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Portugal conhece 
hoje adversários 
-'Seleção Nacional é cabeça de sé-
rie no sorteio de qualificação para 
`play -off' do Mundial de 2019 

Portugal é um dos seis cabeças de 

série do sorteio de hoje da fase de 
qualificação para o play-off de 

acesso ao Mundial 2019 que se 
realizará na Alemanha e Dinamarca. 

Além da principal Seleção Nacional 

masculina, estão no pote 1 a Bósnia, 

Letónia. Holanda, Roménia e Rússia, 

que os comandados de Paulo Jorge 
Pereira sabem que evitam. Serão 
seis os grupos de qualificação, pelo 

que apenas os primeiros 
classificados se apuram para o play- 
-off, ao qual se juntam mais tarde as 
12 seleções pior classificadas 
provenientes do Europeu de 2018. 
Em termos de datas, as duas 
primeiras jornadas serão a 25/26 e 

28/29 de outubro e depois a 3/4, 
6/7, 10/11, 13/14 de janeiro. O play- 

-off será discutido em junho, de 8 a 
10 (1.' mão) e 12 a 14 (2.'). H. C. 
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mais despprto 

ANDEBOL LIGA 305 CAVPECES 

PIJIPAIMUNC2:AS!" 

HUG° O;wA  Leão luta 
pela Champions 
em Presov 
Eslovacos organizam torneio de qualificação 

o Sporting defronta finlandeses do Cocks 

Só O VENCEDOR SE APURA 
Recorde-se que apenas o ven-

cedor do torneio se apura para a 
fase de grupos, concretamente 
para o grupo D, no qual já figuram 
Metalurg (Macedónia), Motor 
(Ucrânia), Montpellier (França), 
Besiktas (Turquia) e Chekhovskie 

Medvedi (Rússia). 
O Presov —agora 

O
torneio de qualificação 
de acesso ao grupo D da 
Liga dos Campeões vai 
ser organizado pelo Ta-
tran Presov, confirmou 

o emblema no site oficial do clube. 
Desta forma, o Sporting jogará na 
Eslováquia o sonho de regressar à 
elite da melhor prova europeia de 
clubes, a exemplo do que aconte-
ceu em 2001/2002. 

Depois das renúncias do Alpla 
Hard — que tinha o direito de pre-
ferência após o sorteio de dia 29 
de junho—, Sporting e Cocks — 
contactados pela Federação Euro-
peia (EHF) após a resposta nega-
tiva dos austríacos—, o organismo 
máximo convidou o campeão es-
lovaco para organizar o evento, 
algo que, em princípio, não po-
deria fazer, em virtude de já ter 
sido anfitrião na época passada, 
na qual conseguiu o apuramento 
para a Champions, ao vencer na fi-
nal o Gorenje Velenje. 

Porém, face à recusa dos res-
tantes clubes, o Presov aceitou o 
desafio no curto prazo estabele-
cido pela EHF e terá, desta forma, 
o fator casa a favor nos duelos de 
2 e 3 de setembro. Uma das 
meias-finais opõe Sporting e 
Cocks, enquanto a outra será 
discutida entre o Alpla Hard e 
o Tatran Presov, ambas a 2 de 
setembro. No dia seguinte os 
vencedores jogam a final e os 
derrotados para os 3.° e 4.° 
classificados. 

orientado pelo croata Slavko Go-
luza — vence consecutivamente o 
campeonato e taça da Eslováquia 
desde 2006/ 07 e conquistou a do-
bradinha em13 dos últimos14 anos. 
Em termos de Liga dos Campeões, 
entrou diretamente na fase de gru-
pos em 2005 / 06, 2007/08, 

2008/09 e 2015/16, 
tendo superado três 
apuramentos: em 
2004/05, numa eli-

minatória contra o 
Bregenz, em 2010/11 e 

2016/17, em torneios de 
qualificação, primeiro em 

Bregenz e depois em Presov. 
Desde a introdução destes tor-

neios de apuramento, em 2008/09, 
que os eslovacos conseguiram a 
qualificação por duas vezes e foram 
eliminados nas restantes cinco oca-
siões. 

Vencedor da Taça Challenge na ultima temporada, Sporting quer regressar a elite da melhor prova europeia de clubes 
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Landim regressa 
ao Belenenses 

Pivô ex -Sp. Horta pode ajudar 
equipa de João Florêncio a atacar 
Grupo A na próxima época 

O pivô Felisberto Landim está a 
caminho do Belenenses, emblema 
que representou de 2009/10 a 
2014/15, proveniente do Paço de 
Arcos, onde começou a jogar em 
2002/03.0 jogador de 24 anos 
passou ainda pelo FC Porto e AC Fafe 
em 2015/16, antes de rumar ao Sp. 
Horta. onde na última temporada não 
conseguiu evitar a descida de divisão 
dos açorianos. Com  um porte físico 
invejável em termos de envergadura. 
Landim poderá ajudar os azuis do 
Restelo — orientados por João 
Floréncio — a atacar o grupo A na 
próxima época, ele que se estreou na 
equipa sénior do Belenenses a 15 de 
outubro de 2011, na vitória (33-31) 
em Fafe. H. C. 
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JOGOS EIXO ATLÂNTICO
| Joana Russo Belo | 

O Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de Braga encheu-se de
atletas para a homenagem da au-
tarquia aos participantes dos XII
Jogos Eixo Atlântico, disputados
na Província de Lugo, na vizinha
Galiza. Cidade de Braga foi re-
presentada por uma delegação
constituída por 75 atletas e dez
delegados/treinadores e trouxe
na bagagem vários títulos, desde
logo o destaque para a vitória no
andebol, dois primeiros lugares
em atletismo, um primeiro lugar
na natação e um segundo lugar
colectivo em atletismo. 

Resultados elogiados pelo au-
tarca Ricardo Rio e vereadora
Sameiro Araújo, num discurso
motivacional para todos os jo-
vens atletas. 

“O motivo do nosso reconheci-
mento é porque representaram
muito bem a cidade de Braga, é
muito bom termos assim uma
delegação tão ampla, com tantas
modalidades, demonstrando que
a cidade aposta em todos os des-
portos e tem talento em todas es-
tas modalidades. Estão de para-
béns e ainda mais os que trou-
xeram para Braga os títulos nas
respectivas modalidades”, real-
çou Ricardo Rio, lembrando que
os Jogos são “uma iniciativa de-
senvolvida com o intuito de es-
treitar os laços entre os povos e
concelhos membros do Eixo,

através da juventude e despor-
to”. “Se conseguirmos juntar al-
guns resultados positivos, isso
torna o balanço ainda mais favo-
rável, neste caso, quer no ande-
bol, quer no atletismo e na nata-
ção, foi o que aconteceu e temos
de dar os parabéns aos atletas,
técnicos e colaboradores”.

Homenagem aos atletas bracarenses 
presentes nos Jogos Eixo Atlântico
SALÃO NOBRE dos Paços do Concelho foi palco da recepção de homenagem da autarquia à delegação de Braga presente nos 
XII Jogos Eixo Atlântico. De Lugo vieram vários títulos, resultados elogiados pelo presidente Ricardo Rio. 

FLÁVIO FREITAS

Atletas participantes nos XII Jogos Eixo Atlântico foram recebidos na câmara pelo autarca Ricardo Rio e vereadora Sameiro Araújo

Braga participou em cinco
modalidades - basque-
tebol, andebol, voleibol,
atletismo e natação - e
alcançou os seguintes
resultados:
- Vitória no andebol;
- dois primeiros lugares
em atletismo: Mariana
Costa, no salto em
comprimento, e João
Peixoto, nos 1.000 metros;
- segundo lugar colectivo
da equipa de estrada cons-
tituída por João Peixoto,
Tomás Lima, Eduardo Dias
e Bruno Nunes (atletismo);
- primeiro lugar na
natação: João Peixoto
Pereira, nos 200 metros
estilos.

+ resultados

lll
“A participação nos Jogos foi
uma oportunidade enorme
para nós. O basquetebol e 
o clube que represento está
a crescer e estas fases finais
começam a aparecer com
mais frequência. Os novos
atletas estão a atravessar
uma série bastante boa 
e devagar se vai ao longe.”

André Gomes
(treinador Basquetebol)

lll
“Foi uma boa experiência,
apesar de não termos
obtido os melhores
resultados a nível
desportivo. Como capitã, 
e em nome de todos os
atletas, considero que
vivemos uma experiência
muito engraçada 
e enriquecedora.”

Ana Pereira 
(capitã Voleibol)

lll
“Destaco a organização 
e tudo o que esteve
envolvido na nossa
participação nos Jogos do
Eixo Atlântico. Quanto aos
resultados, foram bons,
dentro daquilo que
estávamos à espera. 
Foi uma experiência única
para todos os atletas.”

António Pereira
(treinador Natação)

lll
“Só temos de agradecer à
câmara e aos clubes pelas
excelentes condições que
nos proporcionaram com a
presença nestes Jogos do
Eixo Atlântico. Foi uma
experiência única e foi
também o atingir o patamar
máximo desportivo para
muitos destes atletas. ”

Fernando Fernandes 
(treinador Andebol)

lll
“A festa do Eixo Atlântico é
dos atletas. Agradecemos a
três pessoas incansáveis:
Rosa Canário, Miguel Caldas
e Fernando Arménio.
Conseguimos dois primeiros
lugares e o segundo a nível
colectivo e foi muito bom.
Agradecer também à
câmara pelo convite.” 

Rui Medeiros
(treinador Atletismo)
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JOGOS EIXO ATLÂNTICO
| Joana Russo Belo | 

Êxito da comitiva bracarense
presente nos XII Jogos Eixo
Atlântico - que decorreram na
vizinha Galiza, em Lugo - é uma
espécie de bom prenúncio para a
organização de Braga da próxi-
ma edição, em 2019. 

“Acaba por ser uma boa expe-
riência e é um bom princípio pa-
ra aquilo que será em 2019,
quando acolhermos os próximos
Jogos do Eixo Atlântico”, subli-
nhou o presidente da autarquia
Ricardo Rio, destacando a apos-
ta do município na realização de
eventos desportivos nas mais va-
riadas modalidades, capazes de
projectar o nome de Braga além
fronteiras. 

“O executivo tem prosseguido,
ao longo de todos os anos e não

só nos grandes momentos, como
vai ser a Cidade Europeia do
Desporto, o objectivo de trazer

para Braga algumas das princi-
pais competições nacionais e in-
ternacionais das diferentes mo-

dalidades. Sabíamos que tínha-
mos, em tempos recentes, falta
de instalações adequadas, agora,

com a requalificação do Parque
de Exposições, vamos ter me-
lhores condições para ter ambi-
ções ainda maiores”, frisou o
edil bracarense, lembrando al-
guns dos principais eventos des-
portivos que Braga vai receber. 

“Assim sendo, quer no contex-
to regional, como vai acontecer
com os Jogos do Eixo em 2019,
quer no contexto nacional, com
a final-four da Taça da Liga, no
próximo ano, quer no contexto
internacional como aconteceu
este ano com o Rali de Portugal,
tudo faremos para trazer até Bra-
ga as melhores competições, os
melhores praticantes e iniciati-
vas que projectem a imagem da
cidade para todo o mundo”, real-
çou o presidente da autarquia, no
final da cerimónia de homena-
gem aos atletas participantes, no
Salão Nobre da câmara. 

Bom prenúncio para organização em 2019
RESULTADOS da comitiva bracarense em Lugo, nos XII Jogos Eixo Atlântico, abrem boas perspectivas à organização da próxima
edição, em 2019, que terá como palco a cidade de Braga. Ricardo Rio e Sameiro Araújo elevam a fasquia. 

FLÁVIO FREITAS

Ricardo Rio eleva a fasquia para a organização dos Jogos Eixo Atlântico em 2019

lll
“Foi uma jornada, extrema-
mente positiva, quer no
campo desportivo, quer no
social. Dá-nos algum alento
para continuarmos a apoiar
todas as modalidades e
fazer com que, daqui a dois
anos, quando os Jogos se
realizarem em Braga, sejam
ainda melhores do que os
de Lugo. Penso que temos
condições para isso, quer 
a nível desportivo, quer a
nível organizacional.”

Sameiro Araújo (vereadora Desporto)
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NO PARLAMENTO EUROPEU

Jornal Maria da Fonte
homenageado em Bruxelas
Pág. 12

Correio
TERÇA 18 JULHO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10428 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

Publicidade

SC BRAGA 
ESCALÕES DE FORMAÇÃO
CONHECEM NOVA CASA 

Pág. 16

BARCELOS MARIA JOSÉ FERNANDES ANUNCIOU NOVOS PROJECTOS  

IPCA REFORÇA FORMAÇÃO
NO CÁVADO E NO AVE 
Págs. 10 e 11

RICARDO RIO ELOGIOU RESULTADOS

BRAGA 
HOMENAGEOU

ATLETAS PRESENTES
NOS JOGOS 

EIXO ATLÂNTICO
Págs. 18 e 19

VILA NOVA DE FAMALICÃO

Município oferece manuais
escolares ao segundo ciclo
Pág. 13
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Andebol da AAC
tem próxima época garantida
111 Há boas notícias 

para a Secção de Andebol 
da Associação Académi-
ca de Coimbra (SA/AAC). 
Ontem, numa reunião 
na Câmara Municipal de 
Coimbra, as negociações 
permitiram assegurar a 
próxima época, que esta-
va em risco por problemas 
financeiros.

À mesma mesa estiveram 
o vereador do Desporto de 
Coimbra, Carlos Cidade, a 
Federação Portuguesa de 
Andebol (FPA), a Associa-
ção de Andebol de Aveiro 
(AAA) - onde estão filea-
dos os clubes de Coimbra 
-, o Conselho Desportivo 
e a Direção Geral da AAC.

“Neste momento é prio-
ridade da autarquia aju-
dar modalidades que es-
tão a recuperar peso no 
concelho, como foi o caso 
do atletismo e, agora, do 
andebol”, começou por 
explicar ao DIÁRIO AS 
BEIRAS, após a reunião, 
Carlos Cidade.

Sem falar em números, 
o responsável admite que 
foi assumido um “com-
promisso entre todos no 
sentido de salvaguardar o 
essencial”.

O apoio da autarquia 
será via Regulamento 
Municipal de Apoio ao 
Desporto, que está neste 
momento “na fase final da 
definição dos apoios des-
portivos a atribuir relati-
vamente à época desporti-
va de 2016/2017”, explica 
Carlos Cidade.

“Apoios permitem 
início de época tranquilo”

João Paulo Dias, presi-
dente da SA/AAC confes-
sou ao DIÁRIO AS BEIRAS 
o alívio pelas “boas notí-

cias”, que se concretizarão 
“com a proposta de levar 
a aprovação em reunião 
de câmara no âmbito do 
Regulamento Municipal 
de Apoio ao Desporto de 
uma verba para ajudar 
à formação e apostar no 
projeto”.

O dirigente lembra que 
é uma “situação excecio-
nal em função da evolu-
ção e bom desempenho 
na época transata e face a 
alguma dificuldade para 
garantir o financiamento 
necessário”.

Também “a FPA e a AAA 
estão a apoiar”, mas a 
secção continua “ativa 
no alargamento de po-
tenciais financiadores”. 
“Algumas empresas têm 
dado apoio nos últimos 
dias e continuamos a 
aguardar resposta de ou-
tras para nos ajudarem”, 
acrescentam.

Para já, certo é que estes 
“apoios permitem um 
início de época tranqui-
lo com todos escalões de 
formação e seniores no 
ativo”. | Bruno Gonçalves

Andebol masculino da Académica vai regressar esta época à 2.ª Divisão

Arquivo
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MORTE DO ADVOGADO  
ÁLVARO DIAS PODERÁ 
TERÁ SIDO ENCENADA
O Ministério Público reabriu o processo relativo à morte do advogado, 
para novas investigações, depois de receber algumas denúncias >Última

Montemor-o-Velho 
Confraria angaria 
fundos para 
arranjar telhado 
do convento > Pág 11 

Coimbra Henrique 
Fernandes 
reeleito para 
Bombeiros 
Voluntários >Pág 4

Figueira da Foz 
Oposição dá luz 
verde para Ataíde 
renovar contrato 
do Sunset >Pág 9 

A velha paixão

Isabel Maranha 
Cardoso

Do Estado da 
Nação ao estado 
do povãoGil 

Patrão

4 anos depois. 
A Universidade
e a cidadeHélder 

Rodrigues

Mais Olivaisa nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

“Colaboração 
entre a cidade 
e a universidade 
é determinante”

Eleito presidente do Conselho Geral da 
Universidade de Coimbra, o físico João 
Caraça, antigo diretor de Ciência da 
Fundação Gulbenkian, admite que o futuro 
modelo de gestão da instituição de ensino 
deverá ser discutido por todos >Pág 6

diretor: Agostinho Franklin

70880/diarioasbeiras

TERÇA
18.jul.2017 

0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7238

DB- Luís Carregã

61
77

0

Francisco 
Andrade

Penacova garante 
“saúde fi nanceira” 
e faz novos planos >Pág 10

Desporto Andebol 
da AAC consegue 
garantir a 
próxima época 
garantida >Última

Oliveira do Hospital 
ExpOH começa 
sábado e vai ser 
a maior feira  
de sempre >Pág 12

DB-Luís Carregã
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AAC tem garantidos apoios
para disputar 2.ª Divisão

Ricardo Ferreira Santos

A Académica tem já assegurada
a participação no Nacional da
2.ª Divisão. Depois de ter ga-
rantido a subida dentro das
quatro linhas, a turma orien-
tada por João Maio passou por
uma fase de indefinição. 

A falta de apoios colocou em
causa a possibilidade da equipa
conimbricense conseguir dis-
putar o segundo patamar do
andebol luso. A equipa coimbrã
pediu mesmo ajuda nas redes
sociais para alertar as forças vi-
vas da cidade.

Ontem, uma reunião entre a
Câmara Municipal de Coimbra,

a Associação Académica de
Coimbra, Federação de Ande-
bol de Portugal, Conselho Des-
portivo da AAC, a Associação
de Andebol de Aveiro e a pró-
pria Secção de Andebol acade-
mista desbloqueou a situação
e deu “fumo branco” à partici-
pação escolar no Nacional da
2.ª Divisão em 2017/2018. 

O financiamento será asse-
gurado pela Câmara Municipal
de Coimbra à Associação Aca-
démica de Coimbra através do
regulamento municipal de
apoio ao desporto, sendo que
a autarquia tem «procurado in-
centivar modalidades que es-
tão em decrescendo em Coim-
bra», conforme explicou ao
Diário de Coimbra o vereador
do Desporto, Carlos Cidade.|

Andebol
Nacional da 2ª Divisão
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Nesta
edição

18 DE JULHO DE 2017 TERÇA-FEIRA N.º 29.616 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 87 ANOS A INFORMAR 0,80 €

DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas

Penacova 
a Cistierna 
formalizam 
geminação

Espaço em que ruíram três imóveis vai dar
lugar a apartamentos do município de Coim-
bra para arrendamento a custo controlado.
Obra foi ontem consignada. Página 3

Andebol da AAC 
garante apoios para 
disputar 2.ª Divisão  
Desporto | P24

Figueira da Foz 
tomou medidas para
defender a floresta  
Afirma João Ataíde | P13

“Coisas de Amor”
envolve população
de Torre de Vilela 
Evento hoje à noite | P2

Mealhada 
cria incentivo 
para a natalidade
Reunião da Câmara | P16

BRIOSA EM NOITE DE 
FESTA E SURPRESAS

Câmara constrói prédio
na Rua Corpo de Deus

Plantel para 2017/2018 foi ontem apresentado no Jardim da Sereia, com a presença 
de muitos adeptos. Extremo Luisinho foi a novidade Página 19

O músico Dengaz é cabeça-
-de-cartaz da Feira Regional 
de Oliveira do Hospital, que foi 
ontem apresentada Página 15

EXPOH espera 
60 mil visitantes 

Protocolo assinado no Dia do 
Município por Nicanor Sen Vélez 
e Humberto Oliveira vem reforçar 
a “abertura de Penacova ao exterior”
Pág. 11

13

FERREIRA SANTOS
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 pedro vieira da silva 

O
Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho de 
Braga pareceram, 
ontem, de manhã, 

mais pequenos. No local 
estiveram cerca de 90 ele-
mentos que participaram, 
recentemente, nos XII Jo-
gos do Eixo Atlântico, que 
se disputaram em Lugo 
(Espanha), onde a comi-
tiva minhota conseguiu 
alguns títulos de relevo.   

Ricardo Rio, presiden-
te da autarquia bracaren-
se, deu as «boas-vindas» 
ao extenso grupo, ten-
do sublinhado que atle-
tas, técnicos e diretores 
«merecem a homenagem 
da cidade», porque repre-
sentaram «muito bem» a 
«cidade de Braga» que, 
por isso, está «orgulhosa».

«Está aqui uma delega-
ção muito grande e isso 
demonstra, também, que 
a cidade aposta em todas 
as modalidades e, melhor 
ainda, existe, como se pro-
vou nestes jogos, talento. 
Mesmo os que não vence-
ram estão entre os melho-
res nos seus escalões e isso 
é uma reserva para o futu-
ro, porque daqui podem 
sair futuros campeões», 
destacou o edil minhoto, 
recordando que a presen-

ça neste evento foi, «cer-
tamente, uma experiência 
única» para todos.

«Neste tipo de jogos, a 
participação é o mais im-
portante. Isto é uma ini-
ciativa que visa estreitar os 
laços entre os povos e os 
concelhos que são mem-
bros do Eixo Atlântico. 
Participar é o mais im-
portante, e nós tivemos 
uma grande delegação, 
e se a isso aliarmos bons 
resultados desportivos, o 
balanço é ainda mais po-
sitivo», destacou o edil.

Braga será palco, em 
2019, da XIII edição dos 
Jogos do Eixo Atlântico 

atletas que participaram nos xii jogos do eixo atlântico homenageados na autarquia bracarense 

«Representaram muito bem a cidade de Braga»

Elementos que participaram nos XII Jogos do Eixo Atlântico na CMB

em 2019, uma organiza-
ção que será «desafiante».

«Será um momento es-
pecial, até porque em 2018 
Braga será Cidade Euro-
peia do Desporto. Tere-
mos em Braga, em 2019, 
mais de duas mil pessoas e 
isso vai mexer com a cida-
de», lembrou Ricardo Rio.

«Jornada gloriosa» 
(Sameiro Araújo)
Sameiro Araújo, vereado-
ra, entre outros pelouros, 
do Desporto e Juventude da 
CMB, considerou uma «jor-
nada gloriosa» para a cidade. 
«Portaram-se todos mui-
to bem. Foi uma experiên-

cia única para todos os que 
estiveram em Lugo. Uma 
jornada extremamente po-
sitiva, quer no campo des 
«Foi uma jornada mui-
to positiva, no plano des-
portivo e social. Os resul-
tados que conseguiram 
dão-nos alento para que 
continuemos a apoiar to-
das as modalidades e que, 
daqui a dois anos, quando 
organizarmos os jogos, tu-
do corra bem. Esperemos 
que sejam melhores e te-
mos condições, do ponto 
de vista desportivo e or-
ganizacional, para que is-
so aconteça. Será um gran-
de evento», finalizou.

Ricardo Rio e Sameiro Araújo com a delegação de Braga

fernando fernades (treinador andebol)

«Um momento único para todos»

«Uma honra estar aqui. Quero agradecer à CMB e aos 
clubes pelas condições que nos proporcionaram. Ven-
cemos e muitos dos miúdos que se sagraram campeões 
nunca o tinham sido nos clubes. Foi um momento único».

D
R

ricardo rio e os grandes eventos em braga

«Com a requalificação do PEB
poderemos ter maiores ambições»

A cidade de Braga está a "fervilhar" e, nos próximos 
tempos, vai receber alguns grandes eventos. Em 2018 
será Cidade Europeia do Desporto e, em 2019, palco 
dos Jogos do Eixo Atlântico.

«A ideia que este executivo tem perseguido ao lon-
go destes ano é o de trazer para Braga grandes eventos. 
Não apenas internacionais, como será a cidade euro-
peia do desporto, mas eventos nacionais e internacio-
nais das diferentes modalidades. Tivemos algumas di-
ficuldades, em termos de instalações, mas, agora, com 
a requalificação do Parque de Exposições teremos me-
lhores condições e, também, ambições maiores. Tere-
mos os Jogos do Eixo Atlântico, a nível nacional a final 
four da Taça da Liga e, a nível internacional, o Rali de 
Portugal. A ideia é continuar a trazer as melhores com-
petições, os melhores praticantes e iniciativas que pro-
jetem a imagem da cidade de Braga para todo o Mun-
do», finalizou o edil bracarense.

cinco modalidades e alguns títulos

Andebol e atletismo em alta

A delegação de Braga, que foi constituída por 75 atle-
tas e 10 delegados/treinadores, perfazendo um total de 
85 pessoas, participou nas seguintes modalidades des-
portivas: basquetebol (masculino e feminino), andebol 
(masculino), voleibol (feminino), atletismo (feminino e 
masculino) e natação (feminina e masculina).

No atletismo, a delegação bracarense presente dos 
XII jogos do Eixo Atlântico conseguiu dois primeiros 
lugares – salto em comprimento (Mariana Costa) e 
1000 Metros ( João Peixoto) –, tendo a equipa de estra-
da, constituída por João Peixoto, Tomás Lima, Eduardo 
Dias e Bruno Nunes, obtido o segundo lugar coletivo.

Na natação, João Peixoto Pereira venceu nos 200 
metros estilos.

A equipa de andebol sagrou-se campeã, tendo ven-
cido todos os jogos (seis) disputados.

A delegação foi chefiada por Fernando Arménio, Mi-
guel Caldas e Rosa Canário, elementos ligados à Câma-
ra Municipal de Braga.

António pereira (treinador natação)

«Resultados foram bons»

«Obrigado por esta receção. A organização foi exce-
lente. Os resultados foram bons e dentro das expeta-
tivas. Para os atletas foi uma experiência única e espe-
ro que, em 2019,os resultados sejam ainda melhores».

Ana pereira (capitã equipa voleibol)

«Experiência inesquecível»

«Todos demos o máximo e foi uma experiência única 
e inesquecível. Permitiu-nos jogar com atletas que não 
conhecíamos e isso levou a que evoluíssemos»

andré gomes (treinador basquetebol)

«Modalidade a crescer em Braga»

«Foi um enorme orgulho para nós poder representar 
a cidade de Braga. A modalidade está a crescer e es-
te tipo de eventos serve para ajudar a "crescer" os nos-
sos jovens. Estão a aparecer novos atletas e esperamos 
uma boa "fornada" para 2019. No feminino, a modali-
dade também está a crescer, mas devagar. Mas está a 
dar frutos. Devagar se vai ao longe...».

rui medeiros (treinador atletismo)

«Correu tudo muito bem»

«Quero agradecer aos três diretores que  os acompa-
nharam: Fernando Arménio, Rosa Canário e Miguel 
Caldas, que foram inexcedíveis. Quanto a resultados, 
correu tudo muito bem. Os resultados foram bons».

D
R
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BRAGA ORGANIZA
EM 2018 
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Braga  P.03

UMINHO OFERECE 2779 VAGAS
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IPCA promete continuar
crescimento pela região
REGIÃO A nova presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) tomou ontem 
posse, numa cerimónia onde estiveram vários presidentes ou representantes das câmaras 
municipais do distrito de Braga, demonstrando bem a dimensão que o IPCA já atingiu. 
Aliás, Maria José Fernandes promete manter o processo de crescimento pela região. P.09
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Cinco clubes
da região
arrancaram
para nova época
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Câmara de Braga 
recebeu atletas
do Eixo Atlântico
DESPORTO Os jovens bracarenses que participaram nos 
Jogos do Eixo Atlântico foram, ontem, recebidos na 
Câmara Municipal de Braga. P.27

DESPORTO  P.20-25
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Benfica favorito 
no sorteio 
da Taça EHF 

O Benfica apresenta -se hoje 
como um dos favoritos (2° cabe-
ça de série) no sorteio de Viena 
para a 1' eliminatória da Taça 
EHF, que engloba 30 equipas, 
com jogosa realizar a 2 ou3 dese-
tembro e a 9 ou 10 do mesmo 
mês, na P e 24  mão, respetiva-
mente. Quanto ao FC Porto, 8° 
cabeça desérie na 24eliminatória 
para a qual está apurado, tam-
bém vai conhecer os possíveis 
adversários que sairão das15 eli-
minatórias da ronda. 

Refira-se que o Sporting joga - 
ráemsetembroogrupodequali-
ficação da Liga dos Campeões, 
entre quatro equipas. Se os leões 
não se apurarem, transitampara 
a 3' eliminatória da Taça EHF no 
caso de serem 2 .̀'s ou 3°s, e para a 
2' eliminatória se foram 4°s, 
sempre na condição de princi-
pais pré-designados. 

Numa prova ganha pelo 
Sporting, o Madeira SAD será o 
primeiro cabeça de série na 
Taça Challenge, ficando a co-
nhecer hoje o adversário (ou 
possíveis adversários que ve-
nham da 2•3  eliminatória). A 3' 
ronda joga -se a 18 /19 e 25/26 de 
novembro. o A.R. 

Página 13



A14Marinha vence Petro, Inter suplanta Joyce
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Por SAPO Desporto c/Angop sapodesporto@sapo.pt
 
A equipa masculina da Marinha de Guerra venceu hoje, na capital do país, o Petro de Luanda, por 28-
18, em jogo da sexta jornada da 39ª edição dos Campeonatos Nacionais de andebol, em ambos os
sexos, que decorrem no pavilhão da Cidadela.
 
Sem muitas dificuldades, dada certa passividade evidenciada pelos petrolíferos, os marinheiros
chegam ao intervalo com a vantagem de cinco golos (15-10).
 
No reatamento, a Marinha continuou a explorar os pontos fracos do adversário, bem como fazer jus da
sua melhor capacidade fisco-atlética, para aumentar o resultado, que lhe garantiu gerir ao seu desejo
as situações de jogo.
 
Assim, numa clara superioridade, a Marinha de Guerra consegue superar o Petro, que mesmo
tentando, foi impotente para impedir os desígnios do seu oponente
 
Inter suplanta Joyce e assegura segundo lugar
 
Já o Interclube assegurou hoje a segunda posição do Campeonato Nacional sénior masculino de
andebol, com 8 pontos ao derrotar esta tarde a Organização Joyce de Cabinda, por 37-16, em jogo da
sexta jornada, disputado no pavilhão da Cidadela.
 
Sem grande dificuldade, os polícias entraram para quadra dificultando a formação de Cabinda, que
desde o inicio viu--se insuficiente para contrapor o ataque da equipa do Ministério do Interior
acabando consentir a segunda derrota depois do desaire obtida na estreia, por 19-32.
 
Durante o duelo, era visível a experiência dos andebolistas do Inter que a "todo custo"vergavam os
estreantes de Cabinda que tinham a desvantagem de oito golos (16-8), ao intervalo.
 
No reatamento, a superioridade dos vice campeões manteve-se, a força e a pressão com que os
mesmos levavam para o ataque ofuscava as linhas de manobra das Organizações Joyce, que agudizou
a sua posição na tabela, onde ocupa a última posição sem ponto, ao terminar perdulária, por 37-16.
 
O Inter volta jogar terça-feira diante do Petro de Luanda, às 18h45, enquanto que as Organizações
Joyce vão folgar por força de calendário.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
18-07-2017 00:15  A equipa masculina da Marinha de Guerra venceu hoje, na capital do país, o Petro
de Luanda, por 28-18.
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