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ANdeBoL

PraiAndebol no
próximo domingo
O Gabinete técnico da associação de andebol da ilha

terceira leva a efeito no próximo domingo, a partir das 15:00, 
no areal grande da cidade da Praia da Vitória, o ii Praiandebol
2011. a organização informa que as equipas participantes devem 
estar presentes no local do evento às 14:15.

entretanto, o iii Praiandebol 2011 está calendarizado para 
o dia 31 de julho, às 15:00, integrado no programa das festas 
da Praia da Vitória, ao passo que a quarta jornada do certame 
acontece no dia quatro de setembro, também a partir das 
três da tarde. 

O Praiandebol tem o apoio da direção regional do Des-
porto e das câmaras municipais da Praia da Vitória e angra
do Heroísmo. 
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Município atribui subsídio extraordinário ao Clube Desportivo da Escola Secundária Gil
Eanes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=117733

 

Resultados alcançados e compromissos federativos na origem da decisão

 

 Face ao histórico de mérito desportivo do Clube Desportivo da Escola Secundária (CDES) Gil Eanes e

ao carácter de urgência dos encargos financeiros decorrentes da posição de relevância pelos

resultados alcançados, a Câmara Municipal entendeu por bem abrir uma excepção e atribuir um

subsídio correspondente a 25 mil euros, valor "destinado a fazer face a despesas imediatas e urgentes

relativas à inscrição e participação do Clube na Liga dos Campeões e ao pagamento de taxas de

inscrição na Federação de Andebol de Portugal".

 

 A autarquia lacobrigense, que anunciou a medida em nota de imprensa esta quarta feira, recorda que

o CDES Gil Eanes é o actual Campeão Nacional da 1.ª Divisão de Seniores Femininos (época

2010/2011), título que já havia conquistado na época 2009/2010. O clube lacobrigense representou

igualmente na presente época, e vai representar na próxima, a cidade de Lagos na Champions League

Feminina da EHF - European Handball Federation, a mais importante competição de clubes de andebol

do Continente Europeu. O "Gil" tem representado a cidade de Lagos, ininterruptamente, em

competições europeias da modalidade ao longo dos últimos 10 anos, destacando-se a classificação de

semi-finalista da Challenge Cup em 2001/2002 e a participação na Liga dos Campeões em 2010/2011.

 

 Esclarece ainda a autarquia que a não participação do CDES Gil Eanes na Liga dos Campeões

Europeus na próxima época - competição onde o Clube representará Portugal e para o qual se

classificou devido ao mérito desportivo alcançado com o Título de Campeão Nacional - "implicaria a

aplicação de sanções, designadamente uma multa de elevado valor e a proibição de participação em

competições organizadas pela Federação Europeia de Andebol - EHF durante 5 anos, bem como a

aplicação de iguais sanções a nível interno pela congénere nacional, o que tornaria inviável a

continuidade da actividade do Clube".

 

 Assim, paralelamente, os serviços municipais estão a recolher dados para apurar se uma situação

idêntica ao CDES Gil Eanes está a ocorrer com outros clubes desportivos do concelho, para que se

verifique a aplicação deste critério de excepção uniformemente, considerando o quadro de extrema
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contenção da despesa a que o Município está obrigado.

 

 Redacção/RS

 

 08:12 sexta-feira, 08 julho 2011
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� Foram 88 jogos disputados
em quatro escalões no areal da
Praia de Pedrógão no passado
fim-de-semana. Os vencedores
foram BRR 11 Kempa on Line;
Cinco Mais Um; Lois /Auto Liz
e Dicis Team.

Pela primeira vez o mini
andebol esteve presente preen-
chendo o início da manhã de
domingo.

No sábado, houve o 'Andebol
4 All' com a colaboração da
Associação Portuguesa de
Deficientes e a modalidade
evoluiu em cadeiras de rodas
no polidesportivo do Parque de
Campismo.

Luís Pinto, presidente do
Académico de Leiria e Mário
Bernardes, presidente da
Associação de Andebol de Lei-
ria, eram dirigentes satisfeitos
na cerimónia de entrega de
prémios.

Sem o patrocínio de várias

empresas e do Município de
Leiria e da Leirisport não teria
sido possível a realização do
evento que festejou o 17º ani-
versário do andebol de praia
em Portugal que 'nasceu' na
praia de Pedrógão em 1995
pelas mãos do Académico de
Leiria com a presença de equi-
pas de quatro nacionalidades.

Areal da Nazaré recebe 
3.a etapa do Circuito Regional 
de Leiria
A Nazaré recebe, de 8 a 10 de
Julho, o XV Torneio de Ande-
bol de Praia 'Nazaré Beach
Cup'. Esta prova, organizada
pela Associação Externato D.
Fuas Roupinho e pela Associa-
ção de Andebol de Leiria, cons-
titui a 3.a etapa do circuito regi-
onal da modalidade.

À semelhança das anteriores
etapas, realizadas em S. Pedro
de Moel e em Pedrógão Gran-

de, deverão participar cerca de
três dezenas de equipas, nas
categorias de Masters (mascu-
linos e femininos) e Rookies
(masculinos e femininos).

O evento conta com o apoio
da Câmara Municipal, da Jun-
ta de Freguesia da Nazaré e da
Federação Portuguesa de
Andebol. l

Pedrógão ao rubro em mais
um torneio muito concorrido

ANDEBOL DE PRAIA
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Andebol
Para dar um ‘salto em frente’

AC Lamego estabelece
parceria com ABC de Braga

A próxima época desportiva
do Andebol Clube de Lamego
(ACL)  promete marcar um “sa -
l to em frente”.

Pela primeira vez, o clube es -
tabeleceu um protocolo de co -
laboração com uma das mai o -
res equipas do país, o ABC de
Bra ga. Esta parceria vai es ten -
der-se ao intercâmbio de joga -
do res de vários escalões de for-
mação, à realização do estágio
de início de época da equi pa sé -
nior do ABC, em Lamego e à
po ssibilidade de acompanha -
mento de técnicos do Ande bol
Clube junto da formação e
equi  pa sénior do ABC que
dispu ta a 1.ª Divisão Nacional. 

Vá lido para a época 2011/12,
o acor do visa o fo mento da
modalidade e, também, a deslo -
ca ção a La mego do ABC de Bra -
ga, com a equipa de iniciados e
juvenis pa ra a participação em
jogos ou torneios, e a presença
de equipas dos escalões de for -
ma ção do AC Lamego em tor -
neios a promover pelo ABC. 

O protocolo estabelecido en -
tre o ACL e o ABC foi formali -

zado no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, na presença de
Fran cisco Lopes, presidente da
au tarquia, e dos presidentes dos
dois clubes, António Man so
(ACL) e Luís Teles (ABC). 

O autarca destacou a im por -
tância da equipa lamecense ter
feito uma aliança com “uma
das melhores escolas de forma -
ção de atletas de andebol em
Por  tugal e uma referência, para
a modalidade, europeia”.

Antó nio Manso recordou
que, na génese do pacto, es teve
a transferência,  em Janeiro últi-
mo, do jovem João Taveira, de
15 anos, que militava no esca -
lão de inici a dos do ACL para a
equipa de Bra ga, onde se veio a
sagrar campeão nacional.
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AC. LAMEGO
ESTABELECE
PARCERIA COM
ABC DE BRAGA
ANDEBOL P15
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