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A9 Cartão branco estende-se a outras modalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-08-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=565497

 
Decorreu na sede da CAJAP apresentação de resultados dos diversos projecto-piloto da aplicação do
cartão branco/fairplay, nomeadamente, nas modalidade de basquetebol, andebol e futebol. As
intervenções estiveram a cargo do sr presidente da federação portuguesa de basquetebol, Manuel
Fernandes, do sr presidente da federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira e do presidente da
associação de futebol de setúbal, Sousa Marques. Todos eles apresentaram os resultados e fizeram
um avaliação muito positiva da aplicação do cartão branco nas respectivas modalidades. Foram
mostrados 175 cartões a atletas, treinadores e público, num total de 550 jogos. Intervieram, também
o presidente da CAJAP, Hugo Vergílio parceiro destes projectos, o árbitro internacional de futebol João
Capela, e o sr presidente do IPDJ, Augusto Baganha. Estiveram presentes outras federações que
comunicaram em avançar com aplicação do cartão branco, nomeadamente, nas modalidades de
voleibol, rugby e vela. A associação de futebol de lisboa e a liga de futebol de 11 também irão aplicar
o cartão. O cartão branco é um cartão que os juízes, e árbitros mostram algum agente desportivo
quando estes fazem algum gesto de fairplay. É utilizado somente nos escalões de formação.
 
 14-08-2015
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A edição de 2016 do Campeo-
nato Europeu de Andebol de
Praia vai realizar-se na Nazaré,
de 8 a 10 de Julho, anunciou a
Federação Europeia de Ande-
bol (EHF).

Na terça-feira, 11, a vila bal-
near recebeu uma reunião pre-
paratória entre dois elementos
da autarquia e dois represen-
tantes da European Handball
Federation (EHF), Marco Tres-
pidi (Beach Handball Comis-
sion), e Peter Froslch (Ehf Of-
fice Beach Handball Comis-
sion).

O encontro teve como ob-
jectivo discutir questões rela-
cionadas com organização e
logística da prova, e incluiu a
visita aos hotéis que irão aco-
lher os participantes, a deslo-
cação ao campo de jogos e a
visita pelos marcos históricos
e turísticos locais, nomeada-

mente o Forte de S. Miguel Ar-
canjo e o Centro Interpretativo
do Canhão da Nazaré.

“Serviu, não só, para verificar
aspectos relacionados com a
realização da prova, que en-
volverá pelo menos 350 atletas
europeus e uma estrutura de
100 pessoas, entre EHF e enti-
dades responsáveis, mas tam-
bém para dar a conhecer aos
dois oficiais da European
Handball Federation a Nazaré”,
declarou Walter Chicharro,
presidente da Câmara.

Portugal sucede a Espanha
na organização do Europeu,
que recebeu este ano a com-
petição em Lloret del Mar. A
edição de 2015 viu a Croácia
sagrar-se campeã de seniores
masculinos, após derrotar a
equipa da casa por 2-1 na final.
A Rússia arrecadou o título de
juniores masculinos e a Hun-
gria levou para casa ambos os
troféus de seniores e juniores
femininos. |

Nazaré vai receber 
Europeu Sub-16 de 
Andebol de Praia em 2016

Responsáveis discutiram detalhes da organização

Andebol
Europeus
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AC Fafe no torneio
de Águas Santas
O Andebol Clube de Fafe é um dos participan-
tes no torneio organizado pelo Águas Santas, no 
Porto, a disputar entre os dias 28 e 30 de agosto.
Para além da equipa organizadora e dos fafenses, 
o torneio conta ainda com a presença do Avanca e 
do Maia ISMAI. No dia 28 de agosto Águas Santas-
-ISMAI (19h00) e Avanca-AC Fafe (21h00). No dia 
29, jogam AC Fafe e ISMAI (16h00) e Avanca-Águas 
Santas (18h00). No dia 30, o ISMAI-Avanca come-
ça às 16h00 e o Águas Santas-AC Fafe às 18h00.
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andebol

ABC defronta Alingsas
no Torneio de S. Mateus
A Federação Portuguesa de Andebol anunciou 
ontem que a cidade de Viseu vai receber um tor-
neio internacional, nos dias 22 e 23 de agosto, 
contando com a presença de Benfica, Sporting, 
ABC e Alingsas HK, da Suécia.

O sorteio, realizado ontem, ditou um Benfica-
-Sporting, no dia 22, com início às 16h00. A se-
gunda meia-final, que irá colocar frente a frente 
o ABC de Braga e o Alingsas HK, vice-campeão 
sueco, realiza-se a partir das 18h00.

No domingo, dia 23, realiza-se, a partir das 
15h00, o encontro entre as equipas derrotadas, 
estando a final marcada para as 17h00.
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Campeonato cabo-verdiano de andebol arranca hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c26110dd

 
14-08-2015 17:20
 
 O presidente da Federação, José Eduardo dos Santos, explicou que apenas vão competir quatro das
seis equipas previstas.
 
 A selec
 
 Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A primeira fase do campeonato cabo-verdiano de andebol sénior feminino arranca hoje à tarde no
polidesportivo de Nhagar, em Santa Catarina (ilha de Santiago), com a participação de quatro das seis
equipas previstas.
 
 Nesta primeira fase, que decorre a partir de hoje até domingo em Assomada, vão participar as
equipas de Aldeia Infantil SOS de Assomada (Santiago Norte), Guaritas de São Domingos (Santiago
Sul), Cruz Vermelha de Santo Antão e Beira-Mar da ilha do Maio, ficando de fora as equipas de
Palmeira do Sal e Sal-rei da Boa Vista, porque os clubes não conseguiram a dispensa para os
jogadores.
 
 Em declarações à Inforpress, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Andebol, José Eduardo dos
Santos disse que nessa fase vão se apurar duas equipas que irão para a final da época 2014/2015 que
acontece na Cidade da Praia a partir do dia 17.
 
 Segundo este responsável, a realização deste campeonato em Santa Catarina é uma forma de
incentivar ainda mais essa modalidade nesta região, sendo também um reconhecimento pelo
crescimento que esta região tem tido em termos de andebol.
 
 "Tendo em conta as condições que a cidade de Assomada reúne temos estado a procurar
descentralizar as actividades. Este é o primeiro campeonato sénior, que é um campeonato muito mais
exigente, por isso vamos fazer só a primeira fase, e é um teste para a própria Associação do norte e
quem sabe para o ano possam acolher a fase final que é a parte mais importante no campeonato",
disse.
 
 A equipa de Santiago Norte representada pela Aldeia Infantil SOS de Assomada, estreante neste
campeonato está a preparar-se para entrar em campo e conseguir um bom resultado nessa primeira
fase.
 
 Segundo o treinador Heleno Vicente, a equipa está preparada para competir em casa, onde tem todos
os fatores a seu favor, uma vez que não vai deslocar-se para lado nenhum e conta ainda com a sua
'torcida' na arquibancada.
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Jogos do Eixo Atlântico do 
Noroeste Peninsular

António Capela Gordo
capelagordo@gmail.com

De Norte a Sul do 
país estamos a assistir 
a uma série de eventos 
recreativos, culturais 
e desportivos que dão 
alguma animação aos 
portugueses e chamam 
muitos estrangeiros aos 
nossos festivais, praias, 
salas de espectáculos e 
torneios desportivos. A 
selecção portuguesa de 
futebol de praia acabou de 
vencer o campeonato do 
mundo desta modalidade, 
organizado pela FIFA, 
em Espinho. Escolas e 
campeonatos de desportos 
náuticos, em particular de 
surf, bodyboard, vela e 
motonáutica existem em 
quase todas as praias, 
com muitos praticantes. 
Os festivais musicais são 
já uma constante por todo 
o país atraindo muitos 
milhares de espectadores, 
bem como os torneios 
desportivos desde as 
escolas até aos adultos.

Entre os dias 5 e 10 
de julho realizou-se a 11ª 
edição dos Jogos do Eixo 
Atlântico, pela primeira vez 

em três cidades – Porto, 
Matosinhos e Vila Nova 
de Gaia, que constituem a 
Frente Atlântica do Porto 
– evento desportivo que 
teve início em 1995, sendo 
realizado de dois em dois 
anos em locais diferentes. 
A edição anterior teve lugar 
em Guimarães no âmbito 
da Cidade Europeia do 
Desporto. 

Aquelas três cidades 
receberam mais de 
1700 jovens atletas, 
portugueses e espanhóis, 
com menos de 16 anos, 
em representação de 16 
concelhos portugueses e 
12 concelhos da região 
da Galiza, que durante 
seis dias competiram em 
12 modalidades distintas, 
incluindo as modalidades 
adaptadas de atletismo e 
natação. O Porto recebeu 
as provas de ténis e de 
atletismo cross, Vila Nova 
de Gaia acolheu as provas 
de andebol e futebol de 7 e 
em Matosinhos realizaram-
se as provas de atletismo 
em pista e atletismo 
adaptado, natação e 

natação adaptada, voleibol 
feminino, basquetebol 
masculino e basquetebol 
feminino.

Na cerimónia de 
abertura, realizada 
em frente do edifício 
da Câmara Municipal 
do Porto, estiveram 
presentes os presidentes 
dos municípios do Porto e 
Matosinhos e o vereador 
do Desporto do município 
de Gaia, presidente da 
comissão delegada do 
Eixo Atlântico, a vice-
presidente do Comité 
Olímpico Português, Rosa 
Mota, e muitas outras 
entidades das cidades 
ali representadas em 
competição.  

Este evento é 
um bom exemplo de 
Economia de Partilha 
entre municípios, onde 
a complementaridade 
das três cidades 
em infraestruturas 
desportivas, hotelaria, 
transportes, segurança 
e saúde, permitiu um 
menor esforço financeiro 
por parte das autarquias 

e sem necessidade 
de qualquer nova 
construção, servindo 
melhor as populações e 
os atletas.

O Eixo Atlântico do 
Noroeste Peninsular, 
criado em 1992, é uma 
associação transfronteiriça 
que engloba 38 cidades 
do Norte de Portugal e 
da Galiza e tem como 
objectivo principal 
o desenvolvimento 
económico, social, cultural, 
desportivo, científico e 
tecnológico das cidades 
e das regiões onde 
estas estão inseridas. 
Por isso, estes Jogos 
do Eixo Atlântico estão 
vocacionados para a 
promoção do desporto, 
convivência entre jovens 
e um maior conhecimento 
entre os cidadãos destas 
duas regiões. 

A comissão executiva 
do Eixo Atlântico já nomeou 
as cidades de Vila Real e 
Matosinhos para Capital da 
Cultura do Eixo Atlântico 
para 2016, sucedendo à 
cidade galega de Ourense. 

É mais um evento que vai 
aprofundar as relações 
entre o Norte de Portugal 
e a Galiza e aproximar 
as populações destas 
duas cidades e as suas 
congéneres espanholas.

Em Matosinhos estão 
planeados diversos 
espectáculos teatrais de 
companhias galegas, 
o FITEI – Festival 
Internacional de Teatro de 
Expressão Ibérica, bem 
como 15 exposições de 
artes plásticas, fotografia e 
design. Este evento anual 
engloba a abertura da 
Casa da Arquitectura, do 
Quadra-Galeria de Design 
e da Casa da Memória 
de Matosinhos. Será feita 
uma edição de livros e 
diversas conferências 
relacionadas com o “papel 
dos Caminhos de Santiago 
na consolidação de uma 
identidade luso-galaica 
e europeia”. Por sua vez 
a Câmara Municipal vai 
fazer algum investimento 
na requalificação urbana, 
como o arranjo de ruas 
e passeios da cidade, 

criação de novas praças 
e melhoramentos na 
iluminação pública e 
de alguns edifícios 
emblemáticos.   

Vila Real vai ser palco 
de mais de 100 eventos 
culturais durante 2016, 
embora grande parte das 
acções previstas tenham 
lugar na época das 
vindimas – de Setembro 
a Novembro – porque 
o tema escolhido foi o 
vinho produzido na região 
demarcada mais antiga 
do mundo - o Douro. A 
programação inclui o 
Festival de Música Douro 
Jazz, exposições de 
fotografia, artes plásticas e 
um desfile de trajes e alfaias 
tradicionais relacionadas 
com a cultura do vinho. Vai, 
também, ser apresentada 
a rota literária ”O Douro 
como fonte de inspiração”, 
a par do festival “Os livros 
estão na rua”, deixando 
para o encerramento uma 
produção multidisciplinar 
de teatro, música e dança.

(25 de Julho de 2015)
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