazi, que viu o capitão
da UMinho, Bruno “Giga”
negar-lhe dois golos, para
logo de seguida, em rápidos contra-ataques sofrer
três golos do “veloz saltitão” Fábio Vidrago.
O resultado final de

33-20 não deixa margem
para dúvidas.

Gabriel Oliveira: «o
nosso melhor jogo»
«Fizemos o nosso melhor jogo neste Europeu»,
disse, no final, o treinador
Gabriel Oliveira, que estava visivelmente feliz após
garantir mais uma final.
Para o técnico da UMinho, o segredo esteve na
defesa em 5-1 e «na forte
entrada no início da partida, quase sem qualquer
tipo de erro, que depois
nos permitiu fazer uma
gestão inteligente da vantagem adquirida».
A final disputa-se hoje,
a partir das 18h00 locais,
frente aos sérvios de Novi
Sad, equipa com que a
UMinho perdeu o seu único jogo, ainda na fase de
grupos.
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Andebol da UMinho
disputa hoje
final do europeu
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Sete metros
decidiram
derrota no
Mundial
Andebol
Portugal foi derrotado pela
Alemanha no desempate
nos oitavos-de-final do
Campeonato do Mundo
sub-18 feminino
Portugal foi eliminado nos oitavosde-ﬁnal do Mundial de andebol de
sub-18 feminino, ao perder com a
Alemanha, no desempate através
da marcação de livres de sete metros. Em Strumica, na Macedónia,
as duas equipas chegaram ao ﬁnal
da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade
a 32 no primeiro tempo extra e a 36
na segunda.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eﬁcazes, marcando quatro vezes, contra três das
portuguesas. Patrícia Rodrigues,
jogadora do JAC-Alcanena, foi a
portuguesa mais destacada, ao
anotar 16 dos 36 golos da equipa,
enquanto Sandra Santiago (Colégio
de Gaia) apontou 11. Mas a melhor
marcadora do encontro foi a alemã
Emily Bolk, autora de 20 remates
com êxito, incluindo o livre de sete
metros que empatou o jogo a 28 no
último segundo do tempo regulamentar.
“O desporto é isto, tem de haver
vencidos e vencedores. Quero dizer
que esta equipa tem o coração do tamanho do mundo e que merecíamos
ter ganhado, mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando se chega
aos livres de sete metros, é o ‘matamata’, como se diz no futebol”, referiu a seleccionadora portuguesa,
Sandra Fernandes.
“Fizemos um grande jogo, mas infelizmente não cumprimos o nosso
objectivo, que era ﬁcar nos oito primeiros. Mesmo assim, estou muito
feliz e muito orgulhosa deste grupo
de trabalho tão empenhado, tão dedicado”, aﬁrmou a treinadora.
Portugal vai agora discutir as posições entre os 9.º e 16.º lugares, com
o próximo jogo a estar agendado para quarta-feira.
Apesar de já não poder terminar
nos oito primeiros, a selecção portuguesa está a causar uma boa impressão no torneio. Acabou a primeira
fase na segunda posição do Grupo D,
depois de ganhar consecutivamente
a Angola (33-28), China (27-15), França (21-17) e Croácia (32-18) antes de
perder com o Montenegro (11-29) no
jogo que decidiu a liderança.
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Angolanas venceram Cabo Verde por 37-9.
Angola lidera Andebol com seis pontos
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A selecção nacional de Angola de sub-16 assumiu hoje a liderança dos IX jogos da CPLP de andebol
ao vencer Cabo Verde por 37-9.
Ao intervalo do jogo, decorrido no Pavilhão Anexo da Cidadela, as angolanas venciam já por 19 -5.
Ainda hoje e no mesmo recinto, Portugal derrotou Moçambique, por 29-10, e o Brasil suplantou a
congénere de São Tomé e Príncipe, por 34-19.
A andebolista são-tomense Germana Gravid lidera a lista de melhores marcadoras, com 19 golos,
seguida da angolana Alexandra Shunu, com 18.
Na terça-feira, Brasil e Cabo Verde defrontam-se em jogo de atraso.
Brasil-Moçambique
São Tomé-Cabo Verde
Portugal-Angola
1º - Angola, 06 pontos
2º Portugal, 06 pontos
3º Moçambique, 04 pontos
4º Brasil, 03 pontos
5º São Tomé e Príncipe, 03 pontos
6º Cabo Verde, 02 pontos
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A Seleção Nacional de andebol feminino de sub-18 foi esta segunda-feira eliminada pela Alemanha nos
oitavos de final do Campeonato do Mundo que decorre em Strumica, na Macedónia.
Partida marcada pelo equilíbrio, com o marcado a registar um empate a 28 golos no final do tempo
regulamentar. Depois da igualdade no final dos dois prolongamentos (32 e 36), a partida foi decidida
na marcação de livres de sete metros, onde as germânicas foram mais felizes: concretizaram quatro,
contra três das portuguesas.
O desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Esta equipa tem o coração do tamanho do
Mundo e merecíamos ganhar mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando se chega aos livres de
sete metros, é o "mata-mata", como se diz no futebol, frisou a selecionadora Sandra Fernandes, antes
de concluir:
Agora vamos levantar a cabeça, recuperar o ânimo e do cansaço. O próximo objetivo é ficar no 9.º
lugar mas vai saber a pouco porque trabalhámos muito para ficar nos oito primeiros, infelizmente não
conseguimos. Acaba por ser injusto. Sinto-me triste por isso mas a toalha não vai ao chão e cá
estaremos, prontas para lutar novamente.
No jogo que decide o 9.º classificado, Portugal vai defrontar quarta-feira o vencedor do embate entre
a Coreia e o Japão.
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§EUSA Games
Em andebol masculino

UMinho nas meias-finais
O andebol masculino da UMinho garantiu lugar nas meias-finais do Europeu ao derrotar, nos quartos-de-final, por 33-29, a Universidade de Ciências da Educação da Lituânia. Hoje, os minhotos vão defrontar nas meias-finais os turcos da Universidade de Gazi. Na entrada para a fase do
‘mata-mata’, a UMinho respondeu da melhor forma à derrota sofrida na
última partida da fase de grupos. Frente aos lituanos, os minhotos mostraram uma evidente superioridade técnica, quer no capítulo atacante,
quer no defensivo. Para o técnico Gabriel Oliveira, esta vitória serve de tónico para as meias-finais. “Os jogadores que entraram corresponderam, e
apesar de um ou outro erro, a exibição foi positiva e importante para que
a equipa amanhã [hoje] esteja na máxima força”, sublinhou.
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FC Porto empresta jovem
promessa à Artística
FOTOS: D.R.

Diogo Oliveira

Daniel Castro

Andebol

O segundo reforço é Daniel
Castro, um guarda-redes formado nas camadas jovens do
Estarreja Andebol Clube, que
vai mudar-se para Avanca depois da magnífica época realizada na última temporada. Em
Avanca, Daniel Castro terá
uma forte concorrência, já que
do grupo treinado por Tiago
Cunha fazem parte mais três
guarda-redes: Diogo Andrade,
João Silva e André Magalhães.
Com o ingresso destes dois
jogadores, o plantel de juniores
da Artística de Avanca, clube
que vai pela primeira vez competir na I Divisão Nacional do
escalão, estará praticamente
fechado e parece reunir qualidade para surpreender. Os trabalhos da pré-época arrancam
no dia 8 de Agosto, no Pavilhão
Adelino Dias Costa. |

Nacional de Juniores

Avelino Conceição
REFORÇOS A Artística de
Avanca continua a reforçar a
equipa júnior masculina. A
mais recente contratação, e
confirmando a boa relação da
Artística de Avanca com o FC
Porto, é o jovem central Diogo
Oliveira. Trata-se de um atleta
ainda com idade de juvenil,
mas que irá jogar pelas equipas
júnior e sénior do emblema
avancanense.
Diogo Oliveira, que ainda recentemente esteve ao serviço
da Selecção Nacional, antes de
ingressar no FC Porto, que
agora o empresta à Artística,
representou o Clube Andebol
de Leça.
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Académico de Leiria foi o mentor
A Associação de Solidariedade Académico de Leiria,
liderada por Luís Pinto, foi a instituição que há 20 anos
trouxe o andebol ao areal da Praia do Pedrógão, sendo
hoje o principal evento desportivo daquela zona balnear.

Desporto

Andebol na Praia do Pedrógão
assinalou 20 anos de torneios
Verão Centenas de pessoas assistiram ontem a mais um torneio de andebol no areal da Praia do Pedrógão. Evento assinalou os 20 anos da chegada da modalidade à única praia do concelho de Leiria
FOTOS: LUÍS FILIPE COITO

Andebol
Praia do Pedrógão

Mário Pinto
A Praia do Pedrógão, em Leiria,
comemorou, no fim-de-semana, os 20 anos de andebol
naquela praia, com a realização
de um torneio que contou com
a participação de 50 equipas a
nível nacional e de alguns dos
mais conceituados atletas da
modalidade, designadamente
Carlos Resende.
Os torneios de andebol que
se realizam há duas décadas
ininterruptamente no areal da
Praia do Pedrógão são organizados pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria
(ASAL), liderada por Luís Pinto,
e que se tornaram no evento
desportivo mais mediático realizado nos meses de Verão na
única praia do concelho de Leiria. As comemorações dos 20
anos dos torneios de andebol
de praia são para o presidente
da ASAL um momento de “orgulho e de satisfação”, pelo
facto da associação que lidera
ter apostado numa modalidade
que era desconhecida nas
praias portuguesas.

Dirigentes desportivos
querem que as entidades públicas apoiem
mais a realização do
andebol de praia
“Há 20 anos ninguém acreditava ser possível trazer andebol de praia para Portugal e nós
conseguimos e em boa hora o
fizemos, porque conseguimos
projectar a modalidade e a
Praia do Pedrógão”, afirma Luís
Pinto, adiantando que da importância do torneio da única
praia do concelho de Leiria
“são as milhares de pessoas”
que todos os anos se deslocam
à Praia do Pedrógão para assistir ao torneio que se realiza
durante dois dias. A efeméride

Andebol de praia juntou equipas, atletas e dirigentes desportivos

Prova contou com a presença de 50 equipas a nível nacional

Projecção Torneio assinala 20 anos

Animação algumas centenas de pessoas assistiram ao torneio

ficou marcada pela realização
de uma homenagem ao guarda-redes Ferreirinho, atleta que
representou o Académico de
Leiria, o SL Benfica e a selecção
nacional de Andebol .
Presidente da associação
quer mais apoios
Mário Rodrigues, presidente
da Associação de Andebol de
Leiria, que ontem assistiu ao
torneio ao lado do presidente
da Federação Portuguesa de
Andebol, faz um balanço positivo dos 20 anos dos torneios
de andebol que conseguiu pro-

jectar a Praia do Pedrógão e
por ser um “evento único” que
se organiza em Portugal com
a participação de tantas equipas.
“É um orgulho muito grande ter celebrado os 20 anos de
andebol de praia na qualidade
de dirigente desportivo, porque
há duas décadas fui atleta na
modalidade. Não há dúvidas
que a Praia do Pedrógão tem
ganho muito com o evento e
seguramente que nos próximos anos continuará a realizar-se com a mesma qualidade”, refere Mário Rodrigues,

realçando a qualidade dos atletas que integraram as equipas
participantes no torneio deste
ano, cujo vencedor ainda não
era conhecido ao fecho desta
edição.
Apesar de ser inquestionável
o sucesso do torneio, Mário
Rodrigues desafia as entidades
públicas a darem mais apoio
para que o evento possa crescer ainda mais. “Não nos podemos esquecer que a associação paga para organizar o
torneio, ao invés de outros que
são as entidades a suportar os
custos”, lamenta o dirigente. |

Organização está a cargo do Associação de Solidariedade Académico de Leiria
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Pedrógão assinalou
20 anos de andebol
Leiria | P14

Página 21

A22

Portugal eliminado dos sete metros no Mundial sub-18 feminino de andebol
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Foto Joana Sousa/ASPRESS Interessante Achou este artigo interessante? Portugal foi hoje eliminado
nos oitavos de final do Mundial de andebol de sub-18 feminino, ao perder com a Alemanha, no
desempate através da marcação de livres de sete metros. Em Strumica, na Macedónia, as duas
equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e nem dois prolongamentos conseguiram
separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação e a 36 na segunda. Na linha dos sete
metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro vezes, contra três das portuguesas. "O
desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Quero dizer que esta equipa tem o coração do
tamanho do mundo e que merecíamos ter ganhado, mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando se
chega aos livres de sete metros, é o 'mata-mata', como se diz no futebol", referiu a selecionadora
portuguesa. Citada na página oficial da Federação de Andebol de Portugal, Sandra Fernandes elogiou o
empenho das atletas, apesar da oscilação "em alguns momentos, umas vezes por cansaço, outras por
tomadas de decisão demasiado rápidas". "Mas fizemos um grande jogo e infelizmente não cumprimos
o nosso objetivo, que era ficar nos oito primeiros. Mesmo assim, estou muito feliz e muito orgulhosa
deste grupo de trabalho tão empenhado, tão dedicado", afirmou. Portugal vai agora discutir as
posições entre os nono e 16.º lugares, com o próximo jogo a estar agendado para quarta-feira, frente
ao derrotado do encontro entre a Coreia do Sul e o Japão.
28/07/2014 18:01
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Andebol da UMinho nas meias-finais
DR

Estudantes da UMinho vão tentar hoje o acesso á final

Equipa da UMinho sempre ao ataque

O andebol masculino da
UMinho garantiu ontem
o seu lugar nas meias-finais do Europeu ao derrotar nos quartos de final
por 33-29 a Universidade
de Ciências da Educação
da Lituânia. Hoje os minhotos vão defrontar nas
meias-finais os turcos da
Universidade de Gazi.
Na entrada para a fase
do “mata-mata”, a UMinho respondeu da melhor

forma à derrota sofrida
na última partida da fase
de grupos. Frente aos lituanos, os minhotos, apesar de terem entrado algo
apáticos, mostraram uma
evidente superioridade
técnica, quer no capítulo atacante, quer no defensivo.
Foi com alguma naturalidade que a partida chegou ao intervalo com os
campeões europeus a ven-

cerem por 14-8.
No regresso do balneário, o técnico Gabriel Oliveira, que já tinha efetuado uma ou duas alterações
antes do final dos primeiros 30 minutos, continuou
o processo de rotação na
equipa, dando oportunidade a quem estava no banco
de “mostrar serviço”.
Com este novo sete, a
UMinho perdeu algum poder de choque na defesa,

mas conseguiu manter o
nível de finalização, muito por conta das rápidas
transições ofensivas. O resultado final ficou-se por
uns 33-29, que não espelham na totalidade o domínio exercido pelos minhotos ao longo dos 60
minutos.
Para Gabriel Oliveira,
que desde cedo se apercebeu das «limitações ofensivas» dos lituanos, esta

foi mais uma partida que
era para ganhar e servir
de tónico para as meias-finais. O timoneiro da UMinho confirmou que optou
por «substituir alguns dos
jogadores mais utilizados,
de modo a que estes estivessem bem fisicamente para o embate com os
turcos de Gazi nas meias-finais».

«Os jogadores que entraram corresponderam,
e apesar de um ou outro
erro, a exibição dos mesmos foi positiva e importante para que a equipa
amanhã esteja na máxima força», rematou Oliveira.
A partida que dá acesso
à final vai-se realizar hoje
pelas 16h30 locais.

B
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Strumica, Macedónia, 28 jul (Lusa) -- Portugal foi hoje eliminado nos oitavos de final do Mundial de
andebol de sub-18 feminino, ao perder com a Alemanha, no desempate através da marcação de livres
de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação
e a 36 na segunda.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro vezes, contra três das
portuguesas.
|17:59 Segunda, 28 de Julho de 2014
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Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Mundial de andebol de sub-18 feminino, ao perder com a
Alemanha, no desempate através da marcação de livres de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação
e a 36 na segunda.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro vezes, contra três das
portuguesas.
"O desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Quero dizer que esta equipa tem o coração
do tamanho do mundo e que merecíamos ter ganhado, mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando
se chega aos livres de sete metros, é o 'mata-mata', como se diz no futebol", referiu a selecionadora
portuguesa.
Citada no site da Federação de Andebol de Portugal, Sandra Fernandes elogiou o empenho das
atletas, apesar da oscilação "em alguns momentos, umas vezes por cansaço, outras por tomadas de
decisão demasiado rápidas".
"Mas fizemos um grande jogo e infelizmente não cumprimos o nosso objetivo, que era ficar nos oito
primeiros. Mesmo assim, estou muito feliz e muito orgulhosa deste grupo de trabalho tão empenhado,
tão dedicado", afirmou.
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Portugal foi derrotado pela Alemanha nos oitavos-de-final.
Portugal foi eliminado nos oitavos-de-final do Mundial de andebol de sub-18 feminino, ao perder com
a Alemanha, no desempate através da marcação de livres de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 no primeiro tempo extra
e a 36 na segunda.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro vezes, contra três das
portuguesas.
"O desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Quero dizer que esta equipa tem o coração
do tamanho do mundo e que merecíamos ter ganhado, mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando
se chega aos livres de sete metros, é o 'mata-mata', como se diz no futebol", referiu a selecionadora
portuguesa, Sandra Fernandes.
Citada na página oficial da Federação de Andebol de Portugal, a treinadora elogiou o empenho das
atletas, apesar da oscilação "em alguns momentos, umas vezes por cansaço, outras por tomadas de
decisão demasiado rápidas". "Mas fizemos um grande jogo e infelizmente não cumprimos o nosso
objetivo, que era ficar nos oito primeiros. Mesmo assim, estou muito feliz e muito orgulhosa deste
grupo de trabalho tão empenhado, tão dedicado", afirmou.
Portugal vai agora discutir as posições entre os nono e 16.º lugares, com o próximo jogo a estar
agendado para quarta-feira, frente ao derrotado do encontro entre a Coreia do Sul e o Japão.
Lusa
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lusas eliminadas pela alemanha após um 36-36
, 28 julho de 201418:20
Portugal foi esta segunda-feira eliminado nos oitavos de final do Mundial de andebol de sub-18
feminino, ao perder com a Alemanha, no desempate através da marcação de livres de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação
e a 36 na segunda. Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro
vezes, contra três das portuguesas.
"O desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Quero dizer que esta equipa tem o coração
do tamanho do mundo e que merecíamos ter ganhado, mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando
se chega aos livres de sete metros, é o 'mata-mata', como se diz no futebol", referiu a selecionadora
portuguesa. Citada na página oficial da Federação de Andebol de Portugal, Sandra Fernandes elogiou o
empenho das atletas, apesar da oscilação "em alguns momentos, umas vezes por cansaço, outras por
tomadas de decisão demasiado rápidas". "Mas fizemos um grande jogo e infelizmente não cumprimos
o nosso objetivo, que era ficar nos oito primeiros. Mesmo assim, estou muito feliz e muito orgulhosa
deste grupo de trabalho tão empenhado, tão dedicado", afirmou.
Portugal vai agora discutir as posições entre os nono e 16.º lugares, com o próximo jogo a estar
agendado para quarta-feira, frente ao derrotado do encontro entre a Coreia do Sul e o Japão.
LUSA federação de andebol de portugal
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Desporto Mundial sub-18: Portugal cai nos "oitavos" da linha de 7 metros 28-07-2014 Portugal vai
agora discutir as posições entre os nono e 16.º lugares, com o próximo jogo a estar agendado para
quarta-feira, frente ao derrotado do encontro entre a Coreia do Sul e o Japão... Por LUSA - Record
Portugal foi esta segunda-feira eliminado nos oitavos de final do Mundial de andebol de sub-18
feminino, ao perder com a Alemanha, no desempate através da marcação de livres de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação
e a 36 na segunda. Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro
vezes, contra três das portuguesas. "O desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Quero
dizer que esta equipa tem o coração do tamanho do mundo e que merecíamos ter ganhado, mas a
sorte não esteve do nosso lado. Quando se chega aos livres de sete metros, é o 'mata-mata', como se
diz no futebol", referiu a selecionadora portuguesa. Citada na página oficial da Federação de Andebol
de Portugal, Sandra Fernandes elogiou o empenho das atletas, apesar da oscilação "em alguns
momentos, umas vezes por cansaço, outras por tomadas de decisão demasiado rápidas". "Mas
fizemos um grande jogo e infelizmente não cumprimos o nosso objetivo, que era ficar nos oito
primeiros. Mesmo assim, estou muito feliz e muito orgulhosa deste grupo de trabalho tão empenhado,
tão dedicado", afirmou. Portugal vai agora discutir as posições entre os nono e 16.º lugares, com o
próximo jogo a estar agendado para quarta-feira, frente ao derrotado do encontro entre a Coreia do
Sul e o Japão.
28-07-2014
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A terceira jornada foi praticamente decisiva para a conquista do título para a equipa da capital.
A terceira jornada foi praticamente decisiva para a conquista do título para a equipa da capital
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A equipa militar do Desportivo da Praia sagrou-se este domingo campeã de Cabo Verde em andebol,
sénior masculina, ao vencer a Académica da Boa Vista, no Pavilhão dos Espargos (ilha do Sal), na
quarta e última jornada, por 37-35.
Com este triunfo, a equipa azul da capital fez o pleno, ao somar quatro vitórias noutras tantas
partidas, destronando assim a Académica do Sal da liderança, que detinha o título conquistado na
temporada transata.
Para chegar ao título, a equipa do Desportivo da Praia venceu na jornada inaugural, disputada sextafeira, no pavilhão dos Espargos, o Batuque de São Vicente, por 32-30, altura em que a Académica do
Sal batera Graciosa de Santiago Norte por 32-27.
Para a segunda jornada, o Desportivo da Praia venceu o Graciosa do Tarrafal (39-20), ao passo que
Académica do Sal levara de vencida a Académica da Boa Vista, por 33-24.
A terceira jornada foi praticamente decisiva para a conquista do título para a equipa da capital, já que
o Desportivo venceu a Académica do Sal por 33-30, pelo que precisava desta vitória de domingo para
confirmar a conquista do campeonato de Cabo Verde, edição 2013/14.
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Portuguesas perderam com a Alemanha no desempate através da marcação de livres de sete metros.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Portugal foi hoje eliminado nos oitavos de final do Mundial de andebol de sub-18 feminino, ao perder
com a Alemanha, no desempate através da marcação de livres de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação
e a 36 na segunda.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro vezes, contra três das
portuguesas.
"O desporto é isto, tem de haver vencidos e vencedores. Quero dizer que esta equipa tem o coração
do tamanho do mundo e que merecíamos ter ganhado, mas a sorte não esteve do nosso lado. Quando
se chega aos livres de sete metros, é o 'mata-mata', como se diz no futebol", referiu a selecionadora
portuguesa.
Citada na página oficial da Federação de Andebol de Portugal, Sandra Fernandes elogiou o empenho
das atletas, apesar da oscilação "em alguns momentos, umas vezes por cansaço, outras por tomadas
de decisão demasiado rápidas".
"Mas fizemos um grande jogo e infelizmente não cumprimos o nosso objetivo, que era ficar nos oito
primeiros. Mesmo assim, estou muito feliz e muito orgulhosa deste grupo de trabalho tão empenhado,
tão dedicado", afirmou.
Portugal vai agora discutir as posições entre os nono e 16.º lugares, com o próximo jogo a estar
agendado para quarta-feira, frente ao derrotado do encontro entre a Coreia do Sul e o Japão.
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Segunda feira, 28 de Julho de 2014 |
Strumica, Macedónia, 28 jul (Lusa) -- Portugal foi hoje eliminado nos oitavos de final do Mundial de
andebol de sub-18 feminino, ao perder com a Alemanha, no desempate através da marcação de livres
de sete metros.
Em Strumica, na Macedónia, as duas equipas chegaram ao final da partida empatadas a 28 golos e
nem dois prolongamentos conseguiram separá-las, após uma igualdade a 32 na primeira prorrogação
e a 36 na segunda.
Na linha dos sete metros, as germânicas foram mais eficazes, marcando quatro vezes, contra três das
portuguesas.
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