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2010-06-25 - Inês Baptista

No passado dia 22 de Junho, Bragança Fernandes, o Presidente da Câmara Municipal da Maia e a
Federação Portuguesa de Andebol estiveram presentes na sala D. Pedro IV dos Paços do Concelho
para a assinatura de um Protocolo.

A data da assinatura deste protocolo foi marcada para uma altura perfeita visto que no passado dia
21 de Junho a equipa de infantis masculinos da Associação Atlética de Águas Santas sagrou-se
Campeã Nacional na modalidade de

Andebol.

Este protocolo entre a Câmara e a Federação levará ao apoio em material para a prática desportiva
da modalidade, apoio nas Férias Desportivas na altura da Páscoa e Verão, apoio nas instalações
propícias para o Mini-Andebol e por fim divulgação das acções a desenvolver para haver mais
participação futura.

O Presidente da Federação disse "O futuro está na escola" e ainda "A escola é um princípio, meio e
fim, é nem mais nem menos que a base da estrutura de um jovem", abordando o Águas Santas que
se tinha sagrado campeão nacional de infantis despertando de novo a equipa.

Bragança Fernandes disse "O Presidente da Federação tem contribuído muito para o que está a
acontecer hoje" e acrescentou "A crise também chegou à Maia mas somos um oásis em relação a
muitos concelhos deste país", reflectindo acerca desta Autarquia ser um exemplo a nível de apoio ao
Desporto.

Esta ligação entre a Federação e a Câmara é positiva para os clubes Maiatas visto que a Câmara
contrata os professores para o Ensino Básico. "Devem estar todos com o mesmo espírito" disse o
Presidente da Federação abordando os dois clubes da Maia com atletas na selecção nacional, o Águas
Santas e o Maiastars bem como a subida do número de crianças inscritas nesta modalidade.
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O Presidente da Federação disse "A Federação tem dois tipos de agentes, os federados e os inscritos"
, estando preocupados com os federados por estarem em competição da mesma forma que com os
inscritos por estarem a iniciar o seu trajecto a nível do andebol e serem futuros atletas de renome.

Para dar continuidade à explicação do Presidente da Federação, Hernâni Ribeiro, Vereador do Pelouro
do Desporto e da Juventude disse "este protocolo tem a duração de dois anos, prazo de acordo com a
duração normal de um mandato", esclareceu ainda "é um protocolo que pode renovar-se".

O futuro está na mão dos atletas mais pequenos, tendo agora oportunidade de usufruir de mais
apoios por parte da Câmara Municipal da Maia.
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Liberty São Bernardo, Sporting Clube de Portugal, Sporting da Horta e Xico Andebol vão disputar a
Final Four da Taça de Portugal de Andebol no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira,
este fim-de-semana, dias 26 e 27 de Junho.

Este sábado, nas meias-finais, o Sporting da Horta vai defrontar o Xico Andebol enquanto o São
Bernardo vai bater-se com o Sporting Clube de Portugal, os jogos têm lugar às 15h05 e às 17h00,
respectivamente.

A final será disputada no domingo, pelas 17h00.

Todos os jogos têm transmissão em directo na RTP2, mas a organização, a cargo da Federação de
Andebol de Portugal e da Câmara Municipal de Tavira, esperam um pavilhão composto.

Ademar Dias

Data: 25 de Junho de 2010
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