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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. O sorteio dos

campe( matos nacionais
masculino e feminino da P
Divisão realizam -se dia 21, em
Lisboa. O sorteio da liguilha da P
Divisão será feito no mesmo dia.
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Mais de 500 atletas iniciam X Jogos da CPLP no domingo
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Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
A X edição dos Jogos Desportivos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) arranca no
domingo na ilha cabo-verdiana do Sal com a participação de mais de 500 atletas oriundos de oito dos
nove países da comunidade.
Esta é a segunda vez que Cabo Verde organiza o evento, depois da IV edição em 2002, na cidade da
Praia.
O evento multidesportivo, que terá lugar em Espargos e em Santa Maria, vai contar com a presença
de mais de 500 jovens atletas, que vão competir nas modalidades de futebol, atletismo, andebol,
taekwondo, basquetebol, natação e voleibol de praia.
Os Jogos são destinados a atletas de ambos os sexos dos sub-16 (nascidos no ano de 2000), exceto a
natação e o atletismo paralímpico, em que podem participar atletas dos sub-20 (nascidos em 1996).
De acordo com o regulamento, cada delegação poderá ser formada por até 119 pessoas, num total de
mais de 800 participantes de todos os países nos jogos.
O evento conta com a presença de todos os países que compõem a CPLP, exceto a Guiné Equatorial,
que esta semana anunciou que não iria participar nas competições, mas vai estar representada por
uma delegação ministerial.
A delegação ministerial da Guiné Equatorial vai marcar presença na conferência de ministros que
tutelam a área dos Desportos da CPLP, uma das principais atividades, que arranca no sábado à tarde e
termina no domingo.
Na agenda da reunião constam a apresentação e discussão de temas atuais comuns nas áreas da
juventude e do desporto na CPLP, a revisão e aprovação do Acordo de Cooperação e a designação da
próxima Presidência da Conferência.
Do programa, destaque ainda para a reuniões dos chefes de missão, dos diretores gerais de desporto
e da juventude e de treinadores, que acontecem sábado, a anteceder o arranque das competições e a
cerimónia de abertura de domingo.
Além da vertente desportiva, os Jogos da CPLP, que terminam no dia 24 de julho, têm como objetivo
reforçar a solidariedade, interação, convívio e camaradagem entre os povos e atletas dos países que
falam a mesma língua.
Os Jogos da CPLP são um evento multidesportivo, cuja primeira edição foi realizada em 1992, em
Lisboa, seguindo-se Bissau (1995), Maputo (1997), Praia (2002), Luanda (2005), Rio de Janeiro
(2008), Maputo (2010), Mafra (2012) e Luanda (2014).
Conteúdo publicado por Sportinforma
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15-07-2016 09:24 Os Jogos da CPLP são um evento multidesportivo, cuja primeira edição foi
realizada em 1992, em Lisboa.
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Projecto de andebol ganha
asas em Celorico de Basto
PROJECTO DO BECA ANDEBOL nasceu há quatro anos, em Celorico de
Basto, e conta actualmente com mais de cem atletas a praticar a
modalidade.
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Momento com alguns dos homenageados na I Gala Beca Andebol

ANDEBOL

| Redacção |

O Centro Cultural Prof. Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa foi
palco a I Gala Beca Andebol. A
iniciativa contou com a presença
de mais de 250 pessoas para homenagear todos aqueles que fazem parte do universo do BECA.
“Foi um momento memorável
e cheio de significado. Assistimos à consagração de quatro
anos de trabalho, de dedicação,
de empenho a uma modalidade
que conta com mais de 100 atletas” disse o vereador do Desporto do Município de Celorico de
Basto, Fernando Peixoto. “A valorização é fundamental para
que o trabalho desenvolvido seja
feito brio e os resultados apareçam. Nós, enquanto executivo
municipal, apoiamos o desporto
nas diferentes modalidades e temos a certeza que, mais cedo ou
mais tarde, teremos grandes resultados.
O Beca tem conseguido resul-

tados brilhantes e temos a certeza que continuarão a trabalhar
para chegar ainda mais longe”
Concluiu.
Várias individualidades marcaram presença nesta cerimónia e
todos enalteceram o trabalho feito pelo Beca.
O Coordenador do projecto
Beca, João Varejão, emocionado, agradeceu o apoio das várias
entidades representadas, cruciais
para que o clube chegasse a bom
porto. “O nosso clube é hoje
uma realidade fruto também do
apoio das várias entidades que
nos estiveram ao nosso lado ao
longo destes quatro anos. Estamos imensamente gratos e vamos continuar a trabalhar para
que estes atletas consigam resultados ainda mais positivos e cheguem a patamares mais elevados” disse o coordenador do
Clube. João Varejão realçou ainda que a “gala é uma boa forma
de valorizar o empenho, o esforço dos atletas, equipa técnica,
direcção, entidades que tornaram o projecto realidade e no

fundo dar a conhecer à comunidade que existimos e que estamos aqui para fazer o melhor pela modalidade” disse.
A I Gala Beca Andebol entregou o troféu de jogador do ano
Bambis Masculino a Rui Bastos,
o troféu jogador do ano Minis
Masculinos foi para Rúben Carvalho, o troféu para jogador do
ano Infantis B Masculinos foi
entregue a Daniel Vasconcelos,
Nelson Alves recebeu o trofeu
jogador do ano Infantis A Masculinos, o troféu jogador do ano
Infantis Femininos foi para Maria João Silva, o troféu jogador
do ano Iniciados Feminino foi
para Daniela Silva, o trofeu de
guarda-redes do Ano foi entregue a Francisco Fontes, o troféu
Beca Gold foi para José Pedro
Magalhães.
O troféu treinador do Ano foi
para Mário Guedes, o evento do
ano foi o curso de treinadores
Grau 2, o encarregado de Educação do ano foi Dora Silva, e o diretor do Ano foi José Manuel
Página 7
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UMinho defende título
de andebol no Eusa Games

SELECÇÃO DE ANDEBOL estreou-se com um empate no Eusa Games, mas continua a defender
o título conquistado na Holanda em 2014.
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

A Universidade do Minho (UMinho) estreou-se nos EUSA Games 2016, que estão a decorrer na Croácia, com uma
vitória, uma derrota e um empate, O Basquetebol masculino sofreu uma derrota, o
Andebol masculino empatou e o Futebol
de 11 masculino venceu.
Divididos entre as cidades croatas de
Zagreb e Rijeka, os EUSA Games são
uma das maiores competições multidesportivas organizadas durante o corrente
ano. Milhares de estudantes/ atletas
oriundos dos diversos cantos da Europa
lutam por um lugar ao sol entre a galeria
dos melhores do velho continente. A
UMinho, que em 2013 foi a melhor universidade europeia no ranking da EUSA
(European University Sports Association), participa nestes jogos com ambições de lutar pelos lugares do pódio quando a contagem final das medalhas estiver
concluída.
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Equipa de andebol da UMinho, na Croácia, a disputar o Campeonato Europeu Universitário

Com o andebol futebol de 11 masculinos a terem ambições aos lugares cimeiros, fruto dos resultados de 2015, o Basquetebol luta jogo a jogo pelo melhor
resultado possível. No primeiro embate
desta prova, frente aos romenos da Universidade de Pitesti, os minhotos sofreram uma derrota por 65-56. Lesões e a
ausência de um jogador chave acabaram
por falar mais alto.
No andebol, a renovação de uma geração acaba sempre por ter alguns altos e
baixos. Frente à equipa da casa, da Universidade de Rijeka, a UMinho entrou
bem, chegou ao intervalo a vencer por sete golos, mas viria a deixar-se empatar
num 27-27 final. Quando foi preciso rodar a equipa para manter os níveis físicos,
a falta de experiência e de capacidade física de alguns elementos acabaram por
ditar este resultado. O futebol, por sua vez
“entrou com o pé direito”, aliás, foi de um
pé direito e na sequência de um livre directo magistralmente executado, que os
minhotos inauguraram o marcador frente
à equipa da Universidade de Lausanne.
Os suíços foram sempre uns adversários
resilientes e até mesmo agressivos, mas
no final, a maior experiência dos “tugas”
prevaleceu e a vitória por 2-0 assenta como uma luva à UMinho. Hoje, as três formações da UMinho entram em acção. O
Futebol 11 vai medir forças com os russos
da Universidade Estatal de Kuban, o Andebol vai procurar a vitória frente à Universidade de Ljubljana – Eslovénia, e o
Basquetebol joga contra a Universidade
de Nis – Sérvia.
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Praia do Pedrógão recebe
etapa do campeonato
regional de andebol
Andebol Praia
22 a 24 Julho

O Atlético Clube da Sismaria,
com o objectivo de promovera
modalidade na região, organizará nos próximos dias 22, 23
e 24 de Julho, o XXII Torneio
de Andebol de Praia da Praia
do Pedrógão, prova incluída no

Campeonato Regional de Andebol de Praia de Leiria e que
decorrerá no Arena do Desporto da Praia do Pedrógão.
Numa competição que visa
apurar as equipas classificadas
para a fase final nacional de
andebol de praia, a prova contará com a presença de equipas de Norte a Sul do País. |
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Mário Rosa, chefe da missão olímpica de Angola, falou dos objetivos para os Jogos Olímpicos no Rio de
Janeiro
Por SAPO Desporto c/Angop sapodesporto@sapo.pt
Angola estará representada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro2016, no Brasil, por uma delegação
de 53 elementos, entre atletas, treinadores, corpo médico e dirigentes, disse hoje (quinta-feira) à
Angop, em Luanda, o chefe da comitiva, Mário Rosa.
A andebolista Luísa Kiala, 34 anos de idade, é a porta-bandeira da comitiva nos jogos que decorrerão
de 5 a 21 de Agosto, de acordo com o responsável. O país compete nas modalidades de andebol, judo,
natação, remo, vela e tiro aos pratos.
Relativamente a viagem para o Brasil, o também vice-presidente do Comité Olímpico Angolano (COA)
avançou a possibilidade de a delegação seguir repartida, devendo o primeiro grupo de 23 elementos
deslocar-se a 24 deste mês. A outra parte irá dois ou três dias depois.
Os atletas Paulo Silva (tiros aos pratos) e Ana Nóbrega (natação), convidados pelo Comité Olímpico
Internacional (COI), constam entre os 53.
Mário Rosa disse ser objectivo lutar para melhoria de marcas pessoais nas modalidades individuais,
enquanto o andebol deverá procurar evitar o último lugar do torneio, a fim de dignificarem o país.
Conteúdo publicado por Sportinforma
14-07-2016 23:39 Mário Rosa, chefe da missão olímpica de Angola, falou dos objetivos para os Jogos
Olímpicos no Rio de Janeiro.
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ANDEBOL

Benfica vence Torneio Linda Saraiva

O Benfica ganhou o torneio
de andebol de juvenis “Linda
Saraiva”, disputado no fim-desemana em Pinhel.
Em competição estiveram
quatro equipas da Escola de
Andebol Falcão (Pinhel), Benfica, Almada Atlético Clube e o
São Bernardo (Aveiro). Na final
os encarnados derrotaram a
formação da outra margem por
26-25 e o coletivo de Aveiro venceu os anfitriões por 34-33, na
marcação de livres de 7 metros,
após o empate 30-30 registado
no final do tempo regulamentar.
Contudo, Tiago Fonseca (Escola

DR

de Andebol Falcão – Pinhel),
com 21 golos, conquistou o
troféu do melhor marcador do
torneio, enquanto David Botelho
(Almada Atlético Clube) foi considerado o melhor guarda-redes e
João Marques (Benfica) o melhor
jogador da prova organizada pelo
município de Pinhel, com o apoio
da Federação e da Associação de
Andebol da Guarda. Durante o
torneio houve uma homenagem
à atleta Linda Saraiva, que faleceu
em 2008, com apenas 12 anos,
quando integrava as primeiras
turmas da Escola de Andebol
Falcão.
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Associação de Andebol de Santarém aposta
na formação de árbitros e treinadores
Novos órgãos sociais tomaram posse numa cerimónia onde marcou
presença o presidente da Federação Portuguesa de Andebol

Urna das grandes apostas da direcção da
Associação de Andebol de Santarém para o
mandato que agora se inicia passa pela formação de árbitros e treinadores. 1-lá também um projecto com o objectivo de seduzir os mais jovens para a prática da modalidade, apelidada de "Andebol 4K1DS''. Essas
metas foram apontadas pelo presidente da
associação, António Rebelo, que no dia 27

de Junho tornou posse para um novo mandato, tal como os restantes membros dos órgãos sociais. Novas competições, um contrato programa com a federação e uma melhor
gestão foram outros pontos destacados pelo presidente.
A cerimónia de tomada de posse decorreu na sede do Grupo de Futebol dos Empregados do Comércio de Santarém, tendo-

Novas competições, um
contrato programa com a
federação e uma melhor
gestão foram outros pontos
destacados pelo presidente.
-se iniciado com a apresentação dos novos
membros e dos cargõs qtie sofrerão alterações quanto aos. seus titulares. Na direcção
continua como presidente António Rebelo,
como vice-presidente Paulo Jorge Bento e
Vânia Botequim corno secretária.
A assembleia geral é presidida por Jorge Silva Andrade, que tem como vice-presidente Celso Pimenta Braz e corno 'secretária Sandra Constantino. A presidir ao conselho fiscal está José António Santos e os
vice-presidentes .sào António Caniço e António Pires.
Na tomada de posse esteve presente Luís Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, que além dos agradecimentos ao que se faz pelo andebol no distrito de Santarém, destacou ser essa a segunda modalidade Mais praticada no país em
termos federados, sendo importantíssimo
o apoio das autarquias nesse capítulo. Por
fim, mencionou Pedro Sequeira, responsável pelas acções de formação para técnicos
e árbitros, que renovou contrato com a associação por mais uma época.
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Andebol jovem
termina época em alta

Infantis estiveram no GarciCup e minis no Encontro Nacional

Excelente ﬁnal de época para o
andebol infantil da Associação
Desportiva Albicastrense (ADA).
Presente em dois torneios relevantes no contexto de formação,
como o são o Garci Cup Estarreja
(provavelmente o maior evento
para o escalão de infantis) e o
Torneio Nacional de Minis (Peso
da Régua), não deixou créditos
por mãos alheias, conﬁrmando a
pertinência do trabalho que está
a ser realizado nas categorias de
base.
Em Estarreja competiram 3500
atletas e mais de duas centenas
de equipas. A representação
albicastrense, enquadrada pela

equipa técnica e os dirigentes
João Roque, Andreia Margarida e
Bruno Baltazar, conseguiu vencer
quatro dos seis jogos do programa.
Superou as congéneres do SAR
Balomano (Espanha), Cister de
Alcobaça, Alto do Moinho (uma
das melhores escolas nacionais)
e Baltar, perdendo com Rio Tinto
(esta equipa atingiu as meiasfinais do torneio) e Fafe. Estes
resultados traduziram-se no 18.º
lugar entre as equipas infantis.
“Estamos muito satisfeitos com os
atletas. Termina aqui um percurso
de quatro anos de muito trabalho
e dedicação”, comentaram os
responsáveis técnicos, já numa

alusão ao passo seguinte desta
formação: o escalão de iniciados.
Já os minis também tiveram bom
comportamento, mesmo colocados num grupo “muito difícil”,
com equipas como o Sporting,
SVR Benﬁca (Vila Real), Gaia,
Arsenal da Devesa B, Alto do
Moinho, Xico Andebol, São Mamede, CAIC e Maia.
A ADA classiﬁcou-se em 2.º lugar
do grupo, perdendo apenas com
o Sporting, registando o maior
coeﬁciente de golos marcados e
de menos sofridos. “Portaram-se
como uns campeões”, salientaram
os responsáveis Paula Mugeiro e
Carlos Varandas.
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400 atletas de 32 seleções na vila

Europeu de sub-16 arranca
amanhã no areal da Nazaré
Cerca de 400 atletas são esperados no Europeu de andebol
de praia de sub-16, masculino e
feminino, que se disputa entre
amanhã e domingo no areal
da Nazaré.
Em masculinos, Portugal
foi incluído no grupo A, juntamente com Geórgia, Grécia
e Eslováquia, enquanto em

femininos a seleção das quinas defronta Croácia, Roménia e Ucrânia no grupo B. No
total, serão 32 seleções em
competição. Os jogos vão ser
transmitidos em livestream no
youtube.
A estrutura para a competição, com quatro campos e
espaços de apoio, foi testada

no passado fim de semana,
com a realização da etapa do
campeonato regional. Vakedo
Gaw em masters masculinos e
Be One em masters femininos
foram os grandes vencedores da etapa. Nos escalões de
rookies, o triunfo sorriu a Hackers d’Areia em masculinos e a
Ondas N Areia em femininos.

Página 14

A15

ID: 65250535

07-07-2016

andebol

Tiragem: 3000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,74 x 20,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

juvenis masculinos atingiram final do torneio

Cister SA com participação
de alto nível no GarciCup
O Cister SA conseguiu uma
brilhante partcipação no Torneio Internacional de Andebol
GarciCup, que decorreu de 29 a
3 de julho em Estarreja.
No escalão de juvenis masculinos, o Cister SA apenas baqueou na final, conseguindo
um extraordinário 2.º lugar,
enquanto em juniores femininos arrebatou um honroso 3.º
lugar. Do ponto de vista individual, Carolina Lucas conquistou
o prémio de melhor marcadora
no escalão de iniciados femininos. Nos restantes escalões

de iniciados, infantis e minis,
o registo foi positivo, embora não chegasse para lograr o
pódio.
O GarciCup é o maior torneio de andebol realizado
em Portugal, com cerca de
200 equipas de vários países,
vários escalões e mais de 3000
participantes.
O Cister SA fez-se representar
por uma comitiva constituída
por sete equipas, em vários
escalões femininos e masculinos, totalizando cerca de 100
pessoas.

Durante seis dias a festa do
andebol foi a tónica dominante,
enquadrada num são convívio
desportivo e num extraordinário clima de amizade entre
clubes e atletas de várias nacionalidades, explica o clube
em nota de imprensa.
“O Cister SA elevou bem alto o
nome de Alcobaça, pela garra
demonstrada em jogo pelas
suas equipas, mas também
pelo exemplar comportamento
social de todos os seus atletas”, frisa a Direção do clube
no mesmo documento.

comitiva alcobacense exibe troféus
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Distrito António Rebelo reeleito
presidente da Associação de Andebol
SANTARÉM A nova direção da Associação de Andebol de Santarém
tomou posse, no passado dia 27
de julho, numa cerimónia em que
marcou presença o presidente da
Federação Portuguesa de Andebol.
Luís Laranjeiro, presidente da
Federação Portuguesa de Andebol, salientou que esta é a segunda modalidade mais praticada no
país em termos federados, sendo
importantíssimo o apoio das autarquias nesse capítulo.
A nova direção da Associação
de Andebol de Santarém vai apostar neste mandato na formação
de árbitros e treinadores, e tem o
objetivo de lançar o projeto “Ande-

bol 4kids” para conquistar os mais
jovens para a prática da modalidade. O presidente da Associação,
António Rebelo, fez uma apresen-

tação das novas competições e do
contrato programa com a Federação Portuguesa de Andebol.
A cerimónia de tomada de posse decorreu na sede do Grupo
de Futebol dos Empregados do
Comércio de Santarém. Na direção da Associação continua como
presidente António Rebelo, como
vice-presidente Paulo Jorge Bento
e Vânia Botequim como secretária.
A assembleia geral é presidida por
Jorge Silva Andrade, sendo vicepresidente Celso Pimenta Braz,
e secretária Sandra Constantino. O conselho ﬁscal é presidido
por José António Santos, sendo
vice-presidentes António Caniço
e António Pires.
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Andebol
O Benfica venceu a 7a edição
do Torneio de Andebol Linda
Saraiva, que se realizou em
Pinhel, no passado fim-desemana, ao derrotar na final o
Almada Atlético Clube.
Participaram
nesta
competição as equipas de juvenis
masculinos da Escola de Andebol
Falcão — Pinhel, o Sport Lisboa e
Benfica, o Almada Atlético Clube
e o São Bernardo (Aveiro), que
ficou em 3° lugar.
O melhor marcador do
torneio foi Tiago Fonseca (Escola
de Andebol Falcão - Pinhel), com
21 golos apontados, o melhor
guarda-redes foi David Botelho
(Almada Atlético Clube) e João
Marques (Sport Lisboa e Benfica)
foi considerado o melhor jogador.
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Autarquia assume pagamento
das inscrições e seguros de jovens atletas
"Esta é uma forma muito interessante e única de apoiar e incentivar o xadrez, num concelho
que tem dado ao país muitos campeões". Este é o entendimento de Dominic Cross, presidente
da Federação Portuguesa de Xadrez, sobre a celebração de protocolo com a Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão. PATRÍCIA PEREIRA
O protocolo visa o pagamento
das inscrições e seguros de jovens
atletas, em escalões de formação.
No total, a autarquia famalicense

assinou este protocolo com 25 associações desportivas do país, beneficiando "cerca de cinco mil atletas, do atletismo ao ciclismo, do ru-

gby ao hóquei, do andebol ao xadrez, das artes marciais ao ténis". A
medida envolve "um investimento
estimado de 150 mil euros". "Com
esta medida estamos a dar um sinal claro às associações, às famílias e aos atletas famalicenses de
que a autarquia apoia o desporto,
em toda a sua diversidade. Queremos criar condições para que todos os jovensfamalicensestenham
acesso ao desporto, qualquer que
seja a modalidade escolhida", explicou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.
Recorde-se que, "desde 2003",
a autarquia famalicense apoia a
formação desportiva de "cerca de
2500 jovens, por ano, através do

pagamento relativo aos seguros e
tar uma brecha que existe". "Teàs inscrições nos escalões de for- mos feito muito nas infraestrutumação na Associação de Futebol ras de todas as modalidades, não
de Braga, num investimento anu- é só no futebol, mas sabemos que
al superior a 90 mil euros". A par- ainda há mais para fazer e estaretir de agora, a medida é alarga- mos no terreno para executar breda a todos os desportos com for- vemente", referiu, desvendado que
mação, abrangendo "um total de "o atletismo será contemplado na
mais meia centena de modalida- solução informal", que vai "resoldes". Para Paulo Cunha, a decisão
ver em definitivo uma pecha que
de alargar esta medida a todas existe no concelho há muitos anos
as modalidades trata-se de "uma
e que merece ser ultrapassado".
questão de justiça social e despor- Além disso, Paulo Cunha tem "a
tiva". Paulo Cunha lembrou ainda
ambição" de criar uma infraestruque para além deste apoio, a autar- tura desportiva que permita que
quia financia todos os anos os exa- as pessoas possam praticar desmes médicos obrigatórios a todos
porto ainda que "não estejam insos jovens atletas.
critas numa federação ou associaO autarca mencionou que, do
ção desportiva, que permita que o
ponto de vista estrutural, "ainda
desporto outdoor tenha um apoio
há muito a fazer" e que, "em bre- e que novas modalidades que veve", será anunciada "uma ínfraes- nham a surgir no futuro possam ter
trutura ligada ao desporto infor- nessa estrutura o apoio que possa
mal, ao ar livre", que vai "colma- ser praticado".
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Campeonato da Europa de Andebol
-de-Praia Subi6 A na praia da Nazaré
NI A Nazaré recebe, de 8 a 10
de julho, o Campeonato da
Europa de Andebol de Praia Sub18 masculino e feminino. 32
equipas de 19 países estarão em
prova, no campo de jogos.
"O campeonato será o primeiro
passo para os Jogos Olímpicos da
Juventude, onde o Andebol de Praia irá
aparecer pela primeira vez", disse
Ulisses Pereira, Presidente da
Fhderação Portuguesa de Andebol, que
manifestou a sua "forte confiança na
prestação das Seleções Nacionais,
nesta competição, que irá decorrer na

Nazaré".
As condições naturais da Nazaré, o
interesse do Município nos eventos de
andebol de praia e a sua capacidade
organizativa foram algumas das
razões que levaram à escolha deste
concelho para acolher o Europeu de
Sub-16.
Walter Chicharro, Presidente da
Câmara Municipal, afirma que "o
Europeu de Andebol irá reforçar a
posição da Nazaré enquanto organizador de eventos internacionais, tornando-a no centro do andebol
europeu, ¡á em julho deste ano".

Já Mário Bernardes, coordenador
nacional de Andebol de Praia, destacou "a Nazaré como a praia com as
melhores condições, em Portugal, para
a realização deste evento".
A atribuição da organização do
evento a Portugal, e, em particular, ao
Município da 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", disse o
responsável pela Associação de
Andebol de Leiria. NI JL
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EDFR com boa prestação em Sines
EDFR terminou temporada em Sines
113rminou o Campeonato Nacional de
Andebol, no escalão de Iniciados. Os
alunos do Externato Dom Fuas
Roupinho, (EDFR), participaram em
Sinos de 23 a 25 de Junho de 2016, em
mais uma prova do desporto escolar. A
equipa nazarena alinhou com os andebolistas: Tiago L, João Q., João E., Paulo,
Danilo Estrelinha, Francisco, André E EDIR; André C., Guilherme., Tiago P. Esc. Amadeu Gaudêncio. Árbitros:

DR

(Daniel Macatrão e Gonçalo Gonçalves).
Resultados: EDFR 20 - 20 EB/S Murtosa;
EDFR 19 - 22 AE André Soares (Braga);
ES Vouzela 17 - 23 EDFR; EDFR 17 - 18
ES André Gouveia (Évora). Classificação
- 4. Classificado. Como se pode constatar, os resultados do torneio foram
muito equilibrados, os alunos do EDFR
tiveram um comportamento digno de
realce dentro e fora do campo, que comprova o trabalho realizado pelo
treinador Mário Rui Florência ao longo
do ano letivo. II JJP
EDFR terminou época no baixo alentei°
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