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Arsenal da Devesa apresenta projecto 
da secção de andebol fundada este ano

Como já foi noticiado, o Arsenal Clube da Devesa criou uma secção de
andebol, iniciando a actividade já na nova época 2013/2014. Amanhã, o
clube apresenta as directrizes do projecto para a modalidade de
andebol. A apresentação vai decorrer na sede do clube, pelas 16 horas.
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Selecção portuguesa vence Israel e Islândia 
e está no “main round” do Open Europeu de andebol

Os triunfos 22-19 sobre 
Israel e 16-14 ante a Islândia, 
no encerramento da fase regu-
lar, permitiu, esta quarta-feira, 
a Portugal apurar-se para o 
“main round” do 9.º Open 
Europeu de andebol, compe-
tição júnior que decorre em 
Gotemburgo, Suécia.

“O nosso lema, a partir 
de agora, é o sonho coman-
da a vida. O nosso objectivo 
era entrar no ‘main-round’. A 
equipa precisava disto para 
acreditar que é possível con-
seguir vitórias destas para 
Portugal. Vamos agora orien-
tar o nosso sonho para vencer 

a Espanha e a Roménia, saben-
do, no entanto, que se trata de 
uma tarefa muito árdua”, disse 
o seleccionador Paulo Fidalgo, 
citado pela agência Lusa.

Com os dois êxitos, 
Portugal terminou o grupo 
D no segundo lugar, com oito 
pontos, atrás da Áustria (nove) 

e à frente da Noruega (seis), 
Islândia (cinco), Grã-Bretanha 
(dois) e Israel (zero). “Com 
a Islândia foi o mais impor-
tante. Um momento colectivo 
fantástico. Fizemos excelente 
jogo, defendemos bem, conse-
guimos estancar toda a sua 
primeira linha, principalmen-

te os atletas que decidiam. No 
ataque, estivemos muito con-
centrados, exploramos alguma 
lentidão dos segundos defen-
sores islandeses, que, apesar 
de muito altos, eram jogado-
res com alguma dificuldade ao 
nível da mobilidade defensi-
va”, explicou.
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SINES Empresa assinou protocolos de colaboração com a Câmara e as instituições 

Petrogal dá 300 mil euros a entidades locais
DI
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OSAPetróleos de Portugal – Pe-

trogal S.A. e a Câmara Mu-
nicipal de Sines assinaram,

esta terça-feira, nos Paços do Con-
celho, protocolos de colaboração
relativos a 2013 com um conjun-
to de entidades locais. “Os proto-
colos envolvem a atribuição, pela
empresa, de um apoio de 300 mil
euros destinado ao reforço das ac-
tividades das instituições e co-
lectividades nas áreas da cultura,
desporto e solidariedade social. Do
montante total, 260 mil euros
destinam-se ao apoio a 34 enti-
dades e 40 mil euros têm a forma
de patrocínio ao Festival Músicas
do Mundo, organizado pela Câ-
mara Municipal de Sines”, refere
a autarquia em comunicado. 

Na cerimónia, o presidente da
Câmara, Manuel Coelho, felicitou
a Petrogal como “empresa exem-
plar” pelos montantes atribuídos
para a dinamização da cultura,
desporto e solidariedade social
na comunidade em que se insere.
O autarca “apelou às outras gran-
des empresas de Sines para que
dêem um contributo mais signifi-
cativo às colectividades e institui-
ções, em especial aos Bombeiros

Voluntários de Sines, pela sua ac-
ção de defesa dos trabalhadores,
instalações e bens das respectivas
empresas”. Manuel Coelho lem-
brou que o apoio da Petrogal e das
restantes empresas “torna-se ain-
da mais importante no contexto ac-
tual, em que as autarquias estão
limitadas pela quebra de receitas
e pela Lei dos Compromissos e dos

Pagamentos em Atraso nos mon-
tantes que podem despender para
apoiar os clubes, associações e en-
tidades”.

Já José Cordeiro Catarino, di-
rector da Refinaria de Sines, clas-
sificou a assinatura dos protocolos
como “um acto de interesse social”
que a empresa tem mantido, ape-
sar das dificuldades que enfrenta,

sobretudo no ramo da distribuição,
nos mercados português e ibérico.
O empresário destacou “a impor-
tância da refinaria de Sines para
a economia local e nacional e
apontou os investimentos reali-
zados recentemente no reforço
da sua capacidade produtiva como
fundamentais para a viabilidade
económica da unidade”.

Além dos apoios financeiros
protocolados, o ano de 2013 “fica
também marcado, em termos do
apoio da Petrogal à comunidade lo-
cal, pela conclusão do novo Pavi-
lhão de Desportos/Multiusos, a
inaugurar em Agosto, um investi-
mento de 4 milhões e meio de eu-
ros financiado pela empresa”, su-
blinha, a concluir, a autarquia.

Distribuição dos apoios

Andebol Clube de Sines: 6000 € 
Academia de Ginástica de Sines: 9000 € 
Associação Caboverdiana de Sines e Si-
nes e Santiago do Cacém: 5000 € 
Anacat (Prova SinesCat): 3000 € 
Associação de Caçadores do Concelho de
Sines: 1500 € 
Associação “A Gralha”: 5000 € 
Associação Arte Velha: 2500 € 
Associação de Moradores da Sonega:
1000 € 
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Sines: 35000 € 
Associação dos Serviços Sociais dos Tra-
balhadores das Autarquias Locais de Si-
nes: 5000 € 
Associação Pro Artes de Sines: 20000 € 
Associação Recreativa Dança Sineense:
6000 € 
Associação Sines Solidária: 1000 € 

Associação Sociocultural de Porto Covo:
1000 € 
Câmara Municipal de Sines - Festival Mú-
sicas do Mundo: 40000 € 
Cáritas Paroquial: 2500 € 
Centro Cultural Emmerico Nunes:
3500 € 
Cercisiago: 3000 € 
Clube de Natação do Litoral alentejano:
3000 € 
Clube de Ténis de Sines: 500 € 
Clube Náutico de Sines: 2000 € 
Comissão Fabriqueira da Paróquia de Si-
nes: 2000 € 
ContraRegra - AAC: 5000 € 
Ginásio Clube de Sines: 1000 € 
Hóquei Clube Vasco da Gama: 5000 € 
Independentes Futsal Associação:
5000 € 
Junta de Freguesia de Porto Covo:
10000 € 
Junta de Freguesia de Sines (para apoio
à realização das Tasquinhas 2013):
80000 € 
Missão Coragem: 1000 € 
Prosas - Projeto Sénior de Artes e Sabe-
res de Sines: 1500 € 
Rádio Sines: 5000 € 
Santa Casa da Misericórdia de Sines:
5000 € 
Siga a Festa - Associação de Carnaval:
12000 € 
Sociedade Musical U.R.S. Sineense:
2000 € 
Vasco da Gama Atlético Clube: 10000 €

PROTOCOLO. Assinatura de protocolos entre a Câmara Municipal de Sines e a Petrogal
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Candidato do PS quer maior
envolvimento no Garci Cup

no início do ano o montante
de apoio financeiro adequado
para o evento e disponibilizá-
lo atempadamente; a Câmara
Municipal deverá colocar fun-
cionários à disposição da or-
ganização pa ra auxílio às dife-
rentes necessidades como o
auxílio técnico à organização,
o acompanhamento das equi-
pas, ou a recolha de lixo; deve
criar um gabinete de promo-
ção turística junto do secreta-
riado do torneio, com divulga-
ção geral de Estarreja, dos es-
tabelecimentos de restauração,
das potencialidades locais e
com organização de visitas tu-
rísticas”.|

ESTARREJA Por considerar
que o Garci Cup [Torneio In-
ternacional Cidade de Estarreja
de Andebol] “é um excelente
veículo de animação e promo-
ção de Estarreja e de dinami-
zação do tecido comercial lo-
cal”, Fernando Mendonça, can-
didato do Partido Socialista
(PS) à Câmara Municipal de
Estarreja, enalteceu a organi-
zação do torneio, pelo Estarreja
Andebol Clube, não só “pelo

sucesso desportivo”, mas tam-
bém “por toda a dinâmica eco-
nómica e de animação, que
ofereceu a Estarreja” durante
os dias da competição.

Assim sendo, o candidato so-
cialista defende este torneio,
“tal como outros acontecimen-
tos desportivos de outras mo-
dalidades que se realizam no
nosso município pode e deve
ser potenciado por parte da
autarquia, através de outro tipo

de empenho, de uma partici-
pação efectiva na organização
e de outro tipo de apoios”.

No caso de ser eleito, Fer-
nando Mendonça pretende
que a autarquia assuma uma
maior responsabilidade na or-
ganização do torneio: “a Câ-
mara deve ser parceira efectiva
da organização do Garci Cup
através de um envolvimento
activo de representantes ca-
marários; deverá estabelecer

Página 10



A11

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 9,51 x 16,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48569518 04-07-2013

Luís Silva defende
baliza da Artística
por mais uma época

Avelino Conceição

ANDEBOL Luís Silva renovou
contrato, por mais uma época,
com a Artística, o que vai per-
mitir ao guarda-redes de 26
anos cumprir a quarta tempo-
rada ao serviço do clube de
Avanca. Sem dúvida uma boa
notícia para o plantel orientado
por Luís Santos, já que se che-
gou a equacionar a sua saída
após as boas exibições no Na-
cional da 1.ª Divisão.

Recorde-se que Luís Silva já
havia sido peça fundamental
no plantel avancanense aquan -
do da subida, há duas épocas,
ao principal campeonato por-
tuguês, tornando-se num dos
jogadores mais apreciados pela

massa associativa. Natural de
Carregal do Sal, Viseu, onde deu
o primeiros passos no Andebol,
cedo Luís Silva ingressou no
Benfica, clube pelo qual repre-
sentou as equipas de Juniores
e de Seniores. Antes de ingres-
sar na Artística, o experiente
guardião tinha representado o
Ac. Viseu e o Sp. Espinho.

Luís Silva aumenta assim o
lote de jogadores que prolon-
garam o seu vínculo com o
clu be, estando pendentes mais
alguns casos idênticos, que po-
derão ficar resolvidos nos pró-
ximos dias. Daan Garcia (ex-
São Bernardo) e Albano Lopes
(ex-Águas Santas) são, para já,
os dois reforços garantidos
para a nova época.

A equipa sénior entrou final-
mente de férias, encerrando a
época desportiva no último
do mingo com a participação
no Torneio Garci Cup. A vitória
no escalão de Seniores, após
derrotar na final a equipa do
Estarreja Andebol Clube, per-
mitiu-lhe fechar a temporada
2012//2013 com mais o troféu
de primeiro classificado.|

D.R.
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SETÚBAL 
No âmbito do programa “Nosso Bairro Nossa Cidade”

Moradores promovem “Férias no Bairro” 
para crianças da Bela Vista
Os moradores do Forte da

Bela Vista voltam a realizar
a iniciativa “Férias no Bair-

ro” para ocupar os tempos livres
das crianças dos seis aos 12
anos, residentes no bairro, com ac-
tividades lúdicas e pedagógicas. 

A iniciativa, no âmbito do pro-
grama “Nosso Bairro, Nossa Ci-
dade”, pretende, além da ocu-
pação de crianças, contribuir

para a formação de jovens mo-
nitores. Estão previstas activi-
dade de ténis de mesa, basque-
tebol, andebol e futebol, deslo-
cações à Piscina das Manteiga-
das e visitas ao Museu do Tra-
balho Michel Giacometti, à Com-
panhia de Bombeiros Sapadores
de Setúbal e à PSP, entre outros
locais.

Os participantes são acompa-

nhados por equipas de monitores
compostas por jovens dos 18
aos 25 anos, auxiliados por ou-
tros mais novos, e com o apoio
de técnicos autárquicos. 

As inscrições no “Férias no
Bairro” devem ser feitas no Ga-
binete da Bela Vista, na Rua da
Figueira Grande, n.º 37 E, ou atra-
vés do número de telefone 265
724 466.
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Sporting da Horta é
campeão em juvenis 
e sobe à 1.ª divisão

ANDebOl - CAmPeONATO NACIONAl De ANDebOl – II

g No passado fim-de-semana, o
Sporting da Horta sagrou-se campeão
do Campeonato Nacional de Andebol
– II de juvenis masculinos e subiu à
primeira divisão.

No sábado a equipa faialense empa-
tou com o Boavista Futebol Clube a 31
bolas, depois conseguiu alcançar a
vitória por 22-19 com a equipa
Juventude Lis. No domingo, o
Sporting da Horta sagrou-se campeão
de juvenis e subiu de divisão ao conse-
guir uma vitória de 32-19 frente à equi-
pa de Mafra.                                   mmP

DR
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A Associação Social, 
Cultural e Desportiva de S. 
Miguel do Mato assinou, 
recentemente, um protocolo 
com o Município de Vouzela 
para cedência da Escola de 
Caria para o funcionamento 
de um Centro de Convívio.

A Associação foi fun-
dada em 2000, tendo como 
valências apoio domiciliário; 
transporte de pessoas com ou 
sem mobilidade reduzida; Es-
colinha de Andebol; Ginástica 
de Manutenção; internet sem 
fios; centro de apoio para 
jovens e crianças; e apoio à 
comunidade.

Um desejo antigo é a 
construção de um Centro de 
Dia, um projecto que será uma 
realidade quando for possível, 
visto que, no entender do 
presidente da Direcção, Joa-
quim Fernandes, «queremos 
avançar também com outros 
projectos, uma vez que pre-
tendemos uma Associação 
viva, com inovação e novas 
actividades».

«Penso que o futuro depen-
de do nosso trabalho e do 

nosso querer»

É uma Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social 
(IPSS), sem fins lucrativos, 
visando a promoção cultural, 
desportiva e recreativa. O 
principal objectivo é a soli-
dariedade social da freguesia, 
sobretudo no apoio às crianças, 
jovens e idosos, com vista a 
uma melhor qualidade de vida.

Joaquim Fernandes re-
alçou que «assinámos pro-
tocolo com a Câmara para 
cedência da Escola de Caria 

Escola Primária de Caria vai 
funcionar como Centro de Convívio

para o funcionamento de um 
Centro de Convívio, onde as 
pessoas da freguesia possam 
estar durante o dia, entre as 
09h00 e as 19h00, realizan-
do jogos, trabalhos manuais, 
visualizando filmes de forma 
a combater o isolamento e a 
solidão dos idosos. A Associa-
ção assegura o transporte. Vai 
ter ainda desporto e ginástica 
para abranger dos mais novos 
aos mais velhos e era um 
desejo de ter aquele edifício 
ocupado, evitando que seja 
vendido, já que muitas pessoas 
se empenharam para que fosse 
construído».

«É um espaço que vai 
abranger muitas pessoas. Va-
mos efectuar ainda este ano 
algumas obras no edifício, 
colocar mobiliário, adaptar 
as casas de banho e construir 
uma rampa de acesso para 
cadeiras de rodas, em parceria 
com a Câmara e com a Junta», 
informou.

«O Centro de Dia é um 
projecto em cima da mesa e 
vamos ver quando pudemos 
avançar. A ideia inicial era no 
Monte da Senrinha, uma área 
muito bonita, mas há a questão 
financeira, porque queremos 
avançar também com outros 
projectos, uma vez que pre-
tendemos uma Associação 
viva, com inovação e novas 
actividades», salientou.

Joaquim Fernandes con-
siderou que «o que se tem 
conseguido é com o nosso 
empenho e a elaboração de 
projectos e candidaturas. Em 
2011 apresentámos três candi-
daturas para aquisição de uma 
carrinha, renovação da lavan-
daria e instalação de internet. 
Temos trabalhado em parceria 
com a Câmara e a Junta».

«Penso que o futuro de-
pende do nosso trabalho e do 
nosso querer. Sou optimista 
e com empenhamento tudo 
se consegue. Temos ideias e 
projectos e iremos lá chegar, 
embora com a crise temos 
que ir mais devagar. Já co-
meça a existir mais interesse 
e entusiasmo das pessoas 
pelo voluntariado e pela so-
lidariedade. É algo visível 
nas crianças da Escolinha de 
Andebol», frisou.

«A Associação foi funda-
da para ajudar as pessoas da 
freguesia e temos o projecto 
internet social, num investi-
mento de oito mil euros. Va-
mos buscar o sinal a Queirã, 
pois aqui a cobertura é muito 
deficiente e em Caria já está a 
funcionar com oito clientes, 
indo-se espalhar pela fregue-
sia», mencionou.

Joaquim Fernandes adian-
tou que «prestamos apoio 
domiciliário a 18 utentes das 
freguesias de S. Miguel do 
Mato e Figueiredo das Do-
nas, com fornecimento de 
refeições, higiene pessoal e 
habitacional, transporte para 

consultas e acompanhamento 
em termos de medicamentos. 
Temos serviço de transporte 
para as pessoas com ou sem 
mobilidade reduzida e que 
necessitem de se deslocar, 
independentemente de serem 
nossas utentes ou não».

«Efectuamos apoio à co-
munidade com o preenchi-
mento de documentos, sobre-
tudo para os idosos; temos o 
Centro de Apoio para crianças 
e jovens com apoio ao estudo 
com dois professores (mate-
mática e línguas) duas vezes 
por semana e contamos com 
oito alunos», disse.

«Existe ainda a Escolinha 
de Andebol com cerca de 30 
crianças nos escalões de minis, 
bambis e infantis das fregue-
sias de S. Miguel do Mato, 
Queirã, Figueiredo das Donas, 
Cambra e estamos a alargar 
para cativar também os mais 
pequenos de Vouzela. E Gi-
nástica de Manutenção para 
pessoas de qualquer idade a 
funcionar no pavilhão da es-
cola duas vezes por semana e 
contamos com uma média de 
15 participantes», evidenciou.

A Escola de Caria será adaptada para a nova valência

Lurdes Pereira
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A Associação Despor-
tiva Albicastrense 
(ADA) fez, dia 22 

de junho, a sua desta de 
encerramento da presente 
época desportiva do andebol 
albicastrense. 

A festa juntou jogadores 
dos escalões de minis, tendo 
a ADA defrontou em campo 

Minis da ADA defrontaram Crato

Andebol termina época em festa
uma equipa do Crato, mas 
também houve um jogo da 
ADA, entre a equipa sénior 
e os veteranos.

Foi uma grande festa 
que levou toda a família do 
andebol ao pavilhão da Boa 
Esperança, pelo que a direção 
do clube agradece a todos os 
que participaram no evento, 

quer pais dos atletas, como à 
equipa do Crato, que vieram 
aqui fazer o jogo de minis.

O presidente da ADA, 
António Mata, reiterou o 
agradecimento, pelo apoio 
e dedicação de todos os que 
tiveram envolvidos nesta 
festa do andebol albicas-
trense.
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