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PORTIMÃO:Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia disputa-se na Praia da
Rocha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Algarve Primeiro Online

Data Publicação:

31-07-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c3d89c49

30-07-2015
Realizou-se ontem no Clube Naval de Portimão, o sorteio da Fase Final do Circuito Nacional de
Andebol de Praia, que contou com a presença da Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de
Portimão, Ana Fazenda, do vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ricardo Andorinho e
do Presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela.
O sorteio foi conduzido por Luís Pacheco, diretor do Departamento Desportivo da Federação de
Andebol de Portugal, que contou com a ajuda do coordenador nacional de Andebol de Praia, Mário
Bernardes.
Com um total de 44 equipas, o sorteio começou com a distribuição das oito equipas Femininas para
duas séries de quatro equipas cada.
Seguiu-se o sorteio das 12 equipas Masculinos, que foram divididas por quatro grupos de três equipas
cada.
Seguidamente, no que diz respeito aos adversários da fase de grupos, foi a vez dos oito clubes de
Masters Femininos conhecerem o seu destino, que se disputa no sistema de todos contra todos com
dois grupos de quatro equipas.
Na reta final do sorteio foram definidos os dois grupos, com três equipas cada, que vão dar o
arranque à fase final de Andebol de Praia, na tarde / noite de desta sexta-feira, no qualifying de
Masters Masculinos.
Nesta fase o primeiro classificado de cada grupo irá disputar o quadro principal de Masters
Masculinos, cujo sorteio foi o último a ter lugar.
Os dois vencedores dos grupos do qualifying vão juntar-se aos 10 clubes de Masters Masculinos
diretamente apurados para a fase final, que estarão em Portimão a lutar pelo título de campeão
nacional.
A Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia disputa-se na Praia da Rocha de 31 de julho a 2 de
agosto.
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Realizou-se, no dia 29 de julho, no Clube Naval de Portimão, o sorteio da Fase Final do Circuito
Nacional de Andebol de Praia, que contou com a presença da Vereadora do Desporto da Câmara
Municipal de Portimão, Ana Fazenda, do vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ricardo
Andorinho e do Presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela. O sorteio foi conduzido
por Luís Pacheco, diretor do Departamento Desportivo da Federação de Andebol de Portugal, que
contou com a ajuda do coordenador nacional de Andebol de Praia, Mário Bernardes. Com um total de
44 equipas, o sorteio começou com a distribuição das oito equipas de Rookies Femininas para duas
séries de quatro equipas cada. Seguiu-se o sorteio das 12 equipas de Rookies Masculinos, que foram
divididas por quatro grupos de três equipas cada. Seguidamente, no que diz respeito aos adversários
da fase de grupos, foi a vez dos oito clubes de Masters Femininos conhecerem o seu destino, que se
disputa no sistema de todos contra todos com dois grupos de quatro equipas. Na reta final do sorteio
foram definidos os dois grupos, com três equipas cada, que vão dar o arranque à fase final de Andebol
de Praia, na tarde / noite de sexta-feira, no qualifying de Masters Masculinos. Nesta fase o primeiro
classificado de cada grupo irá disputar o quadro principal de Masters Masculinos, cujo sorteio foi o
último a ter lugar. Os dois vencedores dos grupos do qualifying vão juntar-se aos 10 clubes de
Masters Masculinos diretamente apurados para a fase final, que estarão em Portimão a lutar pelo título
de campeão nacional.
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Vakedo Gaw e 100 Ondas
vencem circuito regional
de andebol de praia
Circuito regional Equipa aveirense venceu em masters masculinos, enquanto as
leirienses 100 Ondas foram campeãs em femininos
D.R.

Andebol Praia
Praia do Pedrógão

José Roque
Chegou ao fim mais um circuito
regional de andebol de praia
que percorreu durante quatro
fins-de-semana os areais de São
Pedro de Moel, Nazaré, Paredes
da Vitória e Pedrógão. No final
da quarta e última etapa, os favoritos confirmaram as previsões com os aveirenses Vakedo
Gaw e as leirienses 100 Ondas
a garantirem o primeiro lugar
no circuito em masculinos e femininos, respectivamente.
Na mítica etapa da Praia do
Pedrógão, a equipa ILC/Cinco
Mais Um venceu na final os Vakedo Gaw assegurando o segundo lugar na geral, à frente
dos leirienses Raccoons d'Areia,
em Masters Masculinos. Em femininos, a equipa Raccoons
d'Areia conseguiram a única vitória no circuito que lhe valeu
o terceiro lugar, atrás das campeãs 100 Ondas e da equipa
Kempaonline.
Com estes resultados, são
nove as equipas do circuito lei-

100 Ondas voltam a repetir a presença na fase final nacional em andebol de praia

riense que vão participar na final nacional que terá lugar na
Praia da Rocha, em Portimão,
de 31 de Julho a 2 de Agosto.
Vakego Gaw, ILC/Cinco Mais
Um, Raccoons d'Areia, Cucurdilos vão disputar o quadro
principal em Masters Masculinos, enquanto Qualcroqui
Team e This is Team vão disputar um qualifying. Em femininos, as equipas que vão estar
no Algarve são as 100 Ondas,
Kempaonline e as Raccoons
d'Areia.

Rubios e Raccons d’Areia
vencem em rookies
A equipa Rubios, composta
por jogadores do Cister Sport
de Alcobaça, fez o pleno no circuito regional de andebol de
praia no escalão de rookies
masculinos, ao vencer a derradeira etapa na Praia do Pedrogão.
Na final, os alcobacenses derrotaram os Hackers d'Areia,
por 2-1, e viram Tiago Figueiredo ser eleito o melhor jogador do torneio e Márcio Dias o

melhor guarda-redes.
Em femininos, a vitórias pertenceu às Raccoons d'Areia
que venceu a etapa da Praia do
Pedrógão e a classificação geral do circuito, ao derrotar as
vice-campeãs Ondas n'Areia
na final. Os estes resultados, as
equipas Rubios, Hackers
d'Areia e Macroondas (em
masculinos), e Raccoons
d'Areia e Ondas n'Areia (em femininos) centram agora as
atenções para a fase final do
circuito nacional.|

Página 4

A5

ID: 60376156

30-07-2015

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,65 x 19,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ADEF de Carregal do Sal iniciou
a preparação para a nova época
SILVINO CARDOSO

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Silvino Cardoso
Depois de uma primeira experiência na época passada a disputar o Campeonato Nacional
da 3.ª Divisão de Andebol, a
Associação de Desporto e Educação Física (ADEF) de Carregal do Sal vai voltar a participar
na mesma prova que é organizada pela Associação de Andebol de Aveiro.
O clube já chegou a acordo
com Luís Cardantas para ser o
treinador principal da equipa
e vai ter como treinador-adjunto Rui Miguel Ferreira.
O técnico disse ao nosso jornal que está confiante “numa
temporada positiva, mesmo
tendo em conta que vai ter de
lutar contra o Académico de
Viseu e as equipas do distrito
de Aveiro”.
“Já iniciamos os trabalho de
preparação na passada sextafeira (23 de Julho) nas instalações do clube e pelo que me
foi dado concluir dos 14 jogadores que já estão a trabalhar,
há gente que quer ser referência na modalidade e isso pode
ajudar muito para a ADEF a fazer uma boa prova”, acrescentou Luís Cardantas.
“O clube aposta num plantel
constituído principalmente
por jogadores do concelho de
Carregal do Sal. Mais de metade dos atletas são do concelho, sendo os restantes prove-

Luís Cardantas é treinador de andebol do ADEF

nientes de Tondela, Campo de
Besteiros e Viseu. Nesta altura
temos apenas confirmados 14
jogadores, ficando em aberto
duas vagas futuras contratações que a equipa técnica ache
de maior valia para o grupo,
pois o plantel não irá ultrapassar os 16 atletas”, esclareceu o
técnico.
Luís Cardantas justifica a formação do plantel, afirmando
que a ADEF “tentou criar uma
equipa competitiva e com maturidade desportiva de forma
a tornar a colocar o nome do
ADEF e de Carregal do Sal de
novo no patamar nacional do
andebol. O ADEF, vai disputar
o Campeonato Nacional da 3ª
Divisão, assim como a Taça de
Portugal.

“Todos os apoios das entidades da região assim como das
empresas locais, são bem-vindas para que este projeto e ambição seja uma realidade,
tendo o clube como principal
objetivo divulgar o concelho e
a modalidade”, concluiu
A prática da modalidade do
andebol no concelho carregalense faz parte de um projecto
das várias entidades oficiais e
particulares para o tornar mais
ecléctico na prática de desportiva, oferecendo outras alternativas à juventude local para
dar largas ao seu desejo de ter
acesso a modalidades para
além do futebol, atletismo e
basquetebol, aquelas que vão
'aguentando' os mais jovens
dentro na região. |
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XV GALA DO DESPORTO
CARLOS SILVA

Universidade do Minho
distinguiu os melhores do ano
DR

«Segunda melhor
temporada de sempre»
Conforme lembrou Carlos Silva, administrador
dos Serviços de Ação Social da Universidade do
Minho (SASUM) «esta foi
a segunda melhor temporada de sempre» da UM
nas competições desportivas universitárias, com
«a conquista de 116 medalhas, menos oito do que 2012/13», que representou a melhor prestação de todas.
Carlos Silva lembrou ainda que a SASUM e a
UM receberam neste ano «150 eventos» dos quais
se destacam as fases finais dos campeonatos nacionais universitários que decorreram nos concelhos de Braga e Guimarães.

Europeu de andebol a fechar

Federação Internacional de Judo doou cinco mil dólares para o Fundo Social de Emergência da UM

LUÍS FILIPE Silva

Universidade do
Minho (UM) distinguiu ontem os melhores do ano no
que ao desporto diz respeito, num ano em que as
prestações dos desportistas da academia minhota
se saldaram pela segunda melhor temporada de
sempre.
A Gala do Desporto da
UM contou com a presença de Sameiro Araújo, vereadora do Desporto da Câmara Municipal
de Braga, José Bastos,

A

vereador da Cultura da
Câmara de Guimarães,
Rosa Mota, antiga atleta medalhada olímpica
e representante do Comité Olímpico de Portugal, Manuel Barros, diretor do IPDJ, responsáveis
do SC Braga e ABC, entre outros
No que diz respeito aos
premiados, Hélder Figueiras foi distinguido com o
galardão Atleta Masculino, ontem, na Gala do
Desporto da Universidade do Minho. O canoísta,
que frequenta o Mestrado
em Engenharia Urbana

– Infraestruturas Viárias,
arrecadou uma medalha
de ouro, uma de prata e
bronze no Campeonato
Nacional Universitário.
O galardão Atleta Feminina foi entregue a
Ana Monjane. A aluna de
Educação alcançou duas
medalhas de ouro em
atletismo.
Ivo Pinto foi premiado
com o galardão Monitor
do Ano na modalidade kickboxing. O estudante de
Biologia/Geologia dirigiu
os treinos da modalidade
e sagrou-se campeão nacional com a equipa da

AAUMinho.
Jorge Martins (Escalada) venceu na categoria de
Treinador e viu reconhecido o seu trabalho que
soma ao título de campeão nacional na modalidade com duas medalhas de ouro, três de prata
e quatro de bronze.
Nuno Costa (taekwondo) arrebatou o galardão
Percurso Desportivo. O
atleta, que frequenta o
curso de Arquitetura na
UM conta com 5 títulos
de campeão nacional universitário e uma medalha
de bronze.

O administrador dos SASUM lembrou ainda que
esta temporada vai fechar em beleza com a organização do campeonato europeu de andebol,
que «será o 10.º evento internacional universitário
que a Academia acolherá em menos de 20 anos».

Federação Internacional de Judo
doou cinco mil dólares
A Federação Internacional de Judo ofereceu cinco mil dólares à UM para apoiar alunos carenciados. O gesto partiu quando o organismo soube de
uma ação solidária levada a cabo por alguns alunos praticantes de judo da UM para ajudar alunos que estavam em dificuldades.

António Cunha, Reitor

«A Gala é o momento
de reconhecer o mérito»
O reitor da UM, António Cunha, considerou que «a Gala do Desporto é o momento de reunir e reconhecer atletas, dirigentes e técnicos, que tornaram possível a afirmação nacional e internacional da UM neste domínio».
O reitor destacou ainda a prestação de Rui Bragança (taekwondo), medalha de
prata nas Universíadas da Coreia, e da Seleção nacional de andebol, medalha de
ouro na mesma prova, que teve a prestação de seis atletas da UM. «Espero que todos continuem a representar da melhor forma as cores da UM», disse.

Carlos Videira: «Expetativas foram cumpridas»
O presidente da AAUM, Carlos Videira, salientou que «as expetativas foram cumpridas», ultrapassada mais uma vez a fasquia das cem medalhas em competições
desportivas. «É hora de destacar os dirigentes dos SASUM e da UM que assumiram o desporto como uma área de desenvolvimento prioritário».
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GALA
UMINHO
DISTINGUIU
OS MELHORES
DE 2014/15.
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Gala da UM distinguiu
os melhores do desporto
DESPORTO Hélder Figueiras, Ana Monjane, Ivo Pinto,
Jorge Martins e Nuno Costa foram os vencedores
da Gala do Desporto da Universidade do Minho,
realizada ontem. P.21
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90 anos de elevação de Vila Real a cidade //

Atribuição de medalhas passa a contemplar
jovens e associações juvenis
O dia 20 de julho ficou
marcado pelo 90º aniversário de elevação de Vila
Real a cidade, mas também
pela já habitual homenagem, através da atribuição
de medalhas, a entidades
e individualidades que se
destacaram no último ano,
elevando o nome da cidade e contribuindo para o
desenvolvimento social e
local.
Tal como no ano passado, foram inicialmente homenageados os trabalhadores municipais que
completaram neste ano 10,
20, 30 e 40 anos ao serviço
da edilidade, demonstran-

do, segundo o presidente da autarquia, que merecem “o reconhecimento da
comunidade”, aplaudindo
o respetivo esforço e dedicação.
O autarca deixou também uma palavra àqueles
a quem o executivo municipal, “por unanimidade”,
decidiu “reconhecer e premiar o contributo para o
engrandecimento de Vila
Real”. “Mais uma vez procuramos ser justos na nossa
análise, ecléticos e abrangentes na nossa visão,
embora tenhamos consciência que este é sempre um
processo imperfeito e que

muitos mais cidadãos poderiam ser igualmente merecedores de distinção. Também sabemos que quando
cada um dos homenageados deixou a sua marca em
Vila Real não o fez à procura de glória ou reconhecimento. Ainda assim, nesta
nossa homenagem, representamos um concelho e
uma população agradecidos”, referiu.
De referir que este ano
foi introduzida uma inovação: passa a estar instituída
a medalha de mérito juvenil, que prestará homenagem a jovens e a associações juvenis que se tenham

destacado. “Desejamos que
o reconhecimento público neste dia tão importante, seja também uma fonte
de motivação para os mais
novos”, assinalou Rui Santos.
Foi Nicolau Mesquita,
Governador Civil do Distrito de Vila Real, o autor da
proposta que elevou Vila
Real a cidade, um processo
desencadeado em 1923 e
que culminou a 20 de julho
de 1925.
O programa comemorativo do Dia da Cidade
começou no dia 17 de julho,
sexta-feira, com as crianças
da creche e infantário da

Santa Casa da Misericórdia de Vila Real a cantarem
a Marcha de Vila Real nos
Claustros da Câmara Municipal. Nesse mesmo dia, às
21h30, no Jardim da Carreira, realizou-se o tradicional
Despique de Bandas, desta
vez entre a Banda de Música de Mateus e a Banda de
Música de Sanguinhedo.
Dia 18, sábado, no Largo
da Capela Nova, pelas
21h30, um encontro de Grupos de Bombos do concelho animou o centro histórico e no dia 19, domingo,
entre as 15h30 e as 17h30,
Ranchos Folclóricos, Grupos de Cantares e de Cava-

quinhos animaram as ruas
da cidade. A noite encerrou
com uma Sessão de Fado,
na Praça do Município.
A programação do Dia
da Cidade ficou, ainda, marcada pela realização da
Escritura de Constituição
da Confraria do Covilhete
(Vila Real), subscrita pelas
pastelarias/padarias aderentes, e pela apresentação
do livro “Vila Real: Posturas
Municipais Oitocentistas”,
uma publicação do Arquivo
Municipal.
FR

ANA SOFIA LEITE

MARIA MIGUÉIS TEIXEIRA

Engº. JAIR CARAMELO

PADRE ERNESTO LÚCIO

Engº. JORGE MACHADO

ÓSCAR MONTEIRO FERREIRA

Dr. RODRIGO BOTELHO

Firma DIONÍSIO RODRIGUES DA SILVA

PASTELARIA NOVA POMPEIA
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Dr. ANTÓNIO MARTINHO

POLO PRODUTOS ÓPTICOS S. A.

Prof. Dr. JOAQUIM LIMA PEREIRA

OLEIROS DE BISALHÃES
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Andebol

Colegiais na Europa
O Colégio de Gaia vai defrontar as finlandesas do HIFK,
com o primeiro jogo a decorrer em Portugal, em 14 e 15 de
Novembro, seguindo-se uma viagem à Finlândia oito dias
depois, a contar para a terceira ronda da Challenge Cup.
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Castelo Branco com dois eventos
nacionais de andebol

POR JOSÉ MANUEL R. ALVES

A cidade albicastrense
será, nos dias 29 e 30 de
agosto a capital do andebol, com a realização de
dois eventos que certa-

mente irão atrair à capital
da Beira Baixa, inúmeras
pessoas.
Numa organização da
Federação de Andebol de
Portugal e a Câmara Municipal de Castelo Bran-

co terá lugar no dia 29 de
agosto, pelas 21 horas, no
Cine-Teatro Avenida, A V
Gala do Andebol.
No dia 30 de agosto, o
Pavilhão Municipal da cidade, recebe as equipas do

FC Porto e o ABC/UMinho para disputarem a final da Supertaça Fidelidade
Seniores Masculinos, jogo
marcado para as 15 horas.
Neste dia, às 12 horas,
joga-se no mesmo recinto

desportivo, a final da Supertaça Multicare Seniores
Femininos entre as equipas
do Alavarium Love Tiles e
Madeira SAD.
Luís Correia, presidente
da Câmara Municipal de
Castelo Branco destaca a
importância deste evento
nacional, considerando seu
uma “honra” para a cidade acolher dois eventos de
elevado nível desportivo,
prova de que, “temos excelente condições nas mais
variadas vertentes, para
receber dignamente estes
ilustres visitantes”.
Ildeu Correia, vice-presi-

dente da Associação de Andebol de Castelo Branco,
considera relevante para
a modalidade que estes
eventos sejam realizados na
cidade albicastrense, constituindo uma excelente
propaganda do andebol.
Por sua vez, Augusto
Silva, vice-presidente da
Federação de Andebol de
Portugal, manifestou a sua
enorme satisfação pelo acolhimento da autarquia nesta iniciativa, que pretende
sobretudo descentralizar
acontecimentos desta natureza, para o interior do
país. ■
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Castelo Branco recebe
gala do Andebol
- Em agosto a cidade albicastrense recebe
a V Gala do Andebol e final da supertaça
Fidelidade.
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