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Portuguesas discutem hoje o pódio 

ANDEBOL DE PRAIA 
Sub-17nos 10 da Juventude 
A Seleção Nacional feminina sub-17 
garantiu lugar na estrela do andebol 
de praia no programa dos Jogos 
Olimpicos da Juventude (1 a 12 de 
outubro 2018), em Buenos Aires, ao 
discutir hoje o 3.° e 4.° lugar no 
Mundial das Ilhas Mauricias, com a 
Argentina. Nas meias-finais de 
ontem perdeu 0-2 com a Hungria. 
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TORNEIO
| Carlos Costinha Sousa | 

As freguesias de Sequeira, La-
mas e S. Victor foram as grandes
vencedoras, na classificação ge-
ral, do Torneio Inter-Freguesias
organizado, ao longo do último
trimestre, pela Câmara Munici-
pal de Braga, uma prova que
contou com a participação de
cerca de 300 atletas de várias
freguesias e uniões de freguesia,
nos torneios de quatro modalida-
des: futsal, voleibol, basquetebol
e andebol com equipas masculi-
nas e femininas.

Sequeira foi, a título geral, a
freguesia que melhor classifica-
ção alcançou nas quatro modali-

dades e, como prémio, garantiu
um cheque de três mil euros. Em
segundo lugar, com prémio de
dois mil euros, classificou-se a
freguesia de Lamas, com o pó-
dio a encerrar com a freguesia
de S. Victor, que teve um prémio
de mil euros, sendo que estes va-
lores são a reverter em material
desportivo ou requalificação de
infraestruturas

Ontem realizou-se a final do
torneio de futsal, entre Figueire-
do e Lamas, com esta a conquis-
tar a vitória, nos minutos finais,
por 2-0, celebrando -o título na
modalidade de futsal masculino,
mas também o segundo lugar
garantido na classificação geral
de todas as provas.

Inter-freguesias com marca de sucesso
TORNEIO promovido pela Câmara Municipal de Braga contou, nesta sua primeira edição, com cerca de três centenas de partici-
pantes oriundos de várias freguesias do concelho e que marcaram com muita animação e sucesso a iniciativa.

CCS

Equipa da freguesia de Lamas conquistou a vitória no futsal masculino, ao derrotar Figueiredo por 2-0

CCS

Freguesia de S. Victor conquistou o segundo lugar na classificação geral do torneio

CCS

Torneio Inter-freguesias disputou-se no âmbito do programa ‘Mexe-te Braga’

lll
“Torneio é uma forma diferen-
te de promover o desporto,
envolvendo diversas fregue-
sias, modalidades, homens e
mulheres de vários escalões
etários. Temos procurado ser o
mais inclusivos e abrangentes
possível. Experiência piloto no
formato em que foi concretiza-
do, mas que parece que cum-
priu plenamente os objectivos.
Já mobilizou várias centenas
de participantes de várias fre-
guesias e queremos alargar
nas próximas edições.”

Ricardo Rio
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ANDEBC 

Seleção de sub-17 
faz história na praia 
••• A Seleção Nacional de 
andebol feminino de sub-17 
apurou-seontem para osjogos 
Olímpicos da Juventude, que 
terão lugar entre os dias 1 e 12 
de outubro do próximo ano 
em BuenosAires (Argentina). 
A equipa das Quinas garantiu 
este apuramento ao terminar 
entre as três primeiras sele-
ções europeias, o que conse-
guiu apesar da derrota frente  

à Hungria. "O primeiro objeti-
vo foi alcançado: ter uma equi-
pa nos Jogos Olímpicos da Ju-
ventude", disse o selecionador 
Paulo Félix, continuando: "O 
balanço é extremamente po-
sitivo, fizemos história no 
andebol português, somos 
olímpicos." Hoje, a partir das 
14h00, Portugal joga para o 
terceiro lugar com a Argenti-
na. -RUI GUIMARÃES 
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1.° Campeonato do Mundo 
de Andebol de Praia sub-T7, 
coma participação das 
seleções portuguesas 
feminina e masculina, na praia 
de Flic en fiac, nas Ilhas 
Mauricias 

Corrida Portucale. partida 
do Cais de gaia ás 9h00, Liga 
Diamante, em Rabat, 
Marrocos, com a participação 
de Patrícia Mamona, 

Torneio internacional da 
Mealliadz Portugal - 
Roménia,18h30, Pavilhão 
Municipal do Luso 

Estágio da seleção  portuguesa 
feminina desub-18, de 
preparação para 
ocampeonatoda Europa 
(Divisão B), a decorrerem 
Terras de Bouro até 4.3  feira, 
ainic internacional de 
Formação, com 
a participação de Ricardo 
Vasconcelos, selecionador 
português de femininas, ede 
Victor Lapefla, selecionador 
adjunto de Espanha, 9H45, no 
Pavilhão Municipal de Guifões 
- campeonato da Europa de 
sub-20 masculinos. Divisão 
8: Portugal - Croácia,12h00 
em Oradea, na Roménia 
CANOAGEM 

Campeonatos Etropeusde 
Sprint, em Plovdiv, 
na Bulgária, com 
a  participação de portugueses 

•r•, ,  

Volta a Portugal deJuniorex 
4.a etapa: partida às 12h30 de 
Torres Vedras, e chegada 
prevista para as15h40 ao Alto 
de Montejunto, num total de 
103,4 km; Volta à França. até 
23:15.a etapa: Laissac-Séverac 
rEglise- Le Puy-en-Velay,189,5 
km. 
ns-r!nem! 

Torneio Dr.Vasco Graça 
Oihreira:3.°e 4.° lugares 
(17h00); Final (19h00) Estádio 
Municipal da Póvoa 

Seleção.estágiode 
preparação par ao Mundialito 
2017: Concentração, no Hotel 
Praia Mar, Carcavelos, às 
22h00 

17,Campeonato do Mundo 
Budapeste20T7. com  
a participação de uma seleção 
portuguesa, na Hungria  

Torneio de Wlenbledon, final, 
em Londres 

• 

Campeonato da Europa 
Jovem, a decorrer no 
Multiusosde Guimarães 
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Do Funchal para os leões 
Bi O Sporting garantiu a con-
tratação de dois jovens ao Clube 
Desportivo Bartolomeu Perestre - 
lo. O lateral-direito Guilherme 
Miers e o pivô Pedro Abreu, am-
bos de 15 anos e, curiosamente, 
nascidos a23 de maio, vão rumar 
a Alvalade, depois de terem sido 
referenciados há algum tempo. 

Tratam-se de dois jogadores 
com talento, pertencentes à for-
inação do clube do Funchal, que 
vão poder desfrutar em Lisboa de 
alojamento, transporte, alimen-
tação e a possibilidade de prosse-
guiremos estudos na capital, en- 

quanto o clube madeirense será 
compensado pela transferência. 

Mundial de praia 
A Seleção feminina apurou-se 
para os Jogos Olímpicos da Ju-
ventude, ao garantira disputa do 
bronze no Mundial de praia de 
sub -17, nas Maurícias. Portugal 
chegou às meias-finais, mas 
perdeu (0-2) coma Hungria, de-
frontando hoje a Argentina. Em 
masculinos, os lusos perderam 
(0-2) nos 'quartos' com aRússia, 
decidindo hoje o 79  lugar com a 
Tailândia. 0 A.R. 
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Lusa
16 Jul, 2017, 10:45
 
| Andebol
 
A seleção portuguesa feminina de andebol de praia de sub-17 qualificou-se hoje para os Jogos
Olímpicos da Juventude (FOJE) de 2018, durante o Mundial, que está a decorrer nas Maurícias.
 
Portugal falhou a presença na final do Mundial, ao perder frente à Hungria, por 2-0, pelo que irá
disputar o jogo de atribuição do terceiro lugar no domingo, diante da Argentina, mas assegurou a
presença no FOJE de 2018.
 
O andebol de praia será modalidade oficial na próxima edição do FOJE e, de modo a qualificar as
seleções, a Federação Internacional de Andebol (IHF) procedeu à organização do primeiro Mundial de
praia de sub-17, nas Maurícias.
 
"O primeiro objetivo foi alcançado, ter uma equipa no FOJE. Em masculinos perdemos com uma
seleção fortíssima e no feminino, mesmo tendo feito um jogo menos conseguido, alcançámos a
passagem às meias e a qualificação", referiu o selecionador Paulo Félix.
 
Com um registo imaculado até aos quartos de final, a seleção nacional feminina foi apenas travada
pela Hungria nas meias-finais, por 2-0, e vai disputar no domingo com a Argentina um lugar no pódio.
 
"Nas meias-finais voltámos a fazer um jogo abaixo do nosso real valor, acusando algum cansaço com
a Hungria, que se destaca pela capacidade física. Balanço extremamente positivo, fizemos história no
andebol português, somos Olímpicos", referiu.
 
A seleção masculina irá disputar o jogo de atribuição do sétimo lugar, falhando a qualificação para o
FOJE de 2018, que vão ser disputados em Buenos Aires, na Argentina.
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