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Delegação para Jogos da CPLP recebida pelo primeiro-ministro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

07-07-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=620593

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, encorajou, quarta-feira, a delegação moçambicana
que vai participar na décima edição dos Jogos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa
(CPLP), em Cabo-Verde, a empenhar-se com vista a colocar Moçambique no mapa dos melhores a
nível da comunidade.
O desafio foi lançado durante a despedida da delegação, composta por 106 membros, entre atletas,
treinadores e dirigentes, que de 17 e 24 do mês em curso tomará parte neste evento multidesportivo.
Tragam resultados positivos. Superem o terceiro lugar conquistado em Portugal. Tenham um bom
comportamento, tanto dentro do campo quanto fora. E quando entrarem em campo, lembrem-se que
representam 25 milhões de habitantes , disse o Primeiro-Ministro.
Na ocasião, Do Rosário instou os atletas a tirarem maior proveito da oportunidade para melhorarem o
seu desempenho e trocar experiências com outros atletas.
Sejam ambiciosos e aproveitem esta oportunidade para melhorar as vossas marcas. Os jogos
constituem uma oportunidade de convívio e de amizade entre os atletas , referiu Do Rosário.
Por seu turno, a representante dos atletas, Largeta Sitole, disse, dirigindo-se ao Primeiro-Ministro, que
o evento servirá de oportunidade para promover o talento dos moçambicanos.
Nesta nossa deslocação, manifestamos a nossa prontidão em representar condignamente o nosso
país, conquistando medalhas , afirmou Largeta Sitole.
Moçambique vai competir nas modalidades de andebol, atletismo, atletismo adaptado, basquetebol,
futebol, taekwondo e voleibol de praia.
07-07-2016
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AGENDA

HOJE
FUT. PRAIA, ESPOSENDE
10h30
Seleção treina, praia da Apúlia.
AMANHÃ
HÓQUEI, TAÇA

SUB-20
21h00
J. Pacense-H. Braga, P. Ferreira.

ANDEBOL PRAIA, SUB-16
11h00
Croácia-Portugal, Campeonato
Europeu, na Nazaré.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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Campeonato da Europa de Andebol de Praia - Sub16 A praia da Nazaré

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Região da Nazaré Online

Data Publicação:

07-07-2016

URL:http://regiaodanazare.com/Campeonato_da_Europa_de_Andebol_de_Praia__Sub16_A_praia_da_Nazare

A Nazaré recebe, de 8 a 10 de julho, o Campeonato da Europa de Andebol de Praia - Sub16 masculino
e feminino. 32 equipas de 19 países estarão em prova, no campo de jogos.
05-07-2016JL
"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 Federação 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, já 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.
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Vakedo GAW prova superioridade
no areal da Nazaré
LUÍS FILIPE COITO

Andebol de Praia
XX Cup Nazaré Beach

A equipa aveirense Vakedo
GAW, duas vezes campeã nacional de Andebol de Praia
(2008 e 2014), garantiu o 1.º lugar na categoria de 'Masters
masculinos da XX Nazaré Cup
Beach, a segunda etapa do Circuito Regional de Andebol de
Praia, integrada no programa
do Campeonato Europeu de
Andebol de Praia Sub16, que se
disputa na vila piscatória no
próximo fim-de-semana.
A equipa aveirense, criada há
14 anos, superiorizou-se aos
nazarenos 'This is Team' que,
ainda assim, conquistaram o
prémio de melhor guarda-redes do torneio – Adriano Cordeiro foi o seleccionado –, junta

Torneio Areal da Nazaré recebeu mais de 40 equipas

assim mais um título ao seu
longo palmarés, que inclui um
5.º lugar na Liga dos Campeões
da Federação Europeia de Andebol.
Fecharam o pódio dos 'Masters' masculinos a Tátasi Team,
também oriunda da Nazaré,
sendo que um dos seus atletas,
Ricardo Bulhões, foi considerado o 'Jogador Mais Especta-

cular' da categoria.
Na categoria de 'Masters' femininas, a Be One – que resulta
da fusão das '100 Ondas' com
as 'Cucurdilos' – sagrou-se vencedora, e a atleta Carolina Costa
venceu ainda o prémio de melhor guarda-redes.
Em segundo, ficaram as marinhenses Qualcroqui Team, lideradas por Luana Periquito,

considerada a melhor da categoria. As Kempa-Online, também oriundas da Marinha
Grande, fecharam o pódio. Ao
todo, 25 equipas participaram
nos torneios de 'Masters'.
Na categoria de 'Rookies', os
Hackers d'Areia levaram o troféu para Leiria, ficando à frente
dos 'Racoons d'Areia' e dos 'Macroondas', respectivamente.
João Gonçalves, dos 'Hackers',
foi o melhor guarda-redes da
categoria, e Rafael Paulo, dos
'Racoons', o melhor jogador.
Nas 'Rookies' feminina, Maria
Brites, considerada a jogadora
mais espectacular, conduziu as
'Ondas n'Areia' à vitória, superiorizando-se às 'Racoons
d'Areia' e às 'Awesome', que se
fixaram no segundo e terceiro
lugar, respectivamente.|
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ANDEBOL
TORNEIO DE PRAIA jUNTOU
CERCA DE 120 CRIANçAS
A última edição do Torneio de Andebol de Praia de Infantis – Porto
Santo Line, que se realizou entre
29 e 30 de junho, juntou cerca de
120 crianças e 60 adultos (entre
organização, árbitros, pais e dirigentes), no areal da Ilha Dourada.
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Prédio e Graciosa na fase final do nacional em feminino

Tipo Meio:

Internet
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

06-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=58fc9a77

Por SAPO Desporto c/Inforpres sapodesporto@sapo.pt
As equipas do Prédio (Cidade da Praia) e Graciosa (Tarrafal de Santiago) apuraram-se à fase final do
Campeonato Nacional após a realização dos jogos da quinta e última jornada dos preliminares
encerrados terça-feira, no pavilhão desportivo Váva Duarte.
Em jogo de encerramento da prova preliminar do andebol feminino, o Prédio levou de vencida
Graciosa do Tarrafal de Santiago por 22-16, resultado que permitiu a formação do Prédio assegurar a
vitória nesta fase preliminar.
Já a formação da Palmeira (Sal) marcou "cover" à Académica da Boa Vista, equipa que se apresentou
na placa, mas recusou-se a jogar, alegando uma onda de lesões que apoquenta as suas atletas.
Enquanto isto, a formação do Graciosa do Tarrafal de Santiago batia na terça-feira a Académica da
Boa Vista por 31-18, resultado que permitia à formação tarrafalense qualificar-se para a segunda fase,
enquanto Palmeiras (Sal) e Rosariense (Santo Antão) empataram a 25 bolas.
Com esta conjugação de resultados, o Prédio soma 10 pontos, seguido do Graciosa com 09, os
mesmos que o Rosariense de Santo Antão, com a equipa do Tarrafal a beneficiar-se do melhor "goalaverage", seguida do Palmeira com oito pontos, ao passo que Académica da Boa Vista perdeu os jogos
todos.
Certo é que o Rosariense, terceiro classificado, apresentou um recurso junto da Federação Caboverdiana de Andebol, reivindicando a sua presença na fase final.
Conteúdo publicado por Sportinforma
06-07-2016 18:32 Certo é que o Rosariense, terceiro classificado, apresentou um recurso junto da
Federação Cabo-verdiana de Andebol, reivindicando a sua presença na fase final.
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ANDEBOL

Maria e Neide Duarte de
novo campeãs nacionais

Depois de se terem sagrado campeãs nacionais
na época passada, então ao
serviço do Alavarium, Maria Duarte e Neide Duarte,
naturais de Fermentelos,
voltaram a ter a mesma sensação, ao conquistarem o título de campeãs nacionais
na temporada agora finda
em presentação do Colégio
de Gaia. A primeira foi campeã nacional de juniores,
enquanto a irmã foi campeã nacional de juvenis (o
seu escalão) e também de
juniores.
Neide Duarte (no lado di-

reito da foto) é internacional
desde os 14 anos e goza do
estatuto de atleta de alto rendimento e, com a irmã Maria
(o que acontece pela primeira vez), vão representar a seleção nacional (juniores B)
no torneio GarciCup na próxima semana.
Maria e Neide Duarte, realizaram, mais uma vez, um
trabalho e um feito notáveis,
pois serem campeãs nacionais em duas épocas consecutivas, por dois clubes diferentes, tendo ambas subido
de escalão esta época, não
está ao alcance de todos.
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Andebol

SIR 1º Maio representa Portugal em Barcelona
A SIR 1º de Maio é o único
clube português a marcar
presença na edição de 2016 do
prestigiado Torneio de Andebol
de Granollers, que decorre em
Barcelona, Espanha, desde ontem
e até ao próximo domingo
Carla Fragoso

O JMG acompanhou a partida dos cerca
de 50 atletas e 10 adultos, entre treinadores,
dirigentes e pais, ocorrida à hora de almoço da passada segunda feira, 27 de junho.
Da Marinha Grande seguiram atletas dos
escalões de infantis e iniciados, femininos e
masculinos.
Segundo Paula Moreira, diretora da secção de andebol da SIR 1º de Maio, esta é
a primeira vez que o clube participa neste

torneio, o segundo maior a nível mundial.
João Marques, treinador e dinamizador
da participação do clube nesta prova, realçou, em declarações ao JMG, a possibilidade que os jovens atletas marinhenses vão ter
de jogar com equipas melhores, adquirir novos conhecimentos e fazer novas amizades.
Tendo em conta que a SIR participa pela primeira vez na prova, o treinador espera que
os seus pupilos aproveitem a oportunidade
para aprender e desfrutar de uma realidade
“completamente diferente”.
O responsável salientou ainda que a participação no torneio representa um custo de
cerca de 20 mil euros, e que só com muito
trabalho, o apoio total dos pais e o patrocínio
das empresas da região foi possível concretizar este ensejo.
Ainda antes da chegada do autocarro que
levaria a comitiva a Barcelona, Catarina Santos, de 14 anos, e Ana Sofia Nascimento,

de 13, mostravam-se “expectantes” nesta sua
primeira participação num torneio internacional, onde ambicionam “conhecer novas pessoas, aprender e melhorar a prática da modalidade”. Também André Neves, 13 anos,
Eduardo Pereira, 12, e Duarte Oliveira, 12
anos, estreantes em provas internacionais,
estavam convictos de que tudo correrá bem,
garantindo que saberão aproveitar a oportunidade para aperfeiçoar conhecimentos e

fazer novas amizades. Para que se perceba
a dimensão deste torneio, falta referir que vai
juntar cerca de 5.000 atletas, em representação de 381 equipas de 21 países, da Austrália à China, só para dar alguns exemplos. O
torneio arrancou ontem e termina domingo, 3
de julho, com jogos em diversos campos da
Catalunha, entre os quais o pavilhão olímpico, onde as equipas de Picassinos terão oportunidade de jogar. ß
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Isabel cardoso
na seleção de juniores B
Isabel Cardoso, atleta da SIR
1º de Maio, foi convocada para a
seleção nacional de juniores B de
andebol. A jovem atleta de Picassinos faz parte do leque de 18 jogadoras escolhidas pelo selecionador nacional, Ulisses Pereira, para
representar Portugal no GarciCup
- Torneio Internacional Cidade de
Estarreja, a disputar de 29 de junho a 3 de julho, em Estarreja.
Entretanto, decorreu no passado
fim de semana o Torneio de Andebol de São Pedro de Moel, organizado pela SIR 1º Maio, que teve
como vencedores os Raccoones D'
Areia (masculinos) e a equipa BeOne, em femininos. ß
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‘BETERANOS’ TERMINAM
CAMPEONATO EM 4º LUGAR

O sonho de alcançar o pódio na fase final do Campeonato
Nacional de Veteranos ficou por cumprir. Os ‘Beteranos’ da
Sanjoanense ambicionavam voos mais altos, mas um Marítimo
fortíssimo acabou por ditar o afastamento da final. Na disputa
pelo terceiro lugar, o conjunto cedeu perante o Passos Manuel,
ficando-se pela quarta posição.

D

ois dias de competição
preencheram o fim de semana da equipa de ‘Beteranos’
da Associação Desportiva Sanjoanense em Vila do Conde, na freguesia de
Macieira. Depois de um percurso pelo
campeonato distrital que roçou a perfeição e onde o conjunto somou apenas uma derrota, os resultados da fase
final ficaram aquém das expectativas
iniciais.
A turma de S. João da Madeira bateu
o Macieira no primeiro jogo sem grandes dificuldades (13-24), mas acabou
por esbarrar num Marítimo recheado

TEXTO FILIPA GOMES FOTOGRAFIA PHOTO REPORT IN

de atletas com anos de experiência na I
Divisão. Os açorianos geriram melhor
o jogo e a Sanjoanense cometeu demasiados erros, que impossibilitaram um
resultado positivo (14-30) e o afastamento da final.
A disputar o último lugar do pódio,
os alvinegros acabaram por ceder
às mãos do Passos Manuel (17-15),
num encontro pautado pelo equilíbrio. A Sanjoanense despediu-se assim
do campeonato, ocupando o quarto
lugar da competição. Num duelo discutido até ao último segundo, a equipa Masters Andebol Porto levou de

vencida o Marítimo pela margem mínima, conquistando o título de campeã
nacional de Veteranos. O Xico Andebol, que detinha o troféu desde o ano
passado, cedeu nos quartos-de-final
e ficou-se pelo quinto lugar da tabela
classificativa.
A competição desenrolou-se na freguesia de Macieira, em Vila do Conde, durante este sábado e domingo. A
organização esteve a cargo da Associação de Andebol do Porto e da Federação
de Andebol de Portugal, com o apoio
da Junta de Freguesia de Macieira e da
Câmara Municipal de Vila do Conde.
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