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Curso de Treinadores de Andebol

Formandos fazem avaliação
positiva

OS FORMANDOS do Curso de
Treinadores de Andebol que teve
lugar durante nove dias nas Instalações do Comité Olímpico de
Moçambique (COM), dizem que o
curso foi produtivo e vai melhorar
a forma como vinham trabalhando
na modalidade.
O curso decorreu de 1 à 9 de
Outubro corrente, envolvendo
30 formandos provenientes das
províncias de Sofala, Inhambane,
Manica, Cabo Delgado e cidade de
Maputo com o grosso número pertencendo a capital Maputo.
Para Arnaldo Cumbe, professor
e treinador de Andebol na Escola
3 de Fevereiro em Inhambane, o
curso foi bom, “pudemos aprender várias coisas que iremos usar
no ensino do Andebol às crianças,
algo que agente não pensava que
fosse fazer para despertar” a práti-

ca da modalidade nas crianças.
Cumbe aprendeu ainda, que é
importante consciencializar a criança que o Andebol é uma modalidade de alegria, facto que no
ensino do andebol deve existir diversão em primeiro lugar e incutir
na mesma que não só devem jogar para vencer, mas também para
aprender e socializar-se com as
outras crianças.
“Esperamos transmitir os conhecimentos adquiridos aos outros
e formar as crianças” que são o futuro talento do Andebol moçambicano, avançou Miguel Francisco
Manuel, professor de Educação
Física na Escola Secundária de Mafambisse na província de Sofala.
Para ele a experiencia foi boa
porque “nós trabalhamos e interagimos juntos, a experiencia foi
positiva, há coisas que eu não sabia
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BREVES
COM leva “Janela de
Oportunidade” para províncias
O Comité Olímpico de Moçambique
iniciou de 16 a 18 do corrente mês a
implementação do projecto “Janela
de Oportunidade” nas províncias de
Gaza, Inhambane, Sofala e Zambézia.
Na sua primeira edição, o projecto em
Gaza, Inhambane e Sofala foi implementado nos dias 16, 17 e 18 do mês
de Novembro.
O projecto tem como propósito a
promoção de ideias olímpicas por
meio da realização de palestras sobre
a saúde sexual e reprodutiva, promoção de eventos para a identificação
de talentos, bem como auscultar a
sensibilidade dos representantes das
associações desportivas sobre o seu
pensamento em relação ao Comité
Olímpico de Moçambique.
Nesta primeira fase, o projecto prevê
abranger 90 formandos e espera movimentar cerca de 500 jovens com o
propósito de despertar o gosto pelo
desporto.

COM promove
curso de Voleibol de sala
O Comité Olímpico de Moçambique
promoveu de 29 de Outubro a 4 de
Novembro, o curso de Voleibol de sala
em Maputo, com apoio da Solidariedade Olímpica e colaboração da Federação Internacional de Voleibol.
O curso orientado pelo instrutor português Avelino Simões Azevedo em
representação do Comité Olímpico
Internacional, contou com 25 formandos dentre os quais 21 homens e
4 mulheres. Neste conjunto estiveram
16 professores, 7 treinadores e 2 juízes
da modalidade.

Delegação alemã visita COM
Uma delegação da Escola de elite
alemã Sportschule Potsdam visitou no
princípio de outubro o Comité Olímpico de Moçambique-COM.
A delegação que visitou os vários departamentos do COM incluindo a
biblioteca Fernando Dos R. Ganhão
estava em Moçambique para um intercâmbio desportivo.
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o caso de algumas táticas que não
dominava, mas com os colegas saio
bem formado”.
Por outras, Celina Bila, professora na Escola Primária Unidade
13 em Maputo, disse que com o
curso irá melhorar o seu desempenho nas aulas, com os alunos e
nas competições distritais e da cidade.
“Os dias de formação foram
muito produtivos, colhemos muita coisa positiva do formador. Ele
ensinou-nos inúmeras coisas, embora algumas já tínhamos visto antes, mas não sabíamos como fazer.
Ele ensinou nos partindo da base
como trabalhar com crianças até
adolescentes” rematou a formanda.
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Celina Bila aproveitou o momento para agradecer o facto de ter
sido um dos três melhores formandos distinguidos e que possivelmente possam fazer o curso internacional de Andebol em língua
inglesa “acredito que vai ajudar me
muito e ao país”.
René Nasser e Nelson Ussivane,
são também os nomes dos formandos que fazem parte do top três dos
distinguidos na formação.
Por seu turno o formador espanhol Manel Mañas Cortes que
esteve em Moçambique pela primeira vez, referiu que os formandos trabalharam como uma família
durante o curso e reforçou que o

Andebol serve para criar família,
educar e formar amigos.
Cortes não sabia que em
moçambique praticava-se tanto o
Andebol “o que é necessário daqui
para frente é implementar” o que
foi aprendido durante a formação
e “continuar a trabalhar”.
A cerimónia do encerramento
do curso organizado pelo COM,
teve lugar na terça-feira (9 de Outubro), onde foram entregues os
certificados, foram feitos agradecimentos ao formador, Comité
Olímpico de Moçambique, as Federações Nacional e Internacional
de Andebol a Universidade Eduardo Mondlane e aos formandos pelo
presidente da Federação Nacional
de Andebol.
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Malapane e Guezane melhoram
suas marcas em Buenos Aires
OS ATLETAS moçambicanos Lifa
Malapane de canoagem e Jénito
Guezane de Atletismo, melhoraram as suas marcas durante a sua
participação na terceira edição dos
Jogos Olímpicos da Juventude de
verão 2018 em Buenos Aires, que
tiveram lugar de 6 a 18 de Outubro
em Argentina.
Jénito Guezane de Atletismo
800m, melhorou a sua marca em
18 milésimos (1.53.40-1.53.22)
e ao fim do evento ocupou o 12º
lugar num conjunto de 26 atletas
e Lifa Malapane que representou
Moçambique em canoagem, melhorou o tempo que trazia do Mundial de qualificação de Barcelona
2018 para 3.53.99.
Ao todo Moçambique esteve
representado no evento por 6 atletas incluindo as duplas Ana Sinaportal e Mércia Mucheza de Vólei
de Praia em feminino e Arsénio
Guvu e Jorge Monjane de Vólei de
Praia em Masculino que qualificaram se para a terceira edição dos
Jogos Olímpicos de Verão 2018 ao
vencer o Campeonato Africano da
Juventude que decorreu na Argélia
em meados de Julho do presente
ano.
A primeira dupla partilhou o
grupo C com Noruega, Perú e Ser-

ra Leoa enquanto que a segunda
partilhou o grupo D com Porto
Rico, Equador e Maurícias.
Para além dos seis atletas, a delegação moçambicana composta por
11 pessoas foi integrada por um
Oficial da Federação Moçambicana de Voleibol, Chefe de Missão,
Oficial do Comité Olímpico de
Moçambique, Oficial da Federação
Moçambicana de Vela e Canoagem
e Oficial da Federação Moçambicana de Atletismo.
Estes Jogos Olímpicos de Verão
2018 promovidos pelo Comité Olímpico Internacional, (IOC
sigla inglesa), juntaram mais de
200 países de todo o mundo, 4800
atletas, 28 actividades desportivas, 286 sessões de desporte, 1250

medalhas e decorreram em oito
lugares (Urban Park, Youth Olympic Parc, Tecnópolis Park, Hurlingham Club, Club Náutico san
Isidro, Green Park, Club Altético
San Isidro, Sede La Boya e Paseo de
la Costa) daquela que é a maior cidade da Argentina e segunda maior
área metropolitana da América do
Sul.

Delegação de Moçambique em Buenos
Aires
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