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Madeira liberta
receitas ao sair
de três SAD
Alienações Governo desfaz-se
destas participações “por já
não existir relevância para
o interesse público regional”.
O objectivo, previsto no Plano
de Privatizações e Reestruturações do Sector Empresarial da
Região Autónoma, é “a libertação de receitas que possam ser
aplicadas na redução da dívida e
do défice público regional e no
reforço dos investimentos públicos estratégicos e nucleares
da região”. Os decretos regulamentares que autorizam a medida do Governo madeirense,
agora publicados em Diário da
República, dizem respeito à
alienação de participações que a
entidade detinha em três SAD
da Madeira.
Em causa, de acordo com a
referida publicação, estão 50%
(25 mil acções) do Académico
Marítimo Madeira Andebol, outros 50% (30 mil acções) no
Clube Amigos do Basquete da
Madeira (CAB) e 30% das 15 mil
acções detidas pelo Governo no
Madeira Andebol. O argumento
invocado pelas autoridades madeirenses reside no facto de “já
não existir relevância para o interesse público regional na detenção das acções.”
No decreto regulamentar refere-se que o preço será estabelecido tendo em conta uma resolução do Conselho do Governo e a base a utilizar surgirá da
avaliação aos clubes, realizada
por entidade independente.

Governo regional será cumprida pelo clube.
Há três anos, o Governo madeirense manifestara a intenção
de alienar as suas participações
em cinco SAD, tendo encomendado um estudo sobre o assunto. Em 2010, as cinco participadas de então obtiveram um
quarto dos 43,4 milhões de euros de subsídios atribuídos pela
entidade governamental: sete
milhões entraram no Marítimo
Futebol SAD; 879 mil euros seguiram para o Académico; o
Madeira Marítimo Andebol teve
direito a 869 mil euros; o CAB
recebeu 832 mil euros e o Porto
Santo (hóquei em patins) encaixou 809 mil euros. A estas verbas juntaram-se 4,4 milhões
para o Nacional e ainda 802 mil
euros entregues ao União da
Madeira. ■ P.J.P./G.M./M.M.O.
DÍVIDA BRUTA

4.290,2 milhões
Segundo dados do INE, este foi o
montante em euros, no ano de
2013, correspondente à dívida
bruta na Madeira.

SALDO ORÇAMENTAL

81,3 milhões
Ainda de acordo com o INE, este
número diz respeito ao saldo
orçamental na Região Autónoma
no ano passado.

Casos com diferenças

Por outro lado, o processo de
alienação obedece a diferenças.
Assim, nos casos do andebol, a
aquisição das acções será feita
“pelos restantes accionistas da
empresa, rateadamente, tendo
em conta a participação de cada
um no seu capital ou em percentagens a definir em resolução do Conselho do Governo,
face às propostas apresentadas
pelos adquirentes e aceites pela
RAM”. Em relação ao Clube
Amigos do Basquete, a aquisição do capital social detido pelo
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Governo desfaz-se destas participações "por já não existir relevância para o interesse público
regional".
O objectivo, previsto no Plano de Privatizações e Reestruturações do Sector Empresarial da Região
Autónoma, é "a libertação de receitas que possam ser aplicadas na redução da dívida e do défice
público regional e no reforço dos investimentos públicos estratégicos e nucleares da região". Os
decretos regulamentares que autorizam a medida do Governo madeirense, agora publicados em Diário
da República, dizem respeito à alienação de participações que a entidade detinha em três SAD da
Madeira.
Em causa, de acordo com a referida publicação, estão 50% (25 mil acções) do Académico Marítimo
Madeira Andebol, outros 50% (30 mil acções) no Clube Amigos do Basquete da Madeira (CAB) e 30%
das 15 mil acções detidas pelo Governo no Madeira Andebol. O argumento invocado pelas autoridades
madeirenses reside no facto de "já não existir relevância para o interesse público regional na detenção
das acções."
No decreto regulamentar refere-se que o preço será estabelecido tendo em conta uma resolução do
Conselho do Governo e a base a utilizar surgirá da avaliação aos clubes, realizada por entidade
independente.
Casos com diferenças
Por outro lado, o processo de alienação obedece a diferenças. Assim, nos casos do andebol, a
aquisição das acções será feita "pelos restantes accionistas da empresa, rateadamente, tendo em
conta a participação de cada um no seu capital ou em percentagens a definir em resolução do
Conselho do Governo, face às propostas apresentadas pelos adquirentes e aceites pela RAM". Em
relação ao Clube Amigos do Basquete, a aquisição do capital social detido pelo Governo regional será
cumprida pelo clube.
Há três anos, o Governo madeirense manifestara a intenção de alienar as suas participações em cinco
SAD, tendo encomendado um estudo sobre o assunto. Em 2010, as cinco participadas de então
obtiveram um quarto dos 43,4 milhões de euros de subsídios atribuídos pela entidade governamental:
sete milhões entraram no Marítimo Futebol SAD; 879 mil euros seguiram para o Académico; o Madeira
Marítimo Andebol teve direito a 869 mil euros; o CAB recebeu 832 mil euros e o Porto Santo (hóquei
em patins) encaixou 809 mil euros. A estas verbas juntaram-se 4,4 milhões para o Nacional e ainda
802 mil euros entregues ao União da Madeira.
Paulo Jorge Pereirapaulo.pereira@economico.pt00:05
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Madeira vende sociedades
desportivas e prepara alienação
dos transportes urbanos
Privatizações
Tolentino de Nóbrega
Plano de reestruturação
portuária deverá estar
concluído em 2016 e tem
valor-base de 250 mil euros
O Governo Regional da Madeira decidiu alienar as participações que detinha em três sociedades anónimas
desportivas, dando cumprimento,
embora com assinalável atraso, a
uma das medidas impostas pelo Programa de Ajustamento Económico e
Financeiro (PAEF) da região.
Nos decretos regulamentares que
autorizam as alienações, publicados
ontem em Diário da República, o executivo de Alberto João Jardim reconhece que já não existe “relevância
para o interesse público regional na
detenção das acções”. Serão aliena-

dos, por isso, os 25 mil títulos (equivalentes a 50% do capital) do Madeira
Marítimo Andebol, as 30 mil acções
(50%) no Clube Amigos do Básquete
e os 15 mil títulos (30%) que a região
tem no Madeira Andebol.
O Governo determina que, relativamente ao Académico Marítimo
Madeira Andebol e ao Madeira Andebol, as acções serão adquiridas pelos
“restantes accionistas da empresa,
rateadamente, tendo em conta a participação de cada um no capital da
empresa ou em percentagens a deﬁnir em Resolução do Conselho do
Governo, face às propostas apresentadas pelos adquirentes e aceites pela
região”. Quanto ao Amigos do Básquete, será o próprio clube a adquirir
o capital detido pela Madeira.
Antes de proceder à alienação das
participações nestas sociedades em
situação ﬁnanceira de falência técnica, segundo declarou o Tribunal de
Contas, o Governo de Alberto João

Jardim transferiu, em Julho passado, cerca de 1,2 milhões de euros para as várias sociedades desportivas.
Em Janeiro deste ano, o Marítimo
da Madeira Futebol SAD decidiu, em
assembleia geral, reduzir o capital de
2,5 milhões de euros para 50 mil euros, depois de o Governo Regional ter
reduzido a participação de 40% para
apenas 2% do capital. E, de imediato,
a mesma assembleia aprovou o aumento de capital social de 50 mil euros para um milhão de euros, numa
controversa operação “harmónio”
que o próprio Marítimo, igualmente
com capitais próprios negativos, considerou ser “pouco comum”.
As alienações, efectuadas com
quase dois anos de atraso, estavam
previstas no Plano de Privatizações e
Reestruturações do Sector Empresarial da Madeira, no sentido de potenciarem “a libertação de receitas que
possam ser aplicadas na redução da
dívida e do déﬁce regional e no refor-

ço dos investimentos públicos estratégicos e nucleares para a região”.
Já para dar continuidade ao processo de privatização da empresa
de transportes públicos Horários do
Funchal (HF), o Governo Regional
avançou com um aumento de capital
social de um milhão de euros, que
corresponde ao valor da expropriação dos terrenos onde estão ediﬁcadas a sede e estação desta empresa
e que pertence aos membros da Comissão da Levada de Santa Luzia.
Igualmente atrasada está a reestruturação do sector portuário do
arquipélago, cujo plano “deverá estar concluído ainda durante o ano
de 2016”, segundo garantiu ontem
a presidente da Administração
dos Portos da Madeira, Alexandra
Mendonça. Os procedimentos concursais para a elaboração do plano
foram publicados no ﬁnal de Setembro e prevêem um valor-base de 250
mil euros.
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A Câmara Municipal de Braga levou a efeito na noite desta quarta-feira, no Theatro Circo, em Braga, a
1.ª Gala do Desporto, iniciativa que visou distinguir os melhores desportistas do concelho que
conseguiram feitos relevantes nas mais diversas modalidades e escalões na última época.
Assim, foram distinguidos todos os atletas campeões nacionais; atletas com presenças em pódios em
campeonatos da Europa e do Mundo, quer no desporto federado quer no desporto escolar e
universitário.
Para além dessas distinções, o júri atribuiu mais três prémios por votação entre os seus membros e
que o Andebol arrecadou por inteiro.
Referimo-nos ao Melhor Treinador, de que saíu vitorioso Gabriel Oliveira (Universidade do Minho,
campeã da Europa do Desporto Universitário e treinador da seleção de Portugal que se sagrou campeã
do Mundo do Desporto Universitário) no confronto direto com Chalana, treinador do olímpico Emanuel
Silva, e com Pedro Duarte, treinador de futebol da equipa do Sporting Clube de Braga que se sagrou
campeã nacional de juniores; ao prémio destinado ao Melhor Dirigente, de que saíu vitorioso o expresidente do ABC/UMinho, Luís Teles, frente a Fernando Parente (responsável pelo Desporto na
Universidade do Minho) e Pedro Dias (diretor da Federação Portuguesa de Futebol) e do Melhor
Árbitro, Daniel Freitas, que venceu a forte concorrencia do Juiz Internacional de Atletismo, Maurício
Oliveira, e do árbitro de futebol, Valdemar Maia.
Na cerimónia, que encheu o Theatro Circo, em Braga, o Andebol esteve igualmente representado ao
mais alto nível no que respeita às individualidades que procederam à entrega de prémios. Augusto
Silva, vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal; Manuel Moreira, presidente da Associação
de Andebol de Braga, e o treinador Carlos Resende foram a cara da modalidade nesta 1.ª Gala do
Desporto de Braga.
Destaque ainda para a equipa de Andebol da Universidade do Minh o que se sagrou campeã da
Europa do Desporto Universitário e que, por isso mesmo, foi distinguida nesta Gala, bem como os
jogadores da UM que fizeram parte da equipa campeã do mundo universitária (Carlos Martins, Hugo
Rosário, Fábio Vidrago, João Paulo Santos, Nuno Rebelo, João P. Gonçalves, Diogo Branquinho, Nuno
Silva e Miguel Pereira).
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I Gala do Desporto

Braga

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA homenageou ontem os campeões nacionais que durante o ano conseguiram chegar às tão
desejadas metas que traçaram para o seu percurso desportivo. As homenagens foram ainda estendidas a todos os familiares,
amigos, técnicos e elementos dos clubes que se dedicam, anonimamente, ao desenvolvimento e crescimento do desporto.

BRAGA É UM PALCO
DE CAMPEÕES
BRAGA
| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/Carlos C. Sousa |

“Braga é uma cidade de campeões nos mais diversos sectores
da sociedade. Em todos os campos de acção Braga destaca-se,
mas a nível desportivo está em
destaque no que diz respeito à
criação de campeões nas mais
diversas modalidades e especialidades”. Foi assim que o presidente da Câmara Municipal de
Braga deu as boas-vindas aos
bracarenses e campeões que encheram completamente o Theatro Circo, lembrando ainda alguns dos eventos que, durante o
ano, trouxeram o desporto a Braga. “Sejam bem-vindos ao nosso
Theatro Circo. Braga é uma cidade de campeões, nos mais diversos sectores da sociedade.
Mas o desporto bracarense está
em destaque na hora de criar
campeões em Braga. São campeões muitos outros e não apenas os que são aqui homenageados. São campeões também os
que praticam hábitos de vida
saudável e que se dedicam, dia-

riamente à prática desportiva”,
considerou o presidente da autarquia bracarense, acrescentando: “Braga é também um palco
de campeões e por isso queremos ter continuar a ter aqui
eventos com projecção como os
vários eventos de atletismo ou a
própria Volta a Portugal que ao
fim de cerca de 40 anos regressou a Braga, entre muitos outros
eventos de relevo e destaque”.
Ricardo Rio fez também questão de revelar o desejo de que os
campeões e todos os homenageados na noite de ontem fossem tidos como exemplos para
que muitos outros sejam estimulados à prática desportiva e a dedicarem-se de corpo e alma em
busca de resultados de relevo e
dos seus sonhos.
“Esperamos também que esta
gala sirva para estimular outros
para a prática desportiva e para
se dedicarem em busca dos seus
sonhos para chegarem cada vez
mais longe. Que muitos outros,
principalmente os mais jovens,
sigam as pegadas destes campeões”, considerou o autarca.
Ricardo Rio também falou das

estruturas que a cidade tem,prometendo reforçar a aposta na
criação de novos espaços desportivos. “Também de louvar o
facto de finalmente estar concluída a carta desportiva da cidade o que significa que vamos
continuar a dotar Braga das insfraestruturas e dos espaços necessários para continuar a ser
uma cidade eclética a nível desportivo competitivo e federado,
mas também a nível desportivo
amador com os muitos praticantes ocasionais que vamos vendo
pelas ruas e pelos espaços desportivos da cidade”, finalizou.
Mais de 70 galardões foram
entregues na I Gala do Desporto
- organizada pelo pelouro do
Desporto da CMB - que homenageou os atletas campeões nacionais, medalhados europeus e
mundiais e ainda clubes, treinadores, dirigentes e árbitros. Reconhecer o mérito desportivo de
excelência de todos os atletas
campeões foi o grande objectivo
do evento, que distinguiu ainda
o trabalho desenvolvido por vários agentes, como dirigentes,
treinadores e árbitros.

+ destaque
Ricardo Rio fez questão de
revelar que a carta desportiva da cidade está finalmente concluída, o que vai
permitir que a autarquia
possa continuar a apostar
na criação de novos espaços e manutenção dos
existentes para que seja
possível dotar a cidade de
Braga das “infraestruturas
e dos espaços necessários
para continuar a ser uma
cidade eclética a nível
desportivo competitivo e
federado, mas também a
nível desportivo amador,
com os muitos praticantes ocasionais que diariamente vemos nas ruas
da cidade e nos espaços já
existentes em Braga para
esse efeito”.

“Muito bom ver esta bela
sala repleta de gente para
homenagear os nossos campeões. Homenageamos o
mérito e excelência daqueles que na passada época
desportiva alcançaram patamares de excelência de
rendimento em todas as
vertentes desportivas. Campeões nacionais: estes são
os melhores do país na sua
modalidade e especialidade.
Também os que brilharam a
nível estrangeiro são aqui
homenageados. Assim como as suas famílias e também todos aqueles que trabalham, de forma anónima,
em prol de movimentos e
colectividades. Que esta gala sirva também de estímulo para os mais jovens para
que se dediquem a praticar
desporto.” Sameiro Araújo
(vereadora do Desporto da CMB)
Página 14

ID: 56291457

23-10-2014

Tiragem: 8000

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 35,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 6

I Gala do Desporto de Braga

Desfile de campeões pelo palco

CERIMÓNIA DE GALA com atletas “equipados a rigor” e a receberem os aplausos de uma plateia que fez questão de reconhecer o
mérito dos autênticos campeões bracarenses, que elevaram o nome da cidade pelo país, pela Europa e pelo Mundo.

ROSA SANTOS

Vereador Miguel Bandeira entregou prémios a jovens campeões nacionais de dança, presidente da Câmara Municipal recebeu uma lembrança da equipa de basquetebol de cadeira de rodas da APD Braga, e mais jovens premiados

BRAGA
| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/Carlos C. Sousa |

A consagração do desporto bracarense. Numa noite de glória, o
palco do Theatro Circo vestiu-se
a rigor e encheu-se com todos os
atletas campeões nacionais, europeus e mundiais, na primeira
edição da Gala do Desporto de
Braga, evento onde foram entregues 71 galardões.
Carlos Martins, Hugo Rosário,
Fábio Vidrago, João Paulo Santos, Nuno Rebelo, João P. Gonçalves, Diogo Branquinho, Nuno Silva e Miguel Pereira campeões do mundo em andebol
universitário - receberam a distinção do município, assim co-

“Em nome da equipa
da APD Braga quero
agradecer este
reconhecimento do
Município de Braga.
Resta prometer que vamos
trabalhar e trazer mais
titulos para Braga.
Agradeço também o apoio
do Pingo Doce, EDP e REN
que nos apoiaram desde o
início deste projecto.
Obrigado a todos”.
Equipa da APD Braga

mo Emanuel Silva, na canoagem, Miguel Vieira, no hóquei
patins e Mariana Silva, em xadrez.
A nível europeu, Jéssica Augusto e Filomena Costa, medalhadas no campeonato da Europa de atletismo, foram reconhecidas, tal como José Macedo,
medalha de bronze no campeonato do mundo de pares em boccia e campeão europeu individual. Também a equipa da
UMinho, campeã da europa de
andebol universitário, Francisco
Moreira, campeão da europa de
full contact, e Tiago Sá, vice-campeão europeu sub-19, em
futebol, foram distinguidos.
Gabriel Costa, Gonçalo Meira
e Carlos Loureiro, terceiros clas-

“Queria agradecer a secção
de desporto adaptado do
Sporting Clube de Braga e
princpalmente ao professor
Luís Marta que o nosso
treinador”.
Mário Peixoto (Campeão
Nacional de Boccia)

“Estou muito feliz por este
prémio e o reconhecimento.
Fiquei muito feliz por ter
sido distinguida”.
Diana Oliveira (Campeã Nacional
de Judo Adaptado)

+ mais
No futebol, a equipa júnior
e a equipa de Futebol
Praia do Sp. Braga foram
premiados, assim como os
juvenis do HC Braga.
Na natação, Tamila Holub,
Jorge Silva, Mário Veloso
e a equipa de estafeta do
Sp. Braga foram galardoados, tal como Óscar Lopes
e Pedro Precioso no aeromodelismo, equipa de
bilhar do Sp. Braga e Davide Machado (orientação).
“É sempre bom quando
reconhecem os outros
desportos. Braga não é
só futebol e espero que
continuem a apostar em
todas as modalidades.
Naturalmente fiquei muito
satisfeito por este
reconhecimento, ainda por
cima por ser na minha
cidade de Braga”.
Francisco Rodrigues (Campeão
Nacional de Atletismo)

sificados no campeonato da Europa de juvenis em hóquei patins, foram igualmente homenageados, tal como, na natação
Rodrigo Albuquerque medalha
de prata em mariposa nos jogos
da SISEC e Ana Coelho, Mário
Silva, Júlio Ferreira, Ana Rita
Lopes, Beatriz Fernandes, João
Ferreira, Rui Bragança e José
Fernandes, medalhados no europeu de taekwondo. No triatlo,
Pedro Mendes, bronze no campeonato da europa de sub-21,
também foi um dos galardoados
da noite, bem como o xadrezista
Ivo Dias e a equipa de voleibol
da EB2,3 Lamaçães.
Numa Gala transversal a todas
as modalidades, Mário Peixoto,
Eunice Raimundo, Diana Oli-

“Estou muito contente e foi
fixe. Dançamos juntos há
um ano e apesar de alguns
nervos foi muito estarmos
neste palco. Para o futuro
esperamos ainda ter mais
sucessos na dança
desportiva. Quantos mais
sucessos melhor e para isso
que estamos a praticar.
Ficamos muito felizes por
este reconhecimento”.
Hugo Abelheira e Ana Cunha
(Campeão Nac. Dança Desportiva)

veira e a equipa andebol da APD
de Braga viram os títulos reconhecidos, juntamente com Paulo
Rosário, Ana Monjane, Francisco Rodrigues, Teresa Silva e Rafael Vilas Boas, no atletismo;
Ana Rita Amaral, no badminton;
João Barroso e Margarida Dias,
António China e Luz Pinto, Hugo Abelheira e Ana Cunha, Miguel Fernandes e Beatriz Clemente, João Barbosa e Margarida Silva, Paulo Faria e Vânia
Araújo; Tiago Abelheira e Sara
Pereira, na dança. No taekwondo, foram galardoados Francisco
Costa, Michel Fernandes, José
Rodrigues e as equipas sénior e
sub-21 do Sp. Braga, tal como
Rita Vilaça e Hugo Maia (ténis)
e António Mesquita (triatlo).

“É um reconhecimento
aos jogadores e ao Sporting Clube de Braga por
acreditar nesta modalidade,
principalmente pelo nosso
presidente António Salvador e o Dr. João Gomes.
Uma palavra de apreço
especial ao Sp. Braga por
acreditar neste projecto e
nesta equipa”.
João Marques (Treinador SC Braga,
Campeão Nacional de Futebol
de Praia”)
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I Gala do Desporto de Braga

UMinho distinguida pela excelência
RICARDO RIO, presidente da Câmara Municipal de Braga, entregou o Prémio de Excelência na Gala do Desporto à Universidade
do Minho que esteve representada pelo vice-reitor, José Mendes, e pelo presidente da AAUM, Carlos Videira.
BRAGA

Queremos agradecer este
reconhecimento pela parte
da Câmara Municipal de
Braga que distingue o
trabalho que desenvolvemos na natação. Agradecemos ainda aos nossos
treinadores: André Coelho,
António Rocha e Luís
Cameira que nos têm
ajudado bastante nestes
sucessos”.

| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/Carlos C. Sousa |

Foi a grande surpresa da noite de
Gala no Theatro Circo. Para
além dos galardões aos atletas e
prémios para melhor treinador,
dirigente e árbitro, a autarquia
de Braga atribuiu uma distinção
especial à Universidade do Minho, na categoria de excelência.
Uma distinção que surge fruto
de a Universidade do Minho liderar o ranking da European
University Sports Association
(EUSA) de 2014, na sequência
dos bons resultados desportivos
alcançados pelos estudantes nas
competições internacionais, isto
apesar de não existir uma licenciatura na área desportiva.
Em representaçao da UMinho,
o vice-reitor José Mendes apontou que “esta é uma organização
única na cidade e muitos dos
atletas que treinam têm a oportunidade de ter vez. Este prémio
que vai para o universo da Univetsidade do Minho, ficando
uma palavra de apreço para os
SASUM e AAUM, porque os
atletas competem em nome da

Tamila Holub (Natação)

ROSA SANTOS

Carlos Videira (AAUM) e José Mendes (vice-reitor da UM) receberam troféu de excelência das mãos do autarca Ricardo Rio

Associação. Os atletas são bons
estudantes e na medida do possível têm feito um trabalho de parceria com os clubes para terem
facilidades no seu percurso académico e também a nível despo-

rivo. As boas características de
um bom atleta também são as
mesmas de um bom estidante”,
referiu.
Carlos Videira lembrou na UM
“tudo isto acontece sem um cur-

so superior de desporto” e acrescentou “ tudo isto é graças a uma
triologia que trabalha com os estudantes e eles são os principais
obreiros deste grande feito”, disse Carlos Videira.

Este é um prémio de
reconhecimento e ao
mesmo tempo de incentivo
para o futuro. Temos de
continuar a treinar no dia a
dia, com máximo empenho,
que não é fácil mas acaba
por ser compensado com
estes gestos. Serve de
exemplo para outros jovens
se revejam em nós”.
Jorge Silva (Natação)

Votação foi feita on-line pelos bracarenses

Mítica Rampa da Falperra eleita como melhor evento
BRAGA
| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/Carlos C. Sousa |

A mítica Rampa da Falperra foi
a escolhida pelos bracarenses
como o melhor evento desportivo realizado no último ano. Depois de o júri da I Gala do Desporto ter escolhido os cinco
eventos mais emblemáticos Corrida de S. João, Rampa da
Falperra, Volta a Portugal em
Bicicleta, Braga Open Under 12
e Corrida de S. Silvestre - coube
ao público votar on-line qual dos
eventos se destinguiu em 2014.
A escolha recaiu na 35.ª edição
da Rampa da Falperra, prova
realizada pelo Clube Automóvel
do Minho, que juntou este ano
150 pilotos, 200 mil espectadores e culminou com um novo recorde do italiano Simone Faggioli (1m50,386s).

Felicito a Câmara Muicipal
de Braga por este evento.
Felicito as organizações dos
outros eventos nomeados,
só quem nao organiza
eventos não compreende o
esforço necessário para os
colcar em pé. Agradeço a
confiança que depositaram
neste grande evento através
da votação”
Barbosa Ferreira (CAM)
“A Rampa da Falperra é um
evento da cidade do país. Com o
envolvimento de todos será cada
vez mais melhor e maior. Vamos
trabalhar para ter ainda uma melhor Rampa da Falperra no Falperra”, referiu o presidente do
Clube Automóvel do Minho na
sessão de ontem.

ROSA SANTOS

Barbosa Ferreira recebeu o prémio de melhor evento pela realização da Rampa da Falperra
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I Gala do Desporto de Braga

Luís Teles vence prémio
de Melhor Dirigente

UMA HOMENAGEM QUE LUÍS TELES considerou especial não só para si, mas também para todos
os dirigentes desportivos que se dedicam, de corpo e alma, aos seus clubes e instituições.
BRAGA

Luís Botelho (HC Braga)

| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/Carlos C. Sousa |

Luís Teles foi o grande vencedor
da categoria de Melhor Dirigente. A Câmara Municipal de Braga distingiu o antigo presidente
do ABC/UMinho, pelo percurso
de destaque no papel directivo,
num prémio que valoriza o trabalho do dirigente ao longo de
uma década, ao serviço do clube
bracarense.
Satisfeito e orgulhoso com a
homenagem de que foi alvo,
Luís Teles fez questão de o repartir com os restantes nomeados, Fernando Parente e Pedro
Dias. “Nisto do dirigismo não há
vencedores nem vencidos e portanto dois terços deste prémio
são do Fernando Parente e do
Pedro Dias que dedicam as suas
vidas em prol do desporto. Também em nome da equipa do
ABC/UMinho agradeço a entrega deste troféu que aproveito
também para dedicar à nova direcção deste grande clube bracarense pela coragem que teve para assumir as rédeas da direcção
do clube para dar seguimento ao
trabalho que este histórico ABC
tem realizado ao longo dos

“Parabéns pela organização
deste evento que já fazia
falta à cidade de Braga. Sem
dúvida que a formação é o
nosso baluarte. O objectivo
tem sido apostar forte na
formação e realmente temos tido sucesso, bons resultados. As coisas têm corrido bem. Mérito aos treinadores e trabalho por eles
desenvolvido e também aos
jogadores”.

“Época passada correu muito bem e ficamos satisfeitos
por esta nomeação. A CMB
está de parabéns. A cidade
merece este evento para
homenagear todos aqueles
que ao longo do ano trabalharam para conquistarem
títulos. Represento aqui todos os jogadores e estrutura
do clube que fizeram história na época passada.”
Pedro Duarte (tr. juniores Sp. Braga)

ROSA SANTOS

Luís Teles mostrou-se muito satisfeito pela homenagem realizada, partilhando-a com os restante nomeados

anos”, considerou o agora vice-presidente da formação academista.
Luís Teles, de 54 anos, assumiu
a presidência do ABC/UMinho

em Janeiro de 2004, cargo que
ocupou até Outubro de 2014, durante dez anos. Percurso recheado de sucesso como dirigente inclui dois títulos nacionais de

seniores, pelo clube bracarense,
em 2005/06 e 2006/07, duas Taças de Portugal e vários títulos
nas camadas jovens, em juniores, juvenis, iniciados e infantis.

“Para mim já é um prémio
estar entre estes nomeados
para treinador do ano. É o
reconhecimento de um trabalho não só com o Emanuel Silva, mas também
com todos os outros atletas
com quem trabalho e que
trazem reconhecimento à
canoagem e a Braga a nível
nacional e internacional.”
José ‘Chalana’ Sousa (tr. canoagem)
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I Gala do Desporto de Braga

Gabriel Oliveira
é o melhor treinador

FOI UM DOS HOMENAGEADOS que mais vezes subiu ao palco ao longo da gala. Pela última vez, para
receber o prémio de melhor treinador do ano. Gabriel Oliveira esteve em destaque na Gala do Desporto.
BRAGA
| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/Carlos C. Sousa |

O andebol foi rei na I Gala do
Desporto. Também no Prémio
para Melhor Treinador a modalidade foi premiada, com a distinção de Gabriel Oliveira, de 39
anos, técnico que está à frente da
equipa da Universidade do Minho, desde 2006, e da selecção
nacional universitária. Campeão
nacional e europeu pela UMinho, conquistou ainda o título
por Portugal no mundial universitário, em 2014.
“É uma enorme satisfação por
receber este prémio. Não estava
a contar porque acima de tudo

ROSA SANTOS

Gabriel Oliveira foi um dos mais homenageados na Gala do Desporto de Braga

todos os treinadores fazem um
trabalho excepcional como é o
caso dos meus colegas nomeados e que não venceram hoje,
mas são vencedores pelo trabalho que sempre fazem”, considerou, acrescentando agradecimentos “à Universidade do Minho por acreditar que o desporto
faz parte do crescimento individual dos seus estudantes”, agradecendo também aos “atletas
que depois de muitas horas de
treino nos seus clubes ainda levam mais algumas horas de esforço e dedicação comigo na Associação Académica da Universidade do Minho”, louvando a
ideia desta “magnífica festa do
desporto de Braga”.

“Um reconhecimento louvável e ainda bem que o novo
executivo teve a ideia de fazer esta homenagem. Quem
não conhece estes atletas,
com esta gala, fica a conhecer. Agradecer e dar os parabéns à Câmara Municipal
de Braga. São 15 anos de
dedicação ao desporto, com
muitas medalhas e troféus
conquistados e é a primeira
vez que sou homenageado
desta forma na minha cidade. Homenagem para todos
os responsáveis pelo meu
sucesso que estão por trás
de mim e são os que mais
sofrem com a ausência.”
Emanuel Silva (canoagem)

“Muito bom ser reconhecido
pela cidade. Estes atletas trabalham muito para conseguirem alcançar os seus títulos. É preciso muita dedicação para chegarem tão
longe como chegaram.”
Pedro Mendes (triatlo)

Na categoria andebol

Daniel Freitas: o árbitro do ano
BRAGA
| Paulo Machado/Joana Russo Belo
Miguel Machado/ Carlos C. Sousa |

O jovem árbitro bracarense, Daniel Freitas, foi o vencedor do
Prémio para Melhor Árbitro, na
categoria de andebol. Primeiro
classificado no quadro de arbitragem nacional, em 2013/14,
Daniel Freitas mostrou-se emocionado com a distinção da autarquia. “É um orgulho imenso
ser reconhecido pela minha cidade. Tenho que lembrar algumas pessoas que sempre me
apoiaram e que só com eles con-

“Orgulho imenso ser reconhecido pela minha cidade.
Lembrar algumas pessoas,
César Carvalho, o primeiro
treinador que tive, Raúl
Maia, Jorge Fernandes e
Jorge Rodrigues, que me fizeram enveredar pela arbitragem. Manuel Moreira,
Augusto Silva e José Ribeiro.
Federação, UMinho e a minha família, que sempre me
apoiaram.”
Daniel Freitas (árbitro)

sigo fazer o meu trabalho. tenho
que agradecer ao César Carvalho, meu companheiro de equipa
e que me ajudou a receber esta
homenagem pelo trabalho que
realizamos. Também agradecer
ao primeiro treinador que tive, o
Raul Maia, ao Jorge Fernandes e
Jorge Rodrigues que me fizeram
seguir a arbitragem”, referiu.
O juiz - que faz dupla com César Carvalho - tem 28 anos e é
árbitro regional desde 2005.
Cumpriu a primeira época na categoria nacional em 2006/07 e
contabiliza diversas participações internacionais e elite.

ROSA SANTOS

Daniel Freitas agradeceu a homenagem lembrando todos quantos o apoiam
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I GALA DO DESPORTO PRESTOU HOMENAGEM AOS SUPER-HERÓIS DO CONCELHO DE BRAGA

TRIBUTO AOS CAMPEÕES
O mítico Theatro Circo serviu de palco para fazer uma vénia a todos aqueles
que durante o ano elevaram bem alto o nome da capital do Minho.

ROSA SANTOS

Págs. 2 a 6
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Três jogadores
da Artística
chamados
à Selecção
Andebol
Juniores A

A Selecção Nacional de Juniores A masculinos concentra-se
em Almada, a partir de segunda-feira, para dar início à preparação para o Torneio das 4
Nações, que terá lugar em Lanzarote, Espanha.
Dos 13 atletas chamados pelo
seleccionador nacional, Nuno
Santos, três viajam de Avanca:
o segunda linha Ricardo Mourão, e os primeira linha Miguel
Baptista e Diogo Oliveira (ainda é Juvenil).
Em Almada, a Selecçãovai
realizar cinco treinos, estando
a viagem para Lanzarote marcada para o dia 30 de Outubro.
No Pavilhão Ciudad Deportiva Lanzarote, Portugal vai defrontar a Espanha, Alemanha
e França. Recorde-se que Portugal está a preparar-se para a
qualificação para o Mundial.|
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GALA NO THEATRO CIRCO

Braga homenageou os campeões
LUÍS FILIPE SILVA

APD Braga e boccia do Sporting de Braga foram alguns dos distinguidos...

LUÍS FILIPE SILVA

O Theatro Circo encheu,
ontem, para receber a I
Gala do Desporto de Braga, na qual foram homenageados muitos campeões, ou aqueles que mais
se destacaram ao longo da
última época nas mais variadas modalidades.
Carlos Martins, Hugo Rosário, Fábio Vidrago, João
Paulo Santos, Nuno Rebelo, João P. Gonçalves, Diogo Branquinho, Nuno Silva
e Miguel Pereira foram distinguidos pelo título mundial de andebol universitário conquistado, ao passo
que Emanuel Silva (canoagem); Miguel Vieira (hóquei em patins) e Mariana Silva (xadrez), foram
galardoados pelos seus títulos mundiais.
A nível europeu, Jéssica
Augusto e Filomena Costa
foram reconhecidas nesta
Gala pelas medalhas obtidas no europeu de atletismo, bem como José Carlos Macedo, medalha de
bronze no mundial de pares em boccia e europeu
individual, em 2013.
A equipa da AAUMinho,
campeã da Europa de andebol universitário, Francisco Moreira, campeão

da Europa de full contact,
na categoria -86kg e Tiago Sá, vice-campeão europeu de sub-19, em futebol, foram distinguidos pelas suas prestações.
Foram também premiados Gabriel Costa, Gonçalo Meira e Carlos Loureiro
pelo terceiro lugar conquistado no europeu de juvenis
em hóquei em patins, tal
como, na natação, Rodrigo Albuquerque, medalha
de prata em mariposa nos
jogos da SISEC e Ana Coelho, Mário Silva, Júlio Ferreira, Ana Rita Lopes, Beatriz Fernandes, João Ferreira, Rui Bragança e José Fernandes, medalhados no europeu de taekwondo.
No triatlo, Pedro Mendes, medalha de bronze
no europa sub-21, também foi um dos galardoados, bem como o xadrezista Ivo Dias, medalha
de ouro nos jogos da SISEC e a equipa de voleibol da EB 2,3 Lamaçães,
pelo bronze alcançado nos
mesmos jogos.
Os títulos nacionais alcançados também foram
reconhecidos pelo Município de Braga, numa Gala
que se revelou transversal
a todas as modalidades. Assim Mário Peixoto, Eunice

Raimundo, Diana Oliveira
e a equipa de andebol da
APD de Braga, viram os
seus títulos nacionais, no
âmbito do desporto para
as pessoas com deficiência,
serem galardoados.
Óscar Lopes e Pedro Precioso no aeromodelismo,
Paulo Rosário, Ana Monjane, Francisco Rodrigues,
Teresa Silva e Rafael Vilas
Boas, no atletismo, Ana
Rita Amaral no badminton e a equipa de bilhar
do SC Braga, também foram nomes que subiram
ao palco do Theatro Circo, para receberem o seu
galardão.
Na dança desportiva, os
pares João Barroso e Margarida Dias, António China e Luz Pinto, Hugo Abelheira e Ana Cunha, Miguel Fernandes e Beatriz
Clemente, João Barbosa
e Margarida Silva, Paulo
Faria e Vânia Araújo, tal
como Tiago Abelheira e
Sara Pereira foram reconhecidos pelos seus títulos nacionais.
No futebol, a equipa júnior e a equipa de futebol de
praia do SC Braga, foram as
premiadas, assim como os
juvenis do HC Braga.
Na natação, Tamila Holub, Jorge Silva, Mário Ve-

loso e a equipa de estafeta do SC Braga, composta por João Lopes, Luís Ribeiro, Bruno Silva, com o
contributo de Mário Veloso, foram os atletas galardoados.
Davide Machado, campeão nacional em orientação, Francisco Costa, Michel Fernandes, José Rodrigues e as equipas sénior e sub-21 do SC Braga, campeões nacionais em
taekwondo, também receberam o reconhecimento público do Município
de Braga, tal como os tenistas Rita Vilaça e Hugo
Maia e António Mesquita

no triatlo.
Para o prémio de melhor árbitro, onde estavam
nomeados Valdemar Maia,
Maurício Oliveira e Daniel
Freitas, o prémio foi atribuído a este último.
Esta gala serviu também para homenagear o
treinador de andebol Gabriel Oliveira, numa categoria onde estavam também nomeados os treinadores Valdemar Maia e
Maurício Oliveira.
Na categoria de melhor
dirigente, onde os nomeados eram Pedro Dias, Fernando Parente e Luís Teles, o prémio foi entregue

a Luís Teles, ex-presidente do ABC.
Na categoria de eventos
desportivos, foram levados
a votação a Corrida de
S. João, a Rampa da Falperra, a Volta a Portugal
em Bicicleta, o Braga Open
Under 12 e a Corrida S. Silvestre, sendo que o evento vencedor foi a Rampa
da Falperra de 2014.
Nota ainda para a categoria de excelência, tendo
sido atribuído este galardão à Universidade do Minho, em função do seu resultado de melhor Universidade Europeia de Desporto Universitário.
LUÍS FILIPE SILVA

... e a equipa de juvenis do Hóquei de Braga também
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DM

Braga homenageou
os melhores do desporto

Dezenas de atletas e diversas coletividades foram homenageadas ontem, na Gala do Desporto
da Câmara Municipal de Braga, realizada no Theatro Circo. A autarquia premiou todos aqueles
DESPORTO • PÁGINA 23
que, no último ano, alcançaram resultados de elevado mérito desportivo.
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Campeãs do 1º de Agosto recebidas em festa em Luanda
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Campeãs do 1º de Agosto recebidas em festa em Luanda Foi a primeira vez que a equipa militar
venceu o título africano de clubes em andebol feminino. Foto: António Escrivão/Angop
1º de Agosto conquistou a taça dos clubes campeões em andebol feminino
Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto foi esta quinta-feira recebida em apoteose, em
Luanda, depois da conquista, no sábado, do primeiro título africano de clubes, após vencer na final o
Petro de Luanda, por 27-25.
Num ambiente de festa, várias pessoas, entre dirigentes do clube militar, adeptos da agremiação,
familiares e amigos, munidos de bandeiras, camisolas e cachecóis da equipa das Forças Armadas
Angolanas, acorreram ao Aeroporto Internacional "4 de Fevereiro" para receberem as medalhistas
angolanas.
Na ocasião, ao som de algumas músicas populares, que foram tocadas por uma pequena banda que
também marcou presença no aeroporto, as campeãs receberam os parabéns e foram encorajadas
pelos adeptos a continuarem a representar condignamente a agremiação militar.
Depois do aeroporto, as campeãs africanas seguiram em passeata automóvel e de motorizada para o
pavilhão Victorino Cunha, na baixa de Luanda, onde são esperadas para a cerimónia oficial de
homenagem pela conquista do título inédito no andebol africano.
No ato de homenagem, segundo o programa a que a Angop teve acesso, haverá intervenções do
presidente da mesa da Assembleia Geral e chefe do Estado Maior General da Forças Armadas
Angolanas, Geraldo Sachipengo Nunda, e do presidente de direção do clube, Carlos Hendrick.
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Cidade Hoje
A24

ID: 56277597
As duas equipas de andebol
feminino da Associação
Académica Didáxis (A2D)
venceram os seus jogos de
forma folgada. As seniores,
ante o Amarante, venceram
folgadamente, por 29-15.
Cumpridas as primeiras
três jornadas do nacional
da 2ª divisão, a Didáxis
conseguiu a primeira vitória
neste escalão, na sua época
de estreia.
Mesmo com uma semana
fértil em lesões (a central
Diana Oliveira e a ponta
esquerda Ana Salgado não
puderam dar o seu
contributo à equipa), a
formação comandada pelo
professor Artur Fernandes
cedo resolveu o jogo,
conseguindo
uma
vantagem de 8 golos ao
intervalo.
Ao longo do desafio, as jovens jogadoras da Didáxis
fizeram prova do seu valor
e a vitória acabou por ser
natural e por números
expressivos. Realce para a
boa prestação da atleta
juvenil Filipa Gonçalves,
com 12 golos apontados,
estando em 2º lugar no
ranking das melhores marcadoras do campeonato.
Na próxima jornada, a
Didáxis desloca-se a S.
Mamede de Infesta para
defrontar o FC Infesta, num
jogo que se adivinha
equilibrado e que terá lugar

16-10-2014

Tiragem: 5500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,86 x 16,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

SENIORES
E INICIADAS
DA A2D VENCEM
no dia 26 de Outubro.
Iniciadas entram
a “esmagar”
No escalão de iniciadas, a
A2D defrontou, na primeira
jornada da 1ª fase do
campeonato, a formação
do CA Barrosas. As famalicenses venceram de forma

expressiva, 33-4, resultado
que atesta a diferença entre
os dois conjuntos.
Destaque nesta partida
para Bruna Alves, Andreia
Gonçalves e Helena Machado que se cotaram
como
as
melhores
marcadoras, com 6 golos
cada.

Está a começar
a época para a ACV
O Clube de Andebol da Associação Cultural de Vermoim apresentou-se, no
passado domingo, em Guimarães, na Maia e no Porto,
para jogos a contar para os
campeonatos nacionais
com as várias equipas dos
seus escalões de formação.
A época que agora se inicia
marca a subida de escalão
para as equipas de iniciados
de ambos os géneros, o que
proporcionará novos desafios a aos atletas. A equipa
júnior feminina, alvo de
uma vaga de lesões, apresentou-se em reduzido número mas, mesmo assim,
agigantou-se frente ao
Académico Futebol Clube.
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Ecos do Sor
A25

ID: 56275772

14-10-2014

Tiragem: 2500

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 5,56 x 7,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Loures Magazine Odivelas
A26

ID: 56278846
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Tiragem: 10000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 20,00 x 26,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3
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Loures Magazine Odivelas
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01-10-2014

Tiragem: 10000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 20,00 x 26,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 3
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Loures Magazine Odivelas
ID: 56278846
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Tiragem: 10000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 7,07 x 6,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3
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