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Porto Canal  	Meio: Porto Canal - Porto Alive

 	Duração: 00:06:20

 	Hora de emissão: 20:18:00
 

ID: 42681008

 
06/07/2012

5ª edição do torneio Tribol

http://www.pt.cision.com/O4KPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=9351ab17-e34d-

4188-9209-23b10bbdfaac&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Em Vila Real, acontece, a partir da amanhã, a 5ª edição do torneio Tribol. São convidados Adriano
Tavares, presidente da Ass. de Andebol de Vila Real e Madeira Pinto, vice presidente da Câmara
Municipal de Vila Real.
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> sílvio gonçalves

A equipa de andebol feminino
do Juventude Mar está de re-
gresso à I divisão nacional, de-
pois de ter vencido o Santa Joa-
na. Num jogo realizado no Pa-
vilhão Municipal das Lameiras,
em Famalicão, e em que ambas
as formações mantinham espe-
ranças de subir de escalão, foi a
equipa da Juve Mar a levar a
melhor por 29-25, numa partida
sempre muito disputada e equili-
brada, como aliás demonstra o
empate a 13 golos registado ao

intervalo.
No final do encontro, a alegria

era grande pelo regresso ao
primeiro escalão, Paulo Martins,
coordenador e técnico da equipa
diz que “era a nossa obrigação
estar na primeira divisão, de
onde nunca deveríamos ter saí-
do. Mas esta subida é sempre
importante para o concelho, para
a freguesia e para nós. Fizemos
história, uma vez mais”.

A equipa de Esposende que
teve na atleta Carla Sá a melhor
marcadora da zona de apura-
mento, com um total de 21

golos, vai começar agora a
pensar no que aí vem. “Agora há
que pensar e organizar o futuro
porque as responsabilidades são
bem maiores do que foram até
aqui. Mas tenho confiança que
tudo será devidamente acautela-
do”, refere Paulo Martins.

Mas agora é sobretudo tempo
para festejar esta grande con-
quista que é para o presidente do
clube, Fernando Cepa “mais um
marco na nossa história e da
qual nos orgulhamos. Os nossos
parabéns vão para a equipa téc-
nica e para as atletas”.

DEPOIS DE VENCER O SANTA JOANA POR 29-25

Juventude de Mar regressa ao convívio dos grandes

DR

O empenho e união demonstradas foram fulcrais para o regresso à I Divisão
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BAILES DE VERÃO NO JARDIM
LUÍS DE CAMÕES

Hoje vai ser noite de Bailes de
Verão. O Jardim Luís de
Camões vai receber a Socie-
dade Filarmónica Artística e
Musical dos Pousos (SAMP),
que irá protagonizar um
espectáculo inititulado de
‘Fusões’. Evento tem início
marcado para as 22h00. A
entrada é livre.

ESTG PROMOVE UMA
‘SEMANA COM A
ENGENHARIA AUTOMÓVEL’

O Departamento de Engenharia
Mecânica da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Ins-
tituto Politécnico de Leiria está
a organizar a ‘Semana com a
Engenharia Automóvel’, activi-
dade de ocupação de tempos
livres para estudantes do ensi-
no secundário, que decorre até
hoje, sexta-feira.

NOVO MERCADINHO DE LEIRIA
ANIMA JARDIM DE SANTO
AGOSTINHO

O Novo Mercadinho de Leiria está
de volta à cidade do Lis, mas
desta vez no Jardim de Santo
Agostinho. A iniciativa, que
decorrerá amanhã, sábado,
das 11h00 às 20h00, leva
àquele espaço os mais varia-

dos produtos artesanais, de
produção caseira ou em
segunda mão. Evento inclui
ainda um programa de anima-
ção, que inicia às 11h00, com
uma visita ao Moinho de
Papel, seguida de workshops
de reciclagem de papel, pelas
11h30. Às 12h00 decorre um
mega-piquenique, estando a
abertura do mercado prevista
às 14h00. O programa de ani-
mação começará às 15h00,
seguindo-se uma aula de
yoga, pelas 16h00. 

BIDOEIRA DE CIMA ACOLHE
XXV FESTIVAL NACIONAL DE
FOLCLORE

A freguesia de Bidoeira de Cima,
em Leiria, acolhe amanhã,
sábado, a 25.ª edição do Fes-
tival Nacional de Folclore. Par-

ticipam, além do rancho da
localidade, o Rancho Folclóri-
co do Caçador, de Viseu, o
Grupo Regional Danças e
Cantares do Mondego, de
Coimbra, e o Rancho Regional
do Olival, de Vila Nova de
Gaia, com actuação marcada
para as 21h45. Mas a iniciati-
va tem início às 18h00, com a
concentração dos ranchos e
grupos etnográficos, junto ao
Centro Cultural de Bidoeira de
Cima, seguido de um jantar
convívio às 19h00.

'+ K BOLA' NO PAVILHÃO
DOS POUSOS

Promover o convívio é o objecti-
vo do evento '+ K Bola', que
decorre amanhã, sábado, no
pavilhão dos Pousos, Leiria,
com diversas actividades gra-

tuitas, como são exemplo
aulas de 'Body Vive',
'SH`Bam'. Mais direccionado
para as crianças, a acção pro-
move, a partir das 14h30, um
'Filme Reciclagem/Poluição
no mundo que Deus criou',
um 'Jogo Reciclagem', as
actividades 'Faço o meu lan-
che', 'Puzzle corta e cola',
'Esgrima e Tiro ao alvo', entre
outras iniciativas. 

Numa organização da Associa-
ção Vida Abundante, o evento
promove ainda um jogo ami-
gável, denominado 'O Jogo
das Estrelas', e uma acção de
recolha de alimentos, para
doar à instituição 'O Vigilante',
uma associação humanitária
sem fins lucrativos, que visa a
prestação de cuidados de
medicina curativa, preventiva

e de reabilitação, protecção e
apoio à infância.

'FESTA DA SARDINHA'
EM MOINHOS DE CARVIDE

A sardinha assada alia-se aos
jogos tradicionais na 'Festa da
Sardinha' que tem lugar,
amanhã e domingo, no Cam-
po de Futebol dos Moinhos,
em Carvide, Leiria. Numa ini-
ciativa do Centro Recreativo
Moinhos de Carvide, o evento
tem início às 12h00. 

MOSTRA DE ENGENHOS NO
AGROMUSEU DONA JULINHA

Amanhã, sábado, o Agromuseu
Municipal Dona Julinha, na
freguesia de Ortigosa, Leiria,
inaugura a exposição 'Água
leva o Regadinho…', que
retrata os engenhos tradicio-

nais de elevar a água. Paten-
te até 29 de Setembro, a
mostra sobre os sistemas
tradicionais de elevar a água
e de rega reúne uma peque-
na exposição de engenhos e
técnicas em formato minia-
tura, da colecção particular
da Dona Maria Julinha e do
Agromuseu. O horário de
visita é de terça a sexta-feira,
das 1400 às 18h00.

A, entrada custa 2,10 euros.

BASE AÉREA ABRE PORTAS
À COMUNIDADE 

A Base Aérea n.º 5 (BA5) de
Monte Real, em Leiria, abre
as suas portas no domingo à
comunidade civil, de modo a
que possam assistir a várias
iniciativas, como descola-
gens e aterragens dos avi-
ões F16.

O evento integra o programa de
comemorações do 60.º Aniver-
sário da Força Aérea Portu-
guesa, estando a base de por-
tas abertas, entre as 10h00 e
as 17h00.

Os visitantes poderão assistir a
exposições estáticas de aero-
naves, visitar áreas de traba-
lho, assistir a demonstrações
de aeromodelismo, demons-
trações cinotécnicas e de
capacidades operacionais,
assim como realizar baptis-
mos em viaturas Condor. l

HOJE EM LEIRIA

TOME NOTA

HOJE NA REGIÃO

JORNADAS PEDAGÓGICAS
EM ALCOBAÇA

Hoje, sexta-feira, o auditório da
Escola Secundária Inês de
Castro, em Alcobaça, acolhe o
segundo dia da iniciativa
‘Jornadas Pedagógicas’, su-
bordinadas ao tema ‘Práticas
educativas: aprendizagens
com qualidade e eficácia’.

NÉLSON ÉVORA VISITA
CRIANÇAS EM CAMPO
AVENTURA DE ÓBIDOS

O atleta olímpico Nelson Évora
estará hoje, sexta-feira, às
13h30, no Campo Aventura

de Óbidos, para ensinar às
crianças truques e dicas para
seguir um estilo de vida
saudável. A acção insere-se
no projecto Samsung 'Hope
for Youth', que alerta para os
efeitos negativos da
obesidade infantil. No 'Campo
de Férias Crescer Saudável'
decorrerão, em simultâneo,
actividades ao ar livre.

CARDIOLOGIA DO CENTRO
HOSPITALAR REÚNE
ESPECIALISTAS EM
ENCONTRO INTERNACIONAL

Encontro internacional

organizado pelo Serviço de
Cardiologia do Centro
Hospitalar Leiria-Pombal
reúne, hoje e amanhã
(sábado), no Hotel Villa
Batalha, cerca de duas
centenas de especialistas de
vários países, que irão
debater o que de melhor se
faz em cardiologia, assim
como sobre os novos
avanços e soluções na área,
além da partilha de
experiências e conhecimen-
tos. O '2nd Challenges in
Cardiology' incluirá 16
conferências.

ANDEBOL REFRESSA
AO AREAL DA REGIÃO

As praias da região de Leiria
acolhem até ao final do mês o
circuito regional de andebol de
praia, cujo início teve lugar no
Norpark, na Nazaré. Hoje,
sexta-feira, será a Praia de São
Pedro de Moel a acolher a
competição, com jogos até
domingo, dia 8.

OURÉM RECEBE 50.º
ENCONTRO DOS 

DESCOBRIMENTOS 
O município de Ourém irá

receber amanhã, sábado, o
segundo momento do 50.º
Encontro de Descobrimentos.
Neste dia decorrerá no Centro
de Negócios de Ourém uma
‘Rodada Internacional de
Negócios’ que permitirá o
contacto entre empresários
portugueses e brasileiros.

'FESTIBATALHA' PROMOVE
ACÇÕES DA CULTURA
POPULAR

O Rancho Folclórico Rosas do
Lena, da Rebolaria/Batalha,

que em Fevereiro de 2013
completa meio século, realiza
no domingo, dia 8, o '7.º
FestiBatalha', na Praça de D.
João I e Largo do
Condestável, na Batalha. O
evento é um conjunto de
manifestações da cultura
popular em que se insere
uma mostra/venda de
produtos regionais, artesãos,
música folclórica, jogos
tradicionais, Festival Nacional
de Folclore, bailarico e
marchas populares, os quais
decorrem entre as 15h30 e
as 24h00. l

NO FIM-DE-SEMANA

'The curimakers' actuam
na Fnac do LeiriaShopping

  Os 'The Curimakers' actuam
hoje, sexta-feira, na Fnac do
LeiriaShopping, às 17h00, onde
darão a conhecer o álbum 'Split in
two'. 'The Curimakers' são um
colectivo pop/funk/ soul
português, composto por oito
elementos, seis da Guarda e dois

de Aveiro. Como projecto de
responsabilidade social,
celebraram também um
protocolo com a ACAPO para a
cedência dos direitos de venda na
Internet do tema 'Blind Eyes
Open', assim como de parte das
receitas da venda física do disco. l

NO FIM-DE-SEMANA
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ANDEBOL

Sub-20
de Portugal 
vencem 
Croácia

A seleção portuguesa 
de andebol de sub-20 
estreou-se ontem no 
campeonato da Europa 
com uma vitória frente à 
Croácia, por 28-22, em 
Eskisehir, na Turquia.

Portugal, vice-cam-
peão europeu em 2010, 
na Eslováquia, começou 
da melhor forma a sua 
participação na Turquia, 
ao bater a Croácia, 
cam peã europeia de 
sub-18, no mesmo ano, 
no Montenegro.

A seleção lusa, que 
ao intervalo vencia por 
16-12, tem ainda como 
adversários no Grupo B 
a Polónia, que defronta 
pelas 15h00 de hoje, e 
a Rússia, contra quem 
joga no domingo à 
mesma hora.

O “central” Rui Silva, 
com seis golos, foi 
o jogador mais con-
cretizador da seleção 
portuguesa, seguido 
de Pedro Peneda, com 
cinco, e de Frederico 
Magalhães, Vasco Mar-
ques e Nuno Goncalves, 
com quatro.
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O Gabinete técnico da 
associação de andebol da ilha 
terceira continua altamente 
empenhado em promover a 
modalidade aos mais diver-
sos níveis. Neste contexto, e 
aproveitando a época veraneia 
que atravessamos, a aposta 
recai, sobretudo, na variante 
de praia, a qual, aliás, conquista 
cada vez mais adeptos, tanto 
no quadro regional e nacional 
como internacional.

Beneficiando das ótimas 
condições da zona balnear 
da Praia da Vitória para a 
prática do referido desporto, 
a entidade que superintende 
o andebol por estas paragens 
leva a efeito, entre domingo, 
oito de julho, e o dia dois 

de setembro, o denominado 
Praiandebol 2012, certame 
que comporta quatro jornadas 
e é aberto a todos os eventuais 
interessados.

Garantido é que todas 
as rondas têm como palco 
o areal grande da Praia da 
Vitória, sempre a partir das 
três da tarde (15:00), sendo 
que as equipas interessadas 
devem estar presentes no 
local da prova quarenta e cinco 
minutos antes do arranque 
(14:15).

aqui fica, a propósito, o 
calendário completo do mui-
to aguardado Praiandebol 
2012:

i Praiandebol 2012, dia oito 
de julho, 15:00. ii Praiandebol

2012, dia 22 de julho, 15:00. iii
Praiandebol 2012, dia cinco 
de agosto, 15:00, integrado 
no programa das festas con-
celhias da Praia da Vitória. iV
Praiandebol 2012, dia dois de 
setembro, 15:00. 

sublinhe-se ainda que as 

edições anteriores do certa-
me albergaram uma média de 
quarenta jogadores – número 
deveras interessante –, tendo-
se, na ocasião, assistido a espe-
táculos altamente emotivos e, 
em alguns casos, de reconhe-
cida qualidade técnica. Manter, 

no mínimo, a tendência é, com 
certeza, o principal desiderato 
da organização. 

Como tal, o Gabinete 
técnico da associação de 
andebol da ilha terceira 
apela à presença de todos os 
amantes da modalidade e de 

todos aqueles que queiram 
experimentar as emoções da 
mesma, num acontecimento 
que, para além da componente 
desportiva, promete consti-
tuir uma verdadeira jornada 
de convívio e salutar espírito 
desportivo.   di

ANdeBoL de prAIA NA ILHA terCeIrA

I PraiAndebol 2012
marcado para domingo
I PraiAndebol 2012 realiza-se do-
mingo, a partir das três da tarde, 
no chamado areal grande da baía 
da cidade de Vitorino Nemésio. 
Circuito comporta quatro etapas. 

ANDEBOL DE PRAIA promete animar o verão na cidade de Vitorino Nemésio 
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Andebol de Praia
com torneio
no Porto Santo
Os Infantis masculinos e femi-
ninos estiveram no Porto Santo,
no Andebol de Praia, numa ac-
tividade que reuniu aproxima-
damente 180 atletas. O torneio
teve um caráter mais de conví-
vio e, embora não existissem
vencedores, o aspecto social,
de “fair-play” e de formação do
jovem atleta foram muito valo-
rizados. Estiveram presentes
muitos adeptos da modalidade
e alguns ilustres do desporto,
como foi o caso de Jaime Frei-
tas, secretário regional da Edu-
cação e Recursos Humanos. 1
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