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ANDEBOL

Lusos com sorteio
europeu dia 19
Sete equipas portuguesas vão
conhecer adversários europeus
já na próxima semana
Benfica, FC Porto e Sporting (masculino),
Madeira SAD, Alavarium, Colégio Gaia e
Sports Madeira (feminino) conhecem, dia
19, os adversários nas respetivas provas
europeias de 2016/17. Os encarnados
entram apenas na Ronda da Taça EHF
em outubro (8/9 e 15/16) como cabeças-de-série, o FC Porto em setembro na
Ronda, que jogará a 3/4 e 8/9 desse mês.
No feminino. Madeira SAD e Alavarium
entram igualmente na ronda inicial, 10/11 e
17/18 de setembro e nenhum dos finalistas
do campeonato é cabeça-de-série,
estatuto que terão os participantes na Taça
Challenge. O Sporting começa na 3.' Ronda
em novembro (19/20 e 26/27), no feminino
o Sports Madeira na ronda em outubro
(15/16 e 22/23) e o Col, Gaia na (12/13 e
19/20). O ABC venceu a Challenge
masculina a época passada ao Benfica, mas
Portugal acabou por não usufruir da vaga
extra na prova por esta conquista. A equipa
bracarense ainda não sabe o palco do
torneio de qualificação de acesso à Liga dos
Campeões, a 3 e 4 de setembro.
H. C.
PEDRO EIENAVENTE/ASF
/..$*
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ABC venceu Nacional e Taça Challenge
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::`") ANDEBOL O norueguês Tor Lian,
71anos, presidente da Federação
Europeia de 2004 a 2012, faleceu
vítima de doença prolongada. Foi um
dos fundadores da EHF em 1991, na
célebre reunião de Berlim.
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O Madeira SAD contratou o lateral-direito
Mirza Mimic. O jogador bósnio de 28 anos,
que esteve na Finlândia nas últimas duas
épocas, representando o Helsínquia, o Cocks
e o Atlas, tem1,98 metros e irá substituir
Cláudio Pedroso, que foi contratado pelo
Sporting. A equipa orientada por Paulo Fidalgo contará ainda com reforços como Fábio
Magalhães, Hugo Rosário e Nélson Pina.
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Mirza Mimic
na Madeira
O Madeira SAD anunciou
ontem a contratação do básnio
Mirza Mimic, que atua na posição de lateral direito. Sem ser
uma estrela, o primeira linha
jogou na Finlândia, onde se sagrou campeão pelo Cocks, tendo-se formado no HC Bosna, da
cidade de Visoko.
Mimic, de 28 anos, vem reforçar a capacidade de tiro exterior da equipa insular e colmatar a saída de Cláudio Pe droso, que assinou com °Sporting. O objetivo do Madeira
SAD é manter-se nos primeiros
seis lugares do campeonato,
contando, agora, com Mimic,
de 1,87 metros e 92 kg. o A.R.
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Andebol da UMinho soma
primeira vitória no EUSA Games

A EQUIPA MASCULINA de andebol da Universidade do Minho venceu o primeiro jogo no EUSA Games,
competição que está a decorrer na Croácia.
DESPORTO UNIVESRITÁRIO
| Redacção |

O andebol masculino da UMinho somou a sua primeira vitória
nestes EUSA Games após vencer por 29-26 a equipa da Universidade de Ljubljana (Eslovénia). Já a equipa de basquetebol
somou mais duas derrotas e disse adeus aos quartos-de-final.
No segundo dia de competição
para o andebol masculino, eis
que surge a primeira vitória e face a um adversário que tradicionalmente se apresenta muito forte nestas provas, a Universidade
de Ljubljana.
Foi uma partida intensa e equilibrada, mas na qual os minhotos
se mostraram ao seu melhor nível, isto apesar de alguns contraataques falhados. No final, a vitória por 29-26 frente ao
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No segundo dia
de competição para o
andebol masculino,
eis que surge a primeira
vitória e face a um
adversário que
tradicionalmente se
apresenta muito forte
nestas provas, a
Universidade de Ljubljana.
Já a equipa de basquetebol
somou mais duas derrotas
e disse adeus aos quartosde-final da competição.
conjunto esloveno não oferece
contestação.
O basquetebol masculino é que
mais uma vez voltou a perder,
somando três derrotas consecutivas e dizendo adeus ao sonho de
se qualificar para os quartos-definal.
Com a derrota por 65-47 frente
à Universidade de Nis (Sérvia) e
com apenas mais um jogo por
realizar, resta agora à UMinho
levantar a cabeça e tentar alcançar uma vitória para moralizar as
tropas.

Equipa de andebol da Universidade do Minho em competição no EUSA Games
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EUSA Games
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Andebol da UMinho
somou primeira vitória

Equipa de andebol da Universidade do Minho

andebol masculino da UMinho somou a sua primeira
vitória nestes EUSA
Games após vencer por
29-26 a equipa da Universidade de Ljubljana (Eslovénia). O basquetebol
somou mais duas derrotas e disse adeus aos quartos de final.
No segundo dia de
competição para o ande-
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bol masculino, eis que
surge a primeira vitória e face a um adversário que tradicionalmente
se apresenta muito forte
nestas provas, a Universidade de Ljubljana.
Foi uma partida intensa e equilibrada, mas
na qual os minhotos se
mostraram ao seu melhor nível, isto apesar de
alguns contra-ataques fa-

Basquetebol
minhoto
sofreu duas
derrotas
e está fora
dos quartos

lhados. No final, a vitória
por 29-26 frente ao conjunto esloveno não oferece contestação.
O basquetebol masculino é que mais uma vez
voltou a perder, soman-

do três derrotas consecutivas e dizendo adeus
ao sonho de se qualificar
para os quartos de final.
Com a derrota por 65-47 frente à Universidade
de Nis (Sérvia) e com apenas mais um jogo por realizar, resta agora à UMinho levantar a cabeça e
tentar alcançar uma vitória para moralizar as
tropas.
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ANDEBOL
MADEIRA SAD RENOVA

COM NÉLSON PINA
O Madeira Andebol SAD renovou contrato com o atleta Nelson Pina, de 26 anos, que atua
como Ponta Esquerdo, sendo
um importante «reforço» para
a próxima temporada, segundo
revelou, na passada quartafeira, a administração desta sociedade através de comunicado.
O camisola 80 da passada
época e 2.º melhor marcador da
equipa na fase regular, vai
assim continuar a dar momentos de muita alegria aos adeptos na época que se avzinha.
Recorde-se que a equipa madeirense ficou em 5.º lugar no
campeonato nacional de Andebol da época passada, posição
que assegurou um lugar numa
competição europeia.
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Andebol de praia
Nazaré encantou o
Velho Continente
O Europeu de sub-16 já terminou
e Portugal alcançou duas das três
metas que tinha traçado, tanto no
sector masculino como no
feminino. Os rapazes sagraram-se
vice-campeões europeus de
andebol de praia, as raparigas
arrecadaram a medalha de bronze
e ambas as equipas garantiram
um lugar no Mundial de sub-17,
que terá lugar na Croácia no
próximo ano. Residente em Leiria,
o técnico de ambas as selecções
nacionais não podia estar mais
satisfeito. “O balanço é
extremamente positivo e só faltou
a conquista dos títulos”, sublinhou
Paulo Félix. “Foi o passo que
faltava para Portugal começar a
entrar nos primeiros lugares.
Temos tudo o que é preciso para
sermos uma referência na
modalidade: temos praias, temos
bom tempo, temos hotelaria e
restauração e também temos bons
atletas.” A impressão das 32
comitivas que visitaram a Nazaré
no passado fim-de-semana não
podia ser melhor. “O feedback foi
fantástico. Houve muitos elogios às
equipas portuguesas, mas também
ficaram maravilhados com o
envolvimento e a estrutura. Talvez
tenha sido o melhor evento de
sempre.”
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RICARDO GRAÇA

O senhor que se segue no Atlético
Clube da Sismaria é João Florêncio,
que conta com passagens pelo
Belenenses e pela selecção nacional
feminina. As principais conquistas
do treinador são os títulos de
campeão nacional feminino pelo
Gil Eanes e o apuramento para os
Jogos Olímpicos ao serviço de
Angola. João Florêncio vai orientar
a equipa da Estação já no playoff de
acesso à 1.ª Divisão, que se disputa
de 19 a 21 de Agosto.
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Visto
10072016
Nazaré Uma "organização fantástica" e uma demonstração
de "fair play e amizade entre
os jogadores" foram alguns
dos aspectos destacados pelo
chairman de andebol de praia
da Federação Europeia de
Andebol (EHF), Ole Jordstad,
sobre o Europeu sub16 que decorreu na praia da Nazaré no
fim de semana. Portugal foi 20
lugar em masculinos e 30 em
femininos, garantindo lugar
no mundial da modalidade no
próximo ano, e ainda o prémio
"Jogadora mais valiosa" (MVP),
por Beatriz Sousa. Espanha
em masculinos e Holanda
(na fotografia) em femininos
foram as equipas vencedoras.
O balanço foi de tal forma positivo que a Federação Europeia
manifestou o desejo de regressar "em 2019, com o europeu
de juniores e seniores".
Fotos: Márcio Menino
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Andebol Nazaré leva Portugal
até ao mundial de 2017
Nem só de futebol se fez o fim
de semana desportivo. Portugal
organizou o primeiro europeu
de andebol de praia subl6 na
Nazaré, cativou mais de 1.300
adeptos no domingo à tarde e as
equipas nacionais cumpriram o
principal objetivo da competição, ao fazer a festa de apuramento para o mundial da modalidade, após terem atingido as
meias-finais. Só Espanha barrou
as conquistas nacionais.
Em masculinos, Portugal disputou a final. A equipa que até
então tinha ganho os cinco jogos
disputados, com apenas um set
perdido, encontrou a Espanha e
enfrentou as maiores dificuldades da prova. Com a derrota no
primeiro set (18-28). a formação
de Paulo Félix deu a volta no

segundo período (23-22) e levou
as decisões para o shootout, com
o triunfo espanhol por 6-8.
Em femininos, a história
quase que se repetiu. Contudo,
a equipa nacional perdeu nas
meias finais com Espanha. Venceram o primeiro set mas acabaram por ceder. No jogo de
atribuição do 39 e 49 lugar, com
a Noruega, Portugal foi melhor
e se os nervos terão atrapalhado
no primeiro set, depois as pupilas do selecionador nacional
Paulo Félix deram a volta e garantiram o bronze.
"Fizemos dois excelentes jogos, a recuperar sempre, o que
mostra que realmente taticamente os jogadores perceberam
o que se pretendia. Corrigimos
o que estava mal e o shootout

acaba por ser uma lotaria", referiu o técnico, que não escondeu a
satisfação pelo resultado obtido.
"A participação neste europeu é
extremamente positiva. Nunca
conseguimos medalhas e conseguimos agora uma medalha
de bronze e uma medalha de
prata. Para o andebol português
é fantástico", disse.
Com 32 equipas de 19 países
presentes, Walter Chicharro,
presidente da Câmara da Nazaré,
admitiu que a atribuição da organização do evento a Portugal,
e, em particular, à Nazaré, "são o
reconhecimento de qualidade e
profissionalismo, mas atribuem,
também a responsabilidade e
a oportunidade de se afirmar
Portugal no panorama internacional do andebol de praia".
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Antigo seledonador
é o novo treinador
do Atlético Sismaria
Foi segunda-feira apresentado
o novo treinador de andebol do
Atlético Clube da Sismaria. João
Florêncio, antigo selecionador
nacional, de 61 anos, sucede a
Pedro Violante no cargo e terá
como primeira missão o acesso
a um lugar na I divisão nacional,
numa liguilha jogada entre quatro clubes em agosto.
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Circuito regional
regressa na praia
de Paredes da Vitória
A terceira jornada do Circuito
Regional de andebol de praia,
em Leiria, regressa este fim de
semana. A competição, que sofreu uma pausa devido ao Europeu subl6 na Nazaré, terá lugar
na praia das Paredes da Vitória,
numa organização do Cister SA,
e tem inicio amanhã, sexta-feira,
prolongando-se até domingo.
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Encontro Nacional de Minis Masculinos
e Femininos em Peso da Régua

1500 Atletas
marcaram presença

De 30 de junho a 3 de julho, Peso da Régua foi palco
do Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos
2016. Cerca de 1500 atletas reuniram-se na capital histórica do Douro para engrandecer o andebol.
A regra do encontro foi o convívio, tendo os atletas usufruído plenamente das condições criadas para os receber.
Ao longo de quatro dias, a cidade foi palco de diversas atividades em torno no andebol, as quais permitiram consolidar o gosto pela modalidade, mas também o companheirismo e o fair-play entre os participantes.
Ao escolher Peso da Régua, a Federação de Andebol de
Portugal premiou o trabalho de formação desenvolvido pela
Associação Desportiva de Godim, distinguindo a cidade
pelas condições excelentes para a realização da iniciativa.
Depois de Peso da Régua ter recebido a Seleção Nacional de Andebol e de ter sido palco do Encontro Nacional de Infantis, foi a vez do Encontro Nacional de Minis
Masculinos e Femininos. Em resultado da confiança que
a Federação de Andebol de Portugal depositou em Peso
da Régua e do esforço conjunto do Município e da Associação Desportiva de Godim, o Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos 2016 foi um grande sucesso.
O trabalho dos últimos dez anos referencia Peso da Régua no contexto intermunicipal. Estamos no meio de um
processo de desenvolvimento continuado e de consolidação de objetivos que permitem continuar a trabalhar em
função de objetivos estratégicos, com vista, por um lado,
a dar resposta às necessidades dos reguenses e, por outro,
a prepararmo-nos para receber quem nos visita.
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Câmara Municipal promove
actividades lúdicas
A Câmara Municipal
de Felgueiras, no sentido
de facilitar a vida das
famílias, durante as interrupções lectivas, está
a promover uma série
de actividades lúdicas,
culturais e desportivas,
direccionadas para grupos de diferentes faixas
etárias e que decorrem
desde meados de Junho,
até ao final do mês de
Julho.
Os programas são diversificados e elaborados
de forma a garantir a
presença de técnicos especializados e que garantam a segurança de todos
os participantes.
Decorre em vários
estabelecimentos do
I ."ciclo de ensino o "OTL
de Verão", desde o dia
13 de Junho, até 29 de
Julho, entre as 08h00 e as
18h30, com um programa
variado que se desenrola
em vários espaços culturais, desportivos e de
lazer.
As actividades estão
a ser dinamizadas nas
Piscinas Municipais de
Felgueiras, no Parque de
Campismo de Vila Fría,
nos Pavilhões Gimnodesportivos, na Zona Desportiva de Felgueiras, na
alameda de Sta. Quitéria,
entre outros espaços.
Os felgueirenses têm
ao dispor a actividade
"Verão em Movimento",
que se realiza durante o
mês de Julho. A ação tem
por objetivos criar mais
oportunidades de ocupação dos tempos livres dos
alunos do 2.° e 3.° ciclos
nas férias letivas, fomentando assim a prática
de atividades físicas e
desportivas, recreativas,
lúdicas e culturais bem
como hábitos e estilos
de vida saudáveis nos
jovens do concelho.
O evento, repartido
por cinco jornadas — Felgas Cup, de 4 a 7 de

Julho; Espírito Olímpico,
de 8 a 13; Uma aventura
na natureza, de 14 a 19;
Jogos sem fronteiras, de
20 a 25; e Mundo aquático, de 26 a 29 — abrange
as modalidades de Futebol, Futsal, Andebol,
Pólo Aquático, Basquetebol, Atletismo, Boccia,
Natação e Ginástica.
Estão previstas ainda
actividades como: percursos pedestres, orientação, descobrir o meio,
caça ao tesouro, jogos
pré-desportivos, eventos
aquáticos, jogos tradicionais e de destreza,
estafetas, hidro summer,
agua diversão e, por fim,
piquenique. Estas iniciativas realizam-se no
Complexo das Piscinas
Municipais, na Zona Desportiva, no Parque de
Campismo de Vila Fria
e Alameda de Santa Quitéria.

Está a decorrer a iniciativa "Férias na Biblioteca", um programa
de ocupação de tempos
livres que ocupa, de 04 a
08 de Julho, crianças dos
6 aos 12 anos, das 14h30
às 17h30, com diversas
actividades lúdicas de
promoção do livro e da
leitura, bem como de incentivo à utilização deste
espaço cultural.
A autarquia também
está a promover um atelier de bordados para jovens, com idades entre os
6 e os 16 anos, de forma
a dar-lhes a conhecer,
o projeto desenvolvido
pela Casa do Risco de
Felgueiras e as técnicas
de iniciação ao bordado
artesanal.
Esta actividade realiza-se de 18 a 29 de Julho
e as inscrições decorrem
até ao dia 15 de Julho.
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