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O ANDEBOL. A Universidade do 
Minho está nas 1/2 finais dos Jogos 
Europeus Universitários, na Croácia, 
após vencer a U. Lituânia (30-29). A 
U. Aveiro foi afastada pelos croatas 
(29-23) e em femininos a U. Porto foi 
perdeu com a U. Rijeka (25-22). 
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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 

/..$* . • 

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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A4 Guiné-Bissau não participa na 10.ª edição dos Jogos da CPLP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=622063

 
A Guiné-Bissau desistiu de participar na 10.ª edição dos Jogos da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), que arrancam, este domingo, na ilha cabo-verdiana do Sal, alegando  limitações
de ordem financeira , informou, este sábado, a organização do evento multidesportivo.
 
Os motivos desta inesperada não-participação prendem-se com limitações de ordem financeira e que
ultrapassam a Comissão de Organização dos 10.º Jogos da CPLP , pode ler-se numa das passagens do
comunicado da organização.
 
A Guiné-Bissau iria participar nas modalidades de futebol, andebol, basquetebol, voleibol de praia e
atletismo.
 
O evento multidesportivo vai contar com a presença de cerca de 500 atletas, que vão competir nas
modalidades de futebol, atletismo, andebol, taekwondo, basquetebol, natação e voleibol de praia.
 
A primeira edição dos Jogos da CPLP realizou-se em 1992, em Lisboa, seguindo-se Bissau (1995),
Maputo (1997), Praia (2002), Luanda (2005), Rio de Janeiro (2008), Maputo (2010), Mafra (2002) e
Luanda (2014).
 
16-07-2016
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A administração do Madeira
SAD informou ontem ter con-
tratado o lateral direito bósnio
Mirza Mimic para a temporada
2016/2017.
O jogador alinhava no campeo-
nato da Finlândia, desde as últi-
mas duas épocas, onde
representou o Helsínquia,
Cocks e Atlas.

ANDEBOL
MADEIRA SAD CONTRATA
LATERAL MIRZA MIMIC 
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14AD9tA plDJAI TER 
LAMIAL-DIREITO ~0 
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 Fidal-
go contará ainda com reforços como Fábio 
Magalhães, Hugo Rosário e Nélson Pina. 
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Jogos CPLP: Guiné-Bissau desiste de participar por falta de dinheiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=542a0ae5

 
A Guiné-Bissau desistiu de participar na X edição dos Jogos da CPLP, que arrancam no domingo na
ilha cabo-verdiana do Sal, alegando "limitações de ordem financeira", informou hoje a organização do
evento multidesportivo.
 
"Os motivos desta inesperada não-participação, explicaram os responsáveis daquele país, prendem-se
com limitações de ordem financeira e que ultrapassam a Comissão de Organização destes X Jogos da
CPLP", informou a organização em nota de imprensa.
 
PUB
 
A mesma fonte indicou que a Guiné-Bissau informou sexta-feira à noite da sua não-participação nos
Jogos da CPLP que acontecem até ao dia 24 deste mês.
 
"Por esta inesperada situação, resta-nos lamentar, na certeza de que até o último momento tudo se
fez para que a Guiné-Bissau estivesse presente neste certame", prossegue a organização, que
promete "tudo fazer" para que os jogos decorram "da melhor forma e venham a ser uma verdadeira
festa da Lusofonia".
 
A Guiné-Bissau deveria participar nas modalidades de futebol, andebol, basquetebol, voleibol de praia
e atletismo.
 
Os guineenses são o segundo país a desistir de participar nas competições nos Jogos da CPLP, depois
da Guiné Equatorial, que, no entanto, vai estar presente com uma delegação ministerial na
Conferência de Ministros que acontece domingo de manhã.
 
Nesta que era a primeira edição em que se perspetivava a participação de todos os nove países da
comunidade, vai contar agora com sete: Cabo Verde, Brasil, Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe,
Timor Leste e Moçambique.
 
A cerimónia de abertura será domingo à noite, no Estádio Municipal Marcelo Leitão, em Espargos, que
a par de Santa Maria vai ser o palco dos jogos, realizados pela segunda vez em Cabo Verde, depois de
2002.
 
O evento multidesportivo vai contar com a presença de cerca de 500 atletas, que vão competir nas
modalidades de futebol, atletismo, andebol, taekwondo, basquetebol, natação e voleibol de praia.
 
Além da vertente desportiva, os Jogos da CPLP têm como objetivo reforçar a solidariedade, interação,
convívio e camaradagem entre os povos e atletas dos países que falam português.
 
A 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 (2002) e Luanda (2014).
 
Sat, 16 Jul 2016 23:43:26 +0200
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ANDEBOL.1111111.1111111  

Mirza Mimic 
na Madeira 

O Madeira SAD anunciou 
ontem a contratação do básnio 
Mirza Mimic, que atua na posi-
ção de lateral direito. Sem ser 
uma estrela, o primeira linha 
jogou na Finlândia, onde se sa-
grou campeão pelo Cocks, ten-
do-se formado no HC Bosna, da 
cidade de Visoko. 

Mimic, de 28 anos, vem re-
forçar a capacidade de tiro ex-
terior da equipa insular e col-
matar a saída de Cláudio Pe - 
droso, que assinou com °Spor-
ting. 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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Guiné-Bissau desiste de participar por falta de dinheiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ec739d2b

 
Jogos da CPLP arrancam no domingo na ilha cabo-verdiana do Sal
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
A Guiné-Bissau desistiu de participar na X edição dos Jogos da CPLP, que arrancam no domingo na
ilha cabo-verdiana do Sal, alegando "limitações de ordem financeira", informou hoje a organização do
evento multidesportivo.
 
"Os motivos desta inesperada não-participação, explicaram os responsáveis daquele país, prendem-se
com limitações de ordem financeira e que ultrapassam a Comissão de Organização destes X Jogos da
CPLP", informou a organização em nota de imprensa.
 
A mesma fonte indicou que a Guiné-Bissau informou sexta-feira à noite da sua não-participação nos
Jogos da CPLP que acontecem até ao dia 24 deste mês.
 
"Por esta inesperada situação, resta-nos lamentar, na certeza de que até o último momento tudo se
fez para que a Guiné-Bissau estivesse presente neste certame", prossegue a organização, que
promete "tudo fazer" para que os jogos decorram "da melhor forma e venham a ser uma verdadeira
festa da Lusofonia".
 
A Guiné-Bissau deveria participar nas modalidades de futebol, andebol, basquetebol, voleibol de praia
e atletismo.
 
Os guineenses são o segundo país a desistir de participar nas competições nos Jogos da CPLP, depois
da Guiné Equatorial, que, no entanto, vai estar presente com uma delegação ministerial na
Conferência de Ministros que acontece domingo de manhã.
 
Nesta que era a primeira edição em que se perspetivava a participação de todos os nove países da
comunidade, vai contar agora com sete: Cabo Verde, Brasil, Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe,
Timor Leste e Moçambique.
 
A cerimónia de abertura será domingo à noite, no Estádio Municipal Marcelo Leitão, em Espargos, que
a par de Santa Maria vai ser o palco dos jogos, realizados pela segunda vez em Cabo Verde, depois de
2002.
 
O evento multidesportivo vai contar com a presença de cerca de 500 atletas, que vão competir nas
modalidades de futebol, atletismo, andebol, taekwondo, basquetebol, natação e voleibol de praia.
 
Além da vertente desportiva, os Jogos da CPLP têm como objetivo reforçar a solidariedade, interação,
convívio e camaradagem entre os povos e atletas dos países que falam português.
 
A 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 (2002) e Luanda (2014).
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Conteúdo publicado por Sportinforma
 
16-07-2016 22:36  Jogos da CPLP arrancam no domingo na ilha cabo-verdiana do Sal.
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DESPORTO UNIVESRITÁRIO
| Redacção | 

O andebol masculino da UMi-
nho somou a sua primeira vitória
nestes EUSA Games após ven-
cer por 29-26 a equipa da Uni-
versidade de Ljubljana  (Eslové-
nia). Já a equipa de basquetebol
somou mais duas derrotas e dis-
se adeus aos quartos-de-final.

No segundo dia de competição
para o andebol masculino, eis
que surge a primeira vitória e fa-
ce a um adversário que tradicio-
nalmente se apresenta muito for-
te nestas provas, a Universidade
de Ljubljana.

Foi uma partida intensa e equi-
librada, mas na qual os minhotos
se mostraram ao seu melhor ní-
vel, isto apesar de alguns contra-
ataques falhados. No final, a vi-
tória por 29-26 frente ao

conjunto esloveno não oferece
contestação.

O basquetebol masculino é que
mais uma vez voltou a perder,
somando três derrotas consecuti-
vas 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 alcan-
çar uma vitória para moralizar as
tropas.

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.

DR

Equipa de andebol da Universidade do Minho em competição no EUSA Games

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 quartos-
de-final da competição.
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O 
andebol masculi-
no da UMinho so-
mou a sua primeira 
vitória nestes EUSA 

Games após vencer por 
29-26 a equipa da Univer-
sidade de Ljubljana  (Es-
lovénia). O basquetebol 
somou mais duas derro-
tas e disse adeus aos quar-
tos de final.

No segundo dia de 
competição para o ande-

bol masculino, eis que 
surge a primeira vitó-
ria e face a um adversá-
rio que tradicionalmente 
se apresenta muito forte 
nestas provas, a Universi-
dade de Ljubljana.

Foi uma partida in-
tensa e equilibrada, mas 
na qual os minhotos se 
mostraram ao seu me-
lhor nível, isto apesar de 
alguns contra-ataques fa-

EUSA Games

Andebol da UMinho
somou primeira vitória

lhados. No final, a vitória 
por 29-26 frente ao con-
junto esloveno não ofere-
ce contestação.

O basquetebol mascu-
lino é que mais uma vez 
voltou a perder, soman-

do três derrotas conse-
cutivas 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 ape-
nas mais um jogo por rea-
lizar, resta agora à UMi-
nho levantar a cabeça e 
tentar alcançar uma vi-
tória para moralizar as 
tropas.

Equipa de andebol da Universidade do Minho

Basquetebol 
minhoto 

sofreu duas 
derrotas

e está fora
dos quartos

D
R
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O Madeira Andebol SAD reno-
vou contrato com o atleta Nel-
son Pina, de 26 anos, que atua
como Ponta Esquerdo, sendo
um importante «reforço» para
a próxima temporada, segundo
revelou, na passada quarta-
feira, a administração desta so-
ciedade através de comunicado. 
O camisola 80 da passada
época e 2.º melhor marcador da
equipa na fase regular, vai
assim continuar a dar momen-
tos de muita alegria aos adep-
tos na época que se avzinha. 
Recorde-se que a equipa ma-
deirense ficou em 5.º lugar no
campeonato nacional de Ande-
bol da época passada, posição
que assegurou um lugar numa
competição europeia.  

ANDEBOL
MADEIRA SAD RENOVA 
COM NÉLSON PINA
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Celorico de Basto

Gala BECA homenageou
praticantes de andebol

O 
Centro Cultural Prof. 
Doutor Marcelo Re-
belo de Sousa re-
cebeu, no dia 9 de 

julho, a I Gala BECA An-
debol, uma iniciativa que 
contou com a presença de 
mais de 250 pessoas para 
homenagear todos aque-
les que fazem parte do 
universo do BECA. 

«Foi um momento me-
morável e cheio de sig-
nificado. Nesta terra de 
gente ilustre, assistimos à 
consagração de 4 anos de 
trabalho, de dedicação, de 
empenho a uma modali-
dade que conta com mais 
de 100 atletas» disse o ve-
reador do Desporto do 
Município de Celorico de 
Basto, Fernando Peixoto. 

A I Gala Beca Ande-
bol entregou o troféu de 
jogador do ano bambis 
masculino a Rui Bastos, 

o de jogador do ano mi-
nis masculinos foi para 
Rúben Carvalho, o de jo-
gador do ano infantis B 
masculinos foi entregue a 
Daniel Vasconcelos, Nel-
son Alves recebeu o tro-
féu jogador do ano infan-
tis A masculinos, o troféu 
jogador do ano infantis 
femininos foi para Maria 
João Silva, o de jogador 

e o diretor do Ano foi José 
Manuel Sousa.  Ao mesmo 
tempo, reconheceu e dis-
tinguiu o apoio dado pe-
las várias entidades como 
o Município de Celorico, 
o Agrupamento de Esco-
las, o Centro de forma-
ção de Basto e Barroso, a 
Federação de Andebol, a 
Associação de Braga, o BC 
Basto e o CC Amarante.       

 

do ano iniciados femini-
no foi para Daniela Silva, 
o de guarda-redes foi pa-
ra Francisco Fontes, o tro-
féu BECA GOLD foi pa-
ra José Pedro Magalhães, 
o troféu treinador do ano 
foi para Mário Guedes, o 
evento do ano foi o cur-
so de treinadores Grau 2, 
o encarregado de Educa-
ção do ano foi Dora Silva, 

Os galardoados

Europeu de hóquei em patins

Portugal vence a Áustria

Portugal garantiu ontem o primeiro lugar do grupo B, 
depois de golear a Áustria, último classificado, por 14-1, 
no terceiro jogo da fase de grupos do Campeonato da 
Europa de hóquei em patins. Sem surpresas, a tarefa da 
seleção portuguesa foi simples e, depois de na terça-feira 
ter vencido a Espanha por uns surpreendentes 6-1, con-
seguiu a liderança do grupo B e nos quartos de final vai 
defrontar a Inglaterra, quarto classificado do grupo A.

MARCADO A PORTUGAL

Golo de Gera foi o melhor do Euro-2016

O golo marcado pelo húngaro Zoltán Gera à seleção 
portuguesa foi designado o melhor do Euro-2016, su-
perando na votação do público o remate de Éder na fi-
nal com a França, que valeu o título a Portugal. De acor-
do com o sítio oficial da UEFA na Internet, os adeptos 
optaram pelo golo de Gera, em detrimento também 
do tento de Cristiano Ronaldo ao País de Gales, na vi-
tória por 2-0 nas meias-finais.

Alguns dos presentes na gala

D
R

D
R
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Nos EUSA Games

UMinho estreia-se com tripla

A 
Universidade do 
Minho (UMinho) 
estreou-se nos EU-
SA Games 2016, 

que estão a decorrer na 
Croácia, com uma tripla: 
o basquetebol masculino 
sofreu uma derrota, o an-
debol masculino empatou 
e o futebol de 11 masculi-
no venceu. O andebol de-
fende o título conquista-
do na Holanda em 2014.

Divididos entre as ci-
dades croatas de Zagreb 
e Rijeka, os EUSA Games 
são uma das maiores com-
petições multidesporti-

Equipas de andebol e futebol da UMinho

vas organizadas durante o 
corrente ano. Milhares de 
estudantes/ atletas oriun-
dos dos diversos cantos 
da Europa lutam por um 
lugar ao sol entre a gale-
ria dos melhores do velho 
continente.

A UMinho participa 
nestes jogos com ambi-
ções de lutar pelos lugares 
do pódio quando a con-
tagem final das medalhas 
estiver concluída.

Com o andebol e fute-
bol de 11 masculinos a te-
rem ambições aos lugares 
cimeiros, fruto dos resul-

tados de 2015, o basque-
tebol luta jogo a jogo pe-
lo melhor resultado pos-
sível. 

No primeiro embate 
desta prova, frente aos 
romenos da Universida-
de de Pitesti, os minhotos 
sofreram uma derrota por 
65-56. Lesões e a ausência 
de um jogador chave aca-
baram por falar mais alto.

No andebol, a renova-
ção de uma geração aca-
ba sempre por ter alguns 
altos e baixos. Frente à 
equipa da casa, da Univer-
sidade de Rijeka, a UMi-

nho entrou bem, chegou 
ao intervalo a vencer por 
sete golos, mas viria a dei-
xar-se empatar (27-27). 

O futebol por sua vez 
“entrou com o pé direi-
to”, e venceu a Universi-
dade de Lausanne por 2-0.

Hoje, o futebol 11 da 
UMinho vai medir forças 
com os russos da Univer-
sidade de Kuban, o ande-
bol vai procurar a vitória 
frente à Universidade de 
Ljubljana – Eslovénia, e 
o basquetebol joga com 
a Universidade de Nis 
– Sérvia. 

D
R
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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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Andebol Antigo
seleccionador é o
treinador da Sismaria

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.

RICARDO GRAÇA
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10072016 
Nazaré Uma "organização fan-
tástica" 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 de-
correu 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 posi-
tivo que a Federação Europeia 
manifestou o desejo de regres-
sar "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 competi-
ção, ao fazer a festa de apura-
mento para o mundial da mo-
dalidade, após terem atingido as 
meias-finais. Só Espanha barrou 
as conquistas nacionais. 

Em masculinos, Portugal dis-
putou 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 dificulda-
des 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. Ven-
ceram o primeiro set mas aca-
baram 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 pu-
pilas do selecionador nacional 
Paulo Félix deram a volta e ga-
rantiram o bronze. 

"Fizemos dois excelentes jo-
gos, a recuperar sempre, o que 
mostra que realmente tatica-
mente os jogadores perceberam 
o que se pretendia. Corrigimos 
o que estava mal e o shootout  

acaba por ser uma lotaria", refe-
riu o técnico, que não escondeu a 
satisfação pelo resultado obtido. 
"A participação neste europeu é 
extremamente positiva. Nunca 
conseguimos medalhas e con-
seguimos 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 or-
ganização 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 interna-
cional 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 qua-
tro 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 so-
freu uma pausa devido ao Euro-
peu 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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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 histó-
rica do Douro para engrandecer o andebol. 

A regra do encontro foi o convívio, tendo os atletas usu-
fruído plenamente das condições criadas para os receber. 
Ao longo de quatro dias, a cidade foi palco de diversas ati-
vidades em torno no andebol, as quais permitiram conso-
lidar o gosto pela modalidade, mas também o companhei-
rismo 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 Na-
cional de Andebol e de ter sido palco do Encontro Nacio-
nal 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 Asso-
ciação Desportiva de Godim, o Encontro Nacional de Mi-
nis Masculinos e Femininos 2016 foi um grande sucesso.

O trabalho dos últimos dez anos referencia Peso da Ré-
gua no contexto intermunicipal. Estamos no meio de um 
processo de desenvolvimento continuado e de consolida-
ção 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. 

Encontro Nacional de Minis Masculinos 
e Femininos em Peso da Régua

1500 Atletas 
marcaram presença
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Câmara Municipal promove 
actividades lúdicas 

A Câmara Municipal 
de Felgueiras, no sentido 
de facilitar a vida das 
famílias, durante as in-
terrupções lectivas, está 
a promover uma série 
de actividades lúdicas, 
culturais e desportivas, 
direccionadas para gru-
pos de diferentes faixas 
etárias e que decorrem 
desde meados de Junho, 
até ao final do mês de 
Julho. 

Os programas são di-
versificados e elaborados 
de forma a garantir a 
presença de técnicos es-
pecializados e que garan-
tam 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 cul-
turais, desportivos e de 
lazer. 

As actividades estão 
a ser dinamizadas nas 
Piscinas Municipais de 
Felgueiras, no Parque de 
Campismo de Vila Fría, 
nos Pavilhões Gimnodes-
portivos, na Zona Des-
portiva 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 ocupa-
ção dos tempos livres dos 
alunos do 2.° e 3.° ciclos 
nas férias letivas, fomen-
tando 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 — Fel-
gas 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 aquáti-
co, de 26 a 29 — abrange 
as modalidades de Fu-
tebol, Futsal, Andebol, 
Pólo Aquático, Basque-
tebol, Atletismo, Boccia, 
Natação e Ginástica. 

Estão previstas ainda 
actividades como: per-
cursos pedestres, orien-
tação, descobrir o meio, 
caça ao tesouro, jogos 
pré-desportivos, eventos 
aquáticos, jogos tradi-
cionais e de destreza, 
estafetas, hidro summer, 
agua diversão e, por fim, 
piquenique. Estas ini-
ciativas realizam-se no 
Complexo das Piscinas 
Municipais, na Zona Des-
portiva, no Parque de 
Campismo de Vila Fria 
e Alameda de Santa Qui-
téria. 

Está a decorrer a ini-
ciativa "Férias na Bi-
blioteca", 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 in-
centivo à utilização deste 
espaço cultural. 

A autarquia também 
está a promover um ate-
lier de bordados para jo-
vens, 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 reali-
za-se de 18 a 29 de Julho 
e as inscrições decorrem 
até ao dia 15 de Julho. 

Página 25


