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Dragan Djukic
defronta ABC
Ex-técnico que esteve no Madeira SAD, há 10 anos, comanda
rivais israelitas
O ABC terá de medir forças com o
Maccabi Tel Aviv nas meias-finais do
torneio de qualificação de acesso à fase
de grupos da Liga dos Campecies, dia 3
de setembro, e terá uma cara bem
conhecida do outro lado da barricada: o
servio Dragan Djukic. que orientou a
Madeira SAD em 2005/2006. Djukic, 53
anos, era selecionador de Israel (já foi
também na Suiça, Macedõnia e Grã-Bretanha) e passou por clubes como
Vardar (Mac), Pick Szeged (Hun) ou
Estrela Vermelha (Sérvia). HUGO COSTA
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PEDRO SENAVEN7 F tASF

Benfica e ABC discutiram a final da Taça Challenge, que os minhotos venceram em 2015/16

Sorte europeia é hoje conhecida
Sete equipas lusas participam
no sorteio. FC Porto, Benfica e
Sporting são cabeças de série
Benfica, FC Porto, Sporting
(masculinos), Madeira SAD, Ala varium, Colégio Gaia e Sp. Nladei ra (femininos) ficam hoje a saber
quem defrontarão nas diversas pro
vas europeias.
Encarnados e portistas estão na
Taça EHF, Os leões na Challenge e to dos partem como cabeças de série,
embora em rondas distintas. O Ben fica só inicia a participação na 2."
fase, enquanto o FC Porto começa
mais cedo, podendo ter pela fren te um de 15 adversários: Besa (Kos),
Polva (Est), Ankara (Tur), Kaejeng
(Lux), Olimpus (Mol), Budvanska
(Mon), London GD (Gbr), Batumi
(Geo), Metaloplastika (Srb), Dio midis (Gre), Winterthur (Sui), Za met (Cro), Bodo (Nor), Alpla (Aut)

ou Volendam (Moi). Os lisboetas
defrontarão um dos 15 vencedores
desta ronda inicial, a que se junta o
Kolding (Din), em outubro.
O Sporting terá, teoricamente,
um oponente acessível entre os 16
possíveis: Romagna (lta), Pelister
(Mac), Cambridge (Gbr), PGU e
R iviera (Mol), Valur (1s1), Sala e
Bystrica (Esq), Partizan (Mon),
Klaipeda (Lit), Pozega (Srb),
Doukas (Gre), Ramat Hashron
(lsr), Dudelange (Lux), Goztepe
(Tur) ou Dobrudja (Bul).
No quadro feminino, o Sp. Madeira entra na 2." ronda da Taça
Challenge, enquanto o Colégio de
Gaia poderá ter um dos quatro ven
cedores dessa etapa. Tarefa mais
complicada avizinha - se para Ma deira SAD e Alavarium, na Taça
EHF. Recorde-se que o ABC discutirá qualificação para a Liga dos
HUGO COSTA
Campeões.
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mais Andebol
UNIVERSITÁRIOS. A U. Minho
ficou em 4.` lugar nos Jogos Europeus
Universitários, na Croácia, após perder
(20-19) com a U. Ciéncias (Croácia). A
U. Aveiro foi 8." em masculinos e a U.
Porto 6. em femininos.
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Leito,:

A FOTO DO LEITOR E A SUA LEGENDA
Convívio. An t fi gos andebolistas do histórico
Clube Oriental
de Lisboa (militou na I Divisão)
reuniram-se em
almoço de confraternização,
após disputarem um jogo
amigável, muito
renhido.
VETOR MATEUS
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ABC apadrinhou jornada de abertura
do II Encontro Desportivo Inclusivo
DIA DEDICADO AO ANDEBOL. A actividade decorreu, no Pavilhão Flávio Sá Leite, com a parceria do
ABC/UMinho. Promovida pela Espaço Lusófono, a segunda edição do Encontro Desportivo Inclusivo é
um evento direccionado para pessoas com deficiência, cujo objectivo é a inclusão através do desporto.
DESPORTO INCLUSIVO

+ programa
Depois do andebol, o
evento prossegue hoje
com uma demonstração
de rugby, das 10 às 12 horas, no Campo da Caseta,
em Nogueira, com a parceria do Braga Rugby.
Segue-se depois no
programa: ténis, futebol,
dança e karaté.

| Redacção |

Começou ontem a segunda edição do Encontro Desportivo Inclusivo promovido pela Espaço
Lusófono ONGD e cofinanciado
pelo INR, I.P, evento que irá decorrer ao longo da semana. A
primeira actividade decorreu no
pavilhão Flávio Sá Leite, com a
parceria do ABC/UMinho.
Neste primeiro dia os participantes, utentes de várias instituições do concelho, tiveram a
oportunidade de praticar andebol, interagindo com um dos
clubes mais emblemáticos da
modalidade. Sob a égide do treinador Jorge Rito, juntamente
com alguns dos seus atletas, di-

DR

Foto do grupo dos participantes com alguns atletas de andebol do ABC e com a vereadora do desporto de Braga, Sameiro Araújo

namizaram uma manhã repleta
de actividades e exercícios relacionados com o andebol, culminado com um mini torneio.
Com muito fair play e muita
motivação, todos os participantes superaram os seus limites,
demonstrando que o desporto é,
de facto, para todos. Começou,
assim, da melhor forma, este
projecto que pretende criar novas oportunidades para as pessoas com deficiência e incentivar a prática desportiva.
A assistir a esta actividade inicial do evento esteve a vereadora do Desporto da câmara municipal de Braga, Sameiro Araújo.
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Curso de treinadores
arrancou em Santo Tirso
ANDEBOL

| Redacção |

Arrancou ontem de manhã, em
Santo Tirso, um curso de treinadores de andebol grau 3.
O curso — que é organizado
pela Federação de Andebol
de Portugal, em parceria com o
Ginásio Clube de Santo Tirso e
com a Câmara Municipal de
Santo Tirso, conta com o apoio
da Escola Profissional Agrícola
Conde de São Bento.
Este estabelecimento acolheu,
no seu auditório, a assinatura do
protocolo de cooperação para
organização da acção.
Marcaram presença representantes das instituições envolvidas, nomeadamente José Pedro
Machado, vereador do desporto
da Câmara Municipal de Santo
Tirso; Pedro Sequeira, vice presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP); Manuel

DR

Acção de formação principiou ontem em Santo Tirso

Oliveira Assoreira, do Ginásio
Clube S. Tirso e Carlos Alberto
da Silva Frutuosa, director da
Escola Profissional Agrícola
Conde De São Bento Após o
protocolo procedeu-se à abertura
do curso, precedida por uma intervenção de Pedro Sequeira,

responsável pelo departamento
de formação da FAP, seguida pelo primeiro formador, Marco
Guimarães. O primeiro bloco do
curso decorre até domingo, em
regime concentrado, com os
formadores Paulo Sá, Pedro Leite e Luís Santos.
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Universidade do Minho traz
medalha de bronze dos EUSA
TERCEIRO LUGAR garantido frente à equipa croata da casa, em triunfo tangencial (36-35), depois de
prolongamento. Equipa da academia minhota conta com jogadores do ABC.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A equipa de andebol da Universidade do Minho garantiu ontem, na Croácia, a medalha de
bronze nos EUSA — European
University Sport Association
Games.
A formação minhota, orientada
por Gabriel Oliveira — também
treinador do Arsenal da Devesa
que esta época sobe à I Divisão
Nacional — e na qual alinharam
nesta competição universitária
vários jogadores do ABC/UMinho, como o guarda-redes Humberto Gomes, o pivot João Gonçalves e o ponta-esquerda Diogo
Branquinho, garantiu ontem o
terceiro lugar, ao vencer a Universidade de Vern, representante
do país organizador, por 36-35,
após prolongamento.
Antes, a equipa lusa já tinha

DR

Equipa de andebol da Universidade do Minho na Croácia, onde conquistou a medalha de bronze

ganho à Universidade de Colónia (Alemanha), por 23-21 e à de
Ljubliana (Eslovénia), por 29-

26, tendo ainda empatado com a
Universidade de Rijecka (Croácia), por 27-27.

Fernando Parente, director dos
Serviços de Acção Social —
Desportto e Cultura na Universi-

dade do Minho que é também
membro do comité executivo da
FISU — International University Sport, partilhou ontem a informação na sua página oficial
do Facebook, comentando que o
andebol “tem sido a estrela do
Desporto Universitário na última década”, lembrando que com
este triunfo a Universidade do
Minho, desde 2006, conquistou
quatro campeonatos europeus,
quatro segundos lugares e duas
medalhas de bronze.
“É um projecto de portas abertas entre a Universidade e os
clubes da região e onde os estudantes/atletas são as verdadeiras
estrelas”, acrescentou.
O feito foi saudado por diversas figuras do andebol como o
antigo treinador do ABC e do
FC Porto, António Cunha, e por
Luís Teles, actualmente vicepresidente do ABC/Uminho.
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Infantis da Ac. Espinho
vencem em Ol. Frades
Presença Equipa do clube espinhense venceu a 13.ª edição do Torneio Terras
de Lafões, onde participaram também as formações de Iniciadas e Juvenis
D.R.

Andebol
Feminino

Para finalizar a época 2015/16,
a Secção de Andebol da Associação Académica de Espinho
8AAE) deslocou-se a Oliveira de
Frades para participar no XIII
Torneio Terras de Lafões 2016,
emAndebol, que se realizou entre os passados dias 14 e 17 e
onde se fez representar pelas
equipas femininas de Infantis,
Iniciadas e Juvenis.
Sempre com temperaturas a
rondar os 30 graus, as infantis
foram as primeiras a entrar em
campo, vencendo a equipa do
S.M. Mato, por 22-6. Sorte diferente, tiveram as Iniciadas e as
Juvenis, que não conseguiram
levar a melhor sobre as suas adversarias, o AD Arsenal de Canelas e o S. Pedro do Sul, perdendo por 17-11 e 17-12, respectivamente.
No segundo dia, de manhã
cedo, foi a vez das Iniciadas enfrentarem oArsenal Canelas, arrecadando a segunda derrota,
ao perderem por 8-12, desfecho
igual ao da equipa de juvenis,

Comitiva da AAE que marcou presença no Torneio Terras de Lafões, em Oliveira de Frades

que não conseguiram levar a
melhor sobre a formação do
Monte. Mas ao final da manhã,
as infantis mostraram à equipa
da casa o porquê de terem ficado em terceiro lugar no Encontro Nacional, goleando por
5-23. Antes da hora do lanche,
deu-se o “derby” academista,
com as Iniciadas e defrontarem

as Juvenis, com o marcador no
final da partida a registar um
equilibrado 17-15, a favor das
atletas mais novas.
O sábado foi o pior dia, com
dois jogos para cada uma das
equipas daAAE e a temperatura
a rondar os 34 graus. Nos dois
jogos efetuados, as Juvenis venceram o primeiro jogo frente ao

Monte (6-19), mas acabaram
por perder o segundo, com a
equipa da casa (16-21). Pior sorte
tiveram as Iniciadas, que amealharam mais duas derrotas, desta feita com as anfitriãs (18-10) e
com S. Pedro do Sul (8-12). Sempre com o mesmo ritmo, com
mais ou menos calor, as Infantis
não “baixaram a guarda” e ba-

teram a Sanjoanense, por 8-18
e o Monte, por 20-7, apesar de
já estarem as duas equipas apuradas para a final.
No domingo, com a temperatura bem próxima dos 40
graus, as Iniciadas obtiveram a
única vitória do torneio, frente
à equipa do Monte, por 9-19, ficando em quinto lugar na classificação geral, enquanto as Juvenis, no segundo confronto
com o Arsenal de Canelas, voltou a perder por 10-20, ficando
em quarto lugar. Na tão esperada disputa pelo primeiro lugar,
as infantis não fizeram a coisa
por menos e bateram o Monte,
por 9-21, e consequente conquista do troféu do escalão.
Além do primeiro lugar, as infantis ainda conseguiram dois
prémios individuais, com os
prémios de Melhor Guarda-Redes e Melhor Jogadora a serem
atribuídos a Maria Sousa e Joana Campos, respectivamente,
acompanhadas por Maria João
Cálix também considerada a
Melhor Guarda-redes nesse escalão.Aequipa de Iniciadas conquistou o prémio “Fair-Play”.
Para trás, ficaram quatro dias
divertidos e de convívio, sempre
acompanhadas de perto pela
equipa técnica e direcção da
AAE, e com o forte apoio dos
pais, que ficando hospedados
em Oliveira de Frades, ou vindo
a casa e regressando, nunca deixaram de apoiar as atletas da
formação do clube espinhense,
que regressam ao trabalho no
dia 3 de Setembro. |
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Art. Avanca
contrata jovem
Miguel Vieira

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A Artística de Avanca continua
a reforçar o plantel sénior para
a nova temporada, no principal
campeonato nacional de Andebol. O mais recente reforço é
Miguel Vieira, um jovem de 21
anos, que na última época jogou no Ginásio de Santo Tirso,
da II Divisão Nacional.
Miguel Vieira, que já passou
pelo ISMAI e Águas Santas, é
mais uma opção para Carlos
Martingo durante a época 2016
/2017. O início dos trabalhos estão marcados para a próxima
segunda-feira, sendo que o sorteio do campeonato decorre
quinta-feira, em Lisboa.
Em declarações ao “site” do
clube, o ponta direita assumiu
que espera conseguir “ajudar a
Artística a atingir os seus objectivos”, ao mesmo tempo que
pretende “continuar a crescer
como jogador e ser um elemento útil no plantel”. |
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Leirienses nomeados
para a Gala do Andebol
DR

Andebol
Votação

Há seis leirienses nomeados
para a Gala de Andebol de vai
realizar-se em Setúbal, no dia
27 de Agosto, numa organização da Federação Portuguesa
de Andebol.
Até ao dia 30 de Julho, os cibernautas poderão votar nos
nomeados das diversas categorias onde se encontra Ana
Silva (Juve Lis) como atleta revelação feminina, Paulo Félix
como melhor treinador nas
provas nacionais femininas, e

Paulo Félix está nomeado

Eurico Nicolau/Ivan Caçador
e Daniel Martins/Roberto Martins como melhor dupla de árbitros.|

Página 10

A11

19-07-2016

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,25 x 23,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

na croácia

Andebol da UM
conquista bronze
nos EUSA Games
A equipa de Andebol masculino da UMinho conquistou, ontem, na Croácia, a medalha de bronze
nos EUSA Games, após vencer, por 37-36 a equipa da casa, a Universidade de Vern, numa partida
que apenas ficou resolvida no prolongamento.
Mais uma vez, «os andebolistas da UM voltaram a inscrever o seu nome nos lugares mais altos do desporto universitário internacional. Desta
feita, em Rijeka, onde, pela primeira vez se sagram campeões europeus em 2011, os minhotos
sofreram um pouco mais do que estariam há espera para sair dos Balcãs com o bronze ao pescoço», pode ler-se numa nota enviada às redações.
Depois do empate (29-29) no final do tempo
regulamentar, a equipa de Gabriel Oliveira venceu no prolongamento por 37-36!
Em 11 europeus realizados até ao momento, a
UMinho marcou presença em 10, conquistando
quatro Campeonatos Europeus, foi vice-campeã
quatro vezes e ainda terceira em duas ocasiões.

Voleibol (feminino) e futsal entram bem
O voleibol feminino teve «uma entrada em grande estilo nesta prova tendo vencido por 3-1 as
suas adversárias da Universidade de Tallin (Estónia)», junta a nota.
«A terminar em beleza mais um dia de EUSA
Games, o futsal masculino alcançou uma suada
vitória por 3-2 sobre a dificílima equipa da Universidade de Tbilisi (Geórgia), reforçando assim
a ideia que o pódio está ao alcance da UMinho»,
destaca a UM, revelando que, com esta vitória,
a equipa garantiu a passagem à fase seguinte.
DR
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DESPORTO P.27

ANDEBOL DA UM
COM MEDALHA
DE BRONZE
NOS EUSA GAMES

Página 12

A13

ID: 65340178

19-07-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,86 x 2,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL DA UM
CONQUISTA BRONZE
NOS EUSA GAMES
A equipa de andebol masculina da UM conquistou, ontem,
a medalha de bronze nos EUSA
Games, na Croácia.
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cerimónia de abertura decorreu ontem

DR

Concelho de Braga recebe
"II Encontro Inclusivo"

Utentes de várias instituições praticaram andebol com elementos do ABC

"II Encontro Desportivo Inclusivo",
promovido pela Espaço Lusófono, começou ontem, na cidade
de Braga, e contou com
a presença da vereadora do Desporto da autarquia, Sameiro Araújo. Neste primeiro dia, os
participantes, utentes de
várias instituições do concelho, tiveram a oportu-

O

nidade de praticar andebol, interagindo com um
dos clubes da modalidade
em Braga, o ABC. A equipa técnica do ABC, liderada por Jorge Rito, juntamente com alguns dos seus
atletas, dinamizaram uma
manhã repleta de atividades e exercícios relacionados com o andebol, culminado com um mini-torneio
desta modalidade. «Todos

os participantes superaram
os seus limites, demonstrando que o desporto é, de facto, para todos», indicou a organização, lembrando que
«este projeto que pretende
criar novas oportunidades
para as pessoas com deficiência e incentivar a prática
desportiva, demonstrando
o poder do desporto enquanto veículo para a inclusão social».
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POLIVALENTE
A CAMINHO
DO MIOLO
Rafael Miranda terá
concorrência. Está para
breve a contratação de um
médio capaz de atuar como
trinco e segundo pivô
••• A inexperiência do sulafricano Cafú Phete e do francês Nolan Mbemba tem dado
que pensara Pedro Martins. O
brasileiro Rafael Miranda é o
único trinco que inspira total
confiança ao treinador e, nessa medida, oV. Guimarães pesquisa há algum tempo o mercado em busca de um novo
médio, destinado aposição de
trinco, embora com capacidade para jogar em terrenos mais
adiantados, como segundo
pivô. Ou seja, tanto poderá ser
concorrente direto de Rafael
Miranda como parceiro deste
no miolo do meio-campo,
como alternativa a um puro 8,
como é o caso de Bernard. Um
médio-ofensivo poderá tornar-se noutra prioridade se o
clube perceber que o sul-africano Bongani Zungu, a cumprir um programa de treinos
para melhorar a condição fisica, não estará tão cedo em condições de competir. Tozé é o
único 10 disponível
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FC PORTO
VOLTA AO TRABALHO
O FC Porto regressou ontem
ao trabalho, com os exames
médicos, sendo o primeiro
treino hoje, nos Carvalhos. A
equipa de Ricardo Costa irá
amanhã para São Pedro do Sul,
onde fará um estágio.
"Queremos juntar o grupo
numa verdadeira equipa. É
importante para recuperarmos o título que foi nosso sete
anos e que tanto ambicionamos", afirmou o capitão
Ricardo Moreira. -M.F.
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A17

ID: 65325493

18-07-2016

Tiragem: 6000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,24 x 14,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Daniel Santos fica
no Madeira SAD
Daniel Santos, ponta direito do
Madeira Andebol SAD, vai continuar a vestir a camisola da
equipa desta sociedade desportiva na temporada
2016/2017. O anúncio foi feito
ontem através de um comunicado da administração da SAD
através das redes sociais, e
coincidiu com o dia de aniversário do atleta, a quem a adminstração fez questão de
felicitar publicamente.
A equipa masculina do Madeira SAD qualificou-se em 5.º
lugar no campeonato nacional
de andebol da época passada.
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A18

ID: 65300826

15-07-2016

Tiragem: 6000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,13 x 3,03 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Hugo Estanque distinguido pela FPA Hugo Estanque, jogador e treinador
que na última época conduziu a equipa de seniores da ACR Zona Azul (Beja) à 2.a Divisão
Nacional de Andebol, foi distinguido pela Federação Portuguesa de Andebol como o "melhor central" no Campeonato Nacional da 3.a Divisão da época 2015/16.
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A19

ID: 65301082

14-07-2016

Tiragem: 3700

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 24,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Espinhenses vice-campeões
europeus sub-16
de andebol de praia
no masculino
e cobre no feminino
A seleção de Portugal de
andebol de praia de masculinos de sub-16, orientada
pelo espinhense, Paulo
Félix que tem como seu adjunto Vítor Pinhal e com os
atletas Pedro Salvador,
André Sousa e Miguel Neves da Escola de Formação
de Espinho 'Os Tigres' alcançou a medalha de prata
no Campeonato da 'Europa
que decorreu na Nazaré. A
seleção feminina, também
sob o comando de Paulo
Félix tendo como adjunto
Rui Rodrigues e as atletas
da EFE 'Os Tigres' Sara Silva, Leonor Gonçalves, Viviana Silva, Beatriz Figueiredo e Joana Resende ficou
com a terceira posição (medalha de bronze). As duas
seleções nacionais garantiram a presença no Campeonato do Mundo de Andebol
de Praia Sub17, no próximo
ano.
Espanha, Portugal, Itália e Rússia, nos masculinos
—.Holanda, Espanha, Portugal e Noruega já têm o passaporte carimbado para o
Campeonato do Mundo de
- Andebol de Praia Sub17.
Deste Mundial, as três
melhores seleções europeias qualificam-se para os
jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos . Aires, na
Argentina.
A seleção nacional de
andebol de praia de Sub16
masculina perdeu a final do
Europeu frente à Espanha,
por 2-1. A Espanha entrou a
toda a velocidade no jogo e
ganhou a primeira parte por
18-28; o segundo tempacorreu melhor a Portugal, que
venceu por 18-16.
Obrigados a desempate
por 'shootout', o guarda-redes espanhol defendeu dois

remates lusos e a Espanha
não desperdiçou a oportunidade de se sagrar campeã
da Europa de Subi 6 masculinos.
. No feminino, na luta
pelo terceiro e quarto lugar
com a Noruega, a seleção
nacional não entrou bem no
jogo e perdeu o primeiro set
por 23-14; na segunda parte, Portugal entrou com
mais confiança e venceu a
segunda parte por 16-18.
No desempate por 'shootour, Portugal foi mais eficaz e venceu por 5-2, conquistando assim a medalha de bronze do Europeu
de Sub16.
Paulo Félix afirmou que
"o jogo masculino e feminino
foram um pouco idênticos:
perdemos as primeiras partes, acabámos por corrigir e
vencemos as segundas partes. E depois foi 'shootout'.
Enquanto com elas conseguimos vencer, nos masculinos
não conseguimos. De qualquer maneira, fizemos dois
excelentes rogos, a recuperar
sempre, o que mostra que realmente taticamente os jogadores perceberam o que se
pretendia. Corrigimos o que
estava mal e o 'shootout' acaba por ser uma lotaria. Mesmo sendo uma lotaria que
treinámos e muito, eram duas
equipas muito fortes neste
europeu. Parabéns aos espanhóis, mas nós também estamos de parabéns", sublinhou
o selecionador nacional.
Num curto balanço da
participação portuguesa,
Paulo Félix disse que "a participação neste Europeu é extremamente positiva. Nunca
conseguimos medalhas e
conseguimos agora uma medalha de bronze e uma medalha de prata. Para o ande-

snow fotos - Europeu Sub16 Andebol de Praia - Nazaré 2016

bol português é fantástico e
era exatamente isso que estávamos a precisar", concluiu.
Eis a composição das
duas seleções nacionais:
Femininos - Luísa Cortes
(JAC Acanena), Sara Silva
(AA Espinho), Leonor Gonçalves (AA Espinho), Beatriz
Sousa (CS Madeira), Sara Pinho (Alav arium), Sandra Ramos (B. Perestrelo), Viviana
Silva (AA Espinho), Beatriz
Figueiredo (Colégio deGaia),
Tânia Ferreira (Almeida
Garrett) e Joana Resende (CA
Leça). Treinador: Paulo Félix.

Treinadores adjuntos: Pedro
pereira e Rui Rodrigues.
Masculinos - Carlos Oliveira (Colégio Carvalhos),
Gonçalo Nunes (Colégio Carvalhos), André Sousa (SC
Espinho), Pedro Salvador
(SC Espinho), Daniel Neves
(Sporting), Salvador Salvador (Sporting), Tiago Sousa
(FC Porto), André Silva (FC
Porto), Afonso Sequeira
(Águas Santas) e Miguel Neves (Águas Santas). Treinador: Paulo Félix. Treinadores adjuntos: Pedro Sardo
Pereira e Vítor Pinhal.
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A20

ID: 65252651

08-07-2016

Tiragem: 2000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 14,78 x 32,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Câmara Municipal promove
actividades lúdicas
A Câmara Municipal
de Felgueiras, no sentido
de facilitar a vida das
famílias, durante as interrupções lectivas, está
a promover uma série
de actividades lúdicas,
culturais e desportivas,
direccionadas para grupos de diferentes faixas
etárias e que decorrem
desde meados de Junho,
até ao final do mês de
Julho.
Os programas são diversificados e elaborados
de forma a garantir a
presença de técnicos especializados e que garantam a segurança de todos
os participantes.
Decorre em vários
estabelecimentos do
I ."ciclo de ensino o "OTL
de Verão", desde o dia
13 de Junho, até 29 de
Julho, entre as 08h00 e as
18h30, com um programa
variado que se desenrola
em vários espaços culturais, desportivos e de
lazer.
As actividades estão
a ser dinamizadas nas
Piscinas Municipais de
Felgueiras, no Parque de
Campismo de Vila Fría,
nos Pavilhões Gimnodesportivos, na Zona Desportiva de Felgueiras, na
alameda de Sta. Quitéria,
entre outros espaços.
Os felgueirenses têm
ao dispor a actividade
"Verão em Movimento",
que se realiza durante o
mês de Julho. A ação tem
por objetivos criar mais
oportunidades de ocupação dos tempos livres dos
alunos do 2.° e 3.° ciclos
nas férias letivas, fomentando assim a prática
de atividades físicas e
desportivas, recreativas,
lúdicas e culturais bem
como hábitos e estilos
de vida saudáveis nos
jovens do concelho.
O evento, repartido
por cinco jornadas — Felgas Cup, de 4 a 7 de

Julho; Espírito Olímpico,
de 8 a 13; Uma aventura
na natureza, de 14 a 19;
Jogos sem fronteiras, de
20 a 25; e Mundo aquático, de 26 a 29 — abrange
as modalidades de Futebol, Futsal, Andebol,
Pólo Aquático, Basquetebol, Atletismo, Boccia,
Natação e Ginástica.
Estão previstas ainda
actividades como: percursos pedestres, orientação, descobrir o meio,
caça ao tesouro, jogos
pré-desportivos, eventos
aquáticos, jogos tradicionais e de destreza,
estafetas, hidro summer,
agua diversão e, por fim,
piquenique. Estas iniciativas realizam-se no
Complexo das Piscinas
Municipais, na Zona Desportiva, no Parque de
Campismo de Vila Fria
e Alameda de Santa Quitéria.

Está a decorrer a iniciativa "Férias na Biblioteca", um programa
de ocupação de tempos
livres que ocupa, de 04 a
08 de Julho, crianças dos
6 aos 12 anos, das 14h30
às 17h30, com diversas
actividades lúdicas de
promoção do livro e da
leitura, bem como de incentivo à utilização deste
espaço cultural.
A autarquia também
está a promover um atelier de bordados para jovens, com idades entre os
6 e os 16 anos, de forma
a dar-lhes a conhecer,
o projeto desenvolvido
pela Casa do Risco de
Felgueiras e as técnicas
de iniciação ao bordado
artesanal.
Esta actividade realiza-se de 18 a 29 de Julho
e as inscrições decorrem
até ao dia 15 de Julho.
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