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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A Universidade do Minho sa-
grou-se, ontem, pela segunda
vez consecutiva campeã euro-
peia universitária de andebol ao
vencer, por 25-20, os sérvios da
Novi Sad, na final dos EUSA
Games 2014 — Campeonato da
Europa Universitário, que de-
correu em Roterdão, na Holan-
da. 

Este é o terceiro título europeu
do andebol da UMinho e a séti-
ma final disputada!

Após a inesperada, mas diga-
se, benéfica, derrota na fase de
grupos frente a Novi Sad, os mi-
nhotos entraram hoje em campo
cientes que não poderiam come-
ter os mesmos erros da primeira
partida. Tinham de ser mais
agressivos a defender e mais cí-
nicos no capítulo da finalização.

A partida começou com a equi-
pa da UMinho a fazer dois golos
sem resposta. Novi Sad ripostou
e passou para a frente do marca-
dor, chegando inclusive a ter
uma vantagem de três golos. Os

minhotos, no entanto, não tre-
meram e mostraram o porquê de
serem os campeões em título.
Demonstrando uma incrível ca-
pacidade anímica e com a defesa
a travar as torres sérvias, a UMi-
nho foi para o intervalo a vencer
por 13-12.

O intervalo mostrou-se benéfi-

co para a equipa comandada por
Gabriel Oliveira, em especial
para o seu guarda-redes, Bruno
‘Giga’. O guardião minhoto foi
o homem da partida ao “fechar”
a baliza, permitindo que vaga
após vaga de ataques e contra-
ataques, os minhotos conquis-
tassem uma importante vanta-

gem de quatro golos.
Com a defesa ainda mais

agressiva e sem dar espaços, a
UMinho mostrou que “tamanho
não é documento” e não deu hi-
pótese à segunda linha sérvia.

O resultado final de 25-20 é
justo e coroa uma grande exibi-
ção do coletivo minhoto, que so-

freu, chegou a tremer por mo-
mentos, mas soube-se reerguer
como todos os grandes cam-
peões.

UMinho é bi-campeã 
da Europa de Andebol
CAMPEÕES EUROPEUS. A equipa de andebol da Universidade do Minho revalidou ontem, na Holan-
da, o título de campeã europeia universitária. Minhotos derrotaram na final os sérvios, por 25-20.

NUNO GONÇALVES

Fabio Vidrago e Bruno Giga, atletas da UMinho, festejaram efusivamente a conquista do título europeu de andebol

A equipa da UMinho
conquistou também o
prémio de Fair-Play e o
ponta-direita dos
minhotos, Fábio Vidrago,
foi eleito o MVP da prova
ao que somou ainda o
prémio de melhor
marcador do Europeu!

Em 2015, cabe à UMinho
organizar em sua casa o
Europeu, o que será
também uma grande
oportunidade de alcançar
o feito único de conquistar
três títulos europeus de
forma consecutiva.

No futsal feminino, de
destacar que a Univ. Coim-
bra arrecadou a medalha
de bronze nestes europeus

+ MVP

Para Gabriel Oliveira este
europeu “foi duro e bem
mais difícil de conquistar
que o de 2013, por isso teve
outro sabor”. O técnico da
UMinho realçou “a coragem
e a raça” dos seus atletas
que nunca baixaram os
braços, e que nos momen-
tos de maior tensão sempre
souberam manter a calma,
e tomar decisões inteli-
gentes nas situações de
ataque/defesa organizada
quando a equipa esteve em
situação de inferioridade
numérica.

Pela sétima vez na sua his-
tória, a equipa de andebol
da Universidade do Minho
marcou presença na final 
do Campeonato da Europa
Universitário  e conquistou
o seu terceiro título, o
segundo consecutivo.
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO

UMinho reina 
na Europa
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Com um investimento de cerca de 1,7 milhões de 
euros, numa área desportiva localizada no Parque 
Urbano da Rabada, a Câmara de Santo Tirso quer 
«projetar o concelho», tornando-se anfitriã de «grandes 
eventos», revelou ontem o presidente da autarquia.

«Podemos projetar Santo Tirso no campo desportivo 
e já estamos a trabalhar no sentido de captar parcei-
ros, capazes de criar as sinergias para a realização 
de grandes eventos nacionais. Se ao objetivo de criar 
condições para o movimento associativo, população 
escolar e comunidade municipal, pudermos aliar uma 
dinâmica desportiva de cariz nacional, estamos a 
projetar o Município», disse Joaquim Couto.

O autarca realizou ontem uma visita às obras que 
estão a decorrer no Parque Urbano da Rabada, as quais 
incluem campos/ringues polidesportivos, ou seja, que 
podem ser adaptados para jogos de basquetebol, futsal, 
ténis, andebol, futsal e voleibol de praias preparados 
para receber competições oficiais.

Acresce a estas modalidades um campo de futebol, 
que, lê-se na informação disponibilizada pela Câmara, 
«ocupará a maior parte do terreno, tendo o pavimento 
em relva sintética certificada pela FIFA, com marcações 
para competições de nível nacional em futebol de onze 
e futebol de sete».

De acordo com informação da autarquia de Santo 
Tirso, a empreitada no Parque Urbano da Rabada 
deverá estar concluída no final de outubro.

Redação/Lusa

Para receber «grandes eventos»

Santo Tirso
investe 1,7 milhões
em área desportiva

DR
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Universidade do Minho
campeã da Europa em andebol

Equipa da Universidade do Minho no pódio

A UMinho sagrou-se, 
ontem, pela segunda vez 
consecutiva campeã eu-
ropeia universitária de an-
debol ao vencer por 25-20 
a sua congénere sérvia de 
Novi Sad. Este é o tercei-
ro título europeu do ande-
bol da UMinho e a sétima 
final disputada.

Após a inesperada, mas 
diga-se, benéfica, derrota 
na fase de grupos frente 
a Novi Sad, os minhotos 

DR 

Pela 2.ª 
vez consecuti-va, a Universidade do Minho sagrou-se campeã da Europa em andebol

DESPORTO UNIVERSITÁRIO

entraram ontem em cam-
po cientes que não pode-
riam cometer os mes-
mos erros da pri-
meira partida. 
Tinham de ser 
mais agressi-
vos a defen-
der e mais cí-
nicos no ca-
pítulo da finali-
zação.

A partida começou com 
a Universidade do Minho a 

fazer dois golos sem res-
posta. Novi Sad ripostou 

e passou para a frente 
do marcador, che-

gando inclusive 
a ter uma van-
tagem de três 
golos.

Os minhotos 
não tremeram e 

mostraram o por-
quê de serem os cam-

peões em título. Demons-
trando uma incrível ca-
pacidade anímica e com 
a defesa a travar as tor-
res sérvias, a UMinho foi 
para o intervalo a vencer 
por 13-12.

Guarda-redes
Bruno Giga foi
“o homem do jogo”

O intervalo mostrou-se 
benéfico para a equipa 
de Gabriel Oliveira, em 
especial para o seu guar-
da-redes, Bruno “Giga”. 
O guardião minhoto foi o 
homem da partida ao “fe-
char” a baliza, permitindo 
que vaga após vaga de ata-
ques e contra-ataques, os 
minhotos conquistassem 
uma importante vantagem 
de quatro golos.

Com a defesa ainda mais 
agressiva e sem dar espa-
ços, a UMinho mostrou que 

“tamanho não é documen-
to” e não deu hipótese à 
segunda linha sérvia.

O resultado final de 
25-20 é justo e coroa uma 
grande exibição do cole-
tivo minhoto, que sofreu, 
chegou a tremer por mo-
mentos, mas soube-se reer-
guer como todos os gran-
des campeões.

Gabriel Oliveira:
«foi mais dificil
do que em 2013»

Para Gabriel Oliveira 
este europeu «foi duro e 
bem mais difícil de con-
quistar que o de 2013, por 
isso teve outro sabor».

O técnico da Universida-
de do Minho realçou «a co-
ragem e a raça» dos seus 
atletas que nunca baixa-
ram os braços, e que nos 
momentos de maior tensão 

sempre souberam manter 
a calma, e tomar decisões 
inteligentes nas situações 
de ataque/defesa organi-
zada quando a equipa es-
teve em situação de infe-
rioridade numérica.

A UMinho conquistou 
também o prémio de fair-
-play e o ponta-direita dos 
minhotos, Fábio Vidrago, 
foi eleito o MVP da pro-
va ao que somou ainda o 
prémio de melhor marca-
dor do Europeu.

Em 2015, cabe à UMinho 
organizar em sua casa o 
Europeu, o que será tam-
bém uma grande oportu-
nidade de alcançar o fei-
to único de conquistar três 
títulos europeus de forma 
consecutiva.

Fábio Vidrago, melhor jogador do torneio e melhor marcador

DR 
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Andebol da Universidade do Minho sagra-se bicampeão europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1dac5212

/

 
Hoje, 21h51
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 Andebol da Universidade do Minho sagra-se bicampeão europeu
Equipa de andebol sagrou-se bicampeão na modalidade ao vencer, na final, a Universidade de Novi
Sad (Sérvia), por 25-20.
 Hoje, 21h51 Nº de votos (0) Comentários (0)
A equipa de andebol masculino da Universidade do Minho conquistou esta terça-feira a medalha de
ouro nos Jogos Europeus Universitários 2014, em Roterdão, na Holanda, onde o conjunto de futsal
feminino da Universidade de Coimbra arrecadou o "bronze".
Segundo comunicado da Federação Académica de Desporto Universitário anunciou em comunicado
estes resultados. Para o treinador dos minhotos, Gabriel Oliveira, este Europeu "foi duro e bem mais
difícil de conquistar do que o de 2013 e, por isso, teve outro sabor", realçando ainda "a coragem e a
raça dos seus atletas".
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ANDEBOL
| Nuno Gonçalves | 

A UMinho continua a fazer furor
no Europeu Universiário de an-
debol e disputa, hoje, a final da
prova que está a decorrer na Ho-
landa. Numa das partidas mais
aguardadas, a UM e Universida-
de de Gazi, ambas já com bas-
tante rodagem e diversos emba-
tes no passado, disputaram o
acesso à final. Nunca antes os
turcos haviam batido os minho-
tos, pelo que a história e a esta-
tística jogavam a favor dos mi-
nhotos. Com posse de bola a seu
favor, a equipa de Gabriel Oli-
veira entrou muito bem na parti-
da, marcou dois golos e viu ain-
da o ‘gigante’ guarda-redes tur-

co defender três certeiros rema-
tes (um deles, num livre de sete
metros). Esta entrada muito forte
dos minhotos foi decisiva para
que ao intervalo estivesse quase
tudo decidido. Com o marcador
em 16-11, a UMinho ganhou um
ascendente mental sobre os for-
tíssimos (cinco dos seus jogado-
res tinham 2 metros de altura)
turcos que não queriam acreditar
no que lhes estava a acontecer.

A entrada na segunda parte foi
‘mortal’ para Gazi, que viu o ca-
pitão da UMinho, Bruno ‘Giga’
negar-lhe dois golos, para logo
de seguida, em rápidos contra-
ataques sofrer três golos do ‘ve-
loz saltitão’ Fábio Vidrago.

Até ao apito final do árbitro,
houve ainda tempo para algumas

preciosidades por parte dos atle-
tas que saíram do banco minho-
to, correspondendo assim em
grande estilo à confiança deposi-
tada neles. O resultado final de
33-20 não deixa margem para
contestação sobre quem foi a
melhor equipa. “Fizemos o nos-
so melhor jogo neste Europeu”,
as palavras são de Gabriel Oli-
veira, que estava feliz após ga-
rantir mais uma final. Para o téc-
nico, o segredo esteve na defesa
em 5-1 e “na forte entrada no
início da partida, quase sem qual-
quer tipo de erro, que depois nos
permitiu fazer uma gestão inteli-
gente da vantagem adquirida”.

Hoje a final é às 18 horas lo-
cais, frente aos sérvios de Novi
Sad, equipa com a qual a UMi-
nho perdeu até agora o seu único
jogo, ainda na fase de grupos. 

Andebol da UMinho está na
final do Europeu Universitário 
EUSA GAMES. O andebol da UMinho atinge pela sétima vez na sua história a final de um Campeonato
Europeu Universitário após bater, ontem, por 33-20, na meia-final, os turcos da Universidade de Gazi. 

NUNO GONÇALVES

Equipa da Universidade do Minho disputa hoje a final do Europeu Universitário

Equipa da academia mi-
nhota partiu como uma das
favoritas para este Europeu
e hoje defronta, na  final,
os sérvios de Novi Sad, que
na outra meia bateram
nos livres de sete metros os
croatas de Zagreb, após um
empate a 25 golos.
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Aprovados em reunião do executivo
Votos de louvor da Câmara Municipal
de Braga a atletas e equipas do concelho
A Câmara Municipal de Braga aprovou, ontem, votos de louvor a atletas e
equipas do concelho que, recentemente, conquistaram títulos desporti-
vos a nível nacional e internacional. Assim, na reunião do executivo mu-
nicipal, foram saudados os resultados alcançados pelos atletas do Sp.
Braga Ana Monjane e Paulo Rosário (em atletismo), Hugo Maia (ténis de
mesa), Arsenal Clube da Devesa (pelo título de campeão nacional de an-
debol da III divisão), equipa Superteams do Colégio João Paulo II (RobCup
2014) e a equipa de Bilhar Pool do Sp. Braga (campeã nacional).
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José Roque

A equipa Raccoons d'Areia
venceram a quarta e derradeira
etapa do circuito regional de
andebol de praia que decorreu
no passado fim-de-semana, na
praia do Pedrógão. Perante
uma grande moldura humana,
a equipa leiriense, que já lide-
rava a classificação geral, vol-
tou a vencer a etapa e cimen-
tou, assim, o primeiro lugar que
a levará a disputar a etapa na-
cional que começa na próxima
sexta-feira, em Esmoriz.

Os bi-campeões regionais
vão procurar repetir a façanha
do ano passado, em que se tor-
naram os representantes por-
tugueses no circuito europeu,
depois da vitória no circuito na-
cional. 

Na etapa do Pedrógão, os
Raccoons d'Areia venceram na
final a 'Quinta Boubã/Qualcro
qui' que ficou no segundo lugar
na classificação geral, a dez
pontos dos vencedores. A fe-
char o pódio ficou a equipa
Paula Espinha Cabeleireiros.

Em masters feminino, a
equipa Kempa Online venceu
a etapa do Pedrógão, mas foi
insuficiente para destronar as
N. Belchior/Académico da li-
derança da classificação final.
As IP Leiria fecharam o pódio.

Em rookies masculinos, os

Hackers d'Areia ficam em pri-
meiro lugar na geral, seguidos
dos Beachplease/Moldes RP,
que venceram a última etapa,
e dos Play 4 Fun. Em rookies
femininos, as vencedores da
etapa do Pedrógão, as Estupi10,
alcançaram o primeiro lugar
na geral, à frente das Nosdji+ e
Caloiras/Topcoatembal.

A nível individual, Cristóvão
Pedrosa (Raccoons), João Pi-
nheiro (Play 4 Fun), Carolina
Lopes (Nosdji+) e Vera Gorjão
(N. Belchior) foram eleitos os
jogadores mais espectaculares.
Carlos Simão (ILC 5+1), Tiago
ferreira (Beachplease), Ana
Silva (Kempa Online) e Mara
Fernandes (Estupi10) foram
considerados os melhores
guarda-redes.|

Raccoons dominam 
no areal do Pedrógão
Andebol Praia
Regional

Torneio proporcionou jogadas
espectaculares
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DR

“Banco” da Universidade do Minho celebra a passagem à fi nal da competição

O andebol da UMinho 
atingiu, ontem, pela sétima 
vez na sua história a final 
de um Europeu Universi-
tário após bater por 33-20 
na meia-final os turcos da 
Universidade de Gazi. Na 
final, os minhotos vão de-
frontar os sérvios de Novi 
Sad que na outra “meia” 
bateram nos livres de sete 

metros os croatas de Za-
greb após um empate a 
25 golos.

Numa das partidas mais 
aguardadas do dia, a UMi-
nho e a Universidade de 
Gazi, ambas já com bas-
tante rodagem nestas an-
danças e com diversos 
embates no passado, dis-
putaram o acesso à final 

do Europeu. Nunca antes 
os turcos de Gazi haviam 
batido os minhotos, pelo 
que a história e a estatís-
tica jogavam a favor dos 
minhotos.

Com posse de bola a seu 
favor, a equipa de Gabriel 
Oliveira entrou muito bem 
na partida, marcou dois go-
los e viu ainda o “gigante” 

guarda-redes turco defen-
der três certeiros remates 
(um deles, num livre de 
sete metros).

Esta entrada muito for-
te dos minhotos foi deci-
siva para que ao interva-
lo estivesse “quase” tudo 
decidido. Com o marca-
dor em 16-11, a UMinho 
ganhou um ascendente 
mental sobre os fortíssi-
mos (cinco dos seus joga-
dores tinham 2 metros de 
altura) turcos que não que-
riam acreditar no que lhes 
estava a acontecer.

A entrada na segunda 
parte foi “mortal” para 
Gazi, que viu o capitão 
da UMinho, Bruno “Giga” 
negar-lhe dois golos, para 
logo de seguida, em rápi-
dos contra-ataques sofrer 
três golos do “veloz salti-
tão” Fábio Vidrago.

O resultado final de 

Andebol da UMinho na final
CAMPEONATO EUROPEU UNIVERSITÁRIO

33-20 não deixa margem 
para dúvidas.

Gabriel Oliveira: «o 
nosso melhor jogo»

«Fizemos o nosso me-
lhor jogo neste Europeu», 
disse, no final, o treinador 
Gabriel Oliveira, que esta-
va visivelmente feliz após 
garantir mais uma final.

Para o técnico da UMi-
nho, o segredo esteve na 
defesa em 5-1 e «na forte 
entrada no início da par-
tida, quase sem qualquer 
tipo de erro, que depois 
nos permitiu fazer uma 
gestão inteligente da van-
tagem adquirida».

A final disputa-se hoje, 
a partir das 18h00 locais, 
frente aos sérvios de Novi 
Sad, equipa com que a 
UMinho perdeu o seu úni-
co jogo, ainda na fase de 
grupos. 
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Andebol da UMinho
disputa hoje
final do europeu 
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Andebol da Universidade do Minho sagra-se bicampeão europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4702c00

/

 
Redação, 29 jul (Lusa) - A equipa de andebol masculino da Universidade do Minho conquistou hoje a
medalha de ouro nos Jogos Europeus Universitários 2014, em Roterdão, na Holanda, onde o conjunto
de futsal feminino da Universidade de Coimbra arrecadou o "bronze".
 
 Segundo comunicado da Federação Académica de Desporto Universitário, o conjunto de andebol
sagrou-se bicampeão na modalidade ao vencer, na final, a Universidade de Novi Sad (Sérvia), por 25-
20.
 
 Para o treinador Gabriel Oliveira, este Europeu "foi duro e bem mais difícil de conquistar do que o de
2013 e, por isso, teve outro sabor", realçando ainda "a coragem e a raça dos seus atletas".
 
 |20:51 Terça, 29 de Julho de 2014
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Andebol do Minho é bicampeão europeu universitário - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad6e9c06

/

 
Vitória sobre a Universidade de Novi Sad por 25-20 permitiu a revalidação do título europeu
 
 A Universidade do Minho sagrou-se bicampeã europeia universitária de andebol, ao derrotar na final a
Universidade de Novi Sad (Sérvia) por 25-20.
 
 Os minhotos não tinha conseguido ultrapassar os sérvios ainda na fase de grupos, mas agora o
desfecho não se repetiu. Ao intervalo, a vantagem era portuguesa (13-12).
 
 Este foi o segundo título europeu para uma equipa portuguesa na segunda edição dos EUSA Games,
Jogos Europeus Universitários, que decorrem em Roterdão (Holanda) e decorrem até 8 de agosto. O
futsal feminino da Académica de Coimbra arrecadou o bronze.
 
 Presente em sete finais, o andebol da Universidade do Minho tem no historial oito medalhas (três de
ouro, quatro de prata e uma de bronze).
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Andebol da Universidade do Minho sagra-se bicampeão europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5a8ac072

/

 
29-07-2014 21:20
 
 Portugueses venceram sérvios na final por 25-20.
 
 Jogos Universitários 2014 decorrem em Roterdão, Holanda.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol masculino da Universidade do Minho conquistou hoje a medalha de ouro nos
Jogos Europeus Universitários 2014, em Roterdão, na Holanda, onde o conjunto de futsal feminino da
Universidade de Coimbra arrecadou o "bronze".
 
 Segundo comunicado da Federação Académica de Desporto Universitário, o conjunto de andebol
sagrou-se bicampeão na modalidade ao vencer, na final, a Universidade de Novi Sad (Sérvia), por 25-
20.
 
 Para o treinador Gabriel Oliveira, este Europeu "foi duro e bem mais difícil de conquistar do que o de
2013 e, por isso, teve outro sabor", realçando ainda "a coragem e a raça dos seus atletas".
 
 Ainda nesta modalidade, a equipa da Associação de Estudantes do ISEP (Instituto Superior de
Engenharia do Porto) saiu derrotada contra os turcos da Universidade de Uludag (Turquia) por 33-30,
terminando a sua prestação no oitavo lugar.
 
 No andebol feminino, a Universidade do Porto conseguiu um quinto posto, depois de ganhar também
a uma equipa turca, a Universidade de Akdeniz, por 21-19, enquanto as atletas do IPLeiria também
foram batidas, por uns renhidos 29-28, pela Universidade de Kastamonu (Turquia), conquistando
também o oitavo lugar na prova.
 
 No futsal feminino, o coletivo da Universidade do Coimbra venceu as turcas da Universidade de Ege,
por 6-2, no jogo dos terceiro e quarto lugares, assegurando a medalha de bronze.
 
 No masculino, a Universidade de Coimbra ficou em sétimo lugar da tabela, depois de vencer a
Universidade de Dragomov (Ucrânia), por 9-1.
 
 A prova de ténis de mesa terminou com a melhor classificação portuguesa de sempre: João Pedro
Vieira (UTAD/AAUTAD), em singulares, e Fernandes/Madeira (U.Algarve/AAUAlg), em pares, no nono
lugar.
 
 A competição de râguebi de sete começou hoje, com a fase de grupos de ambos os géneros, estando
em prova a Universidade do Porto e a Universidade Nova de Lisboa, esta apenas com masculinos.
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Angolanos e moçambicanos disputam bronze nos Jogos da CPLP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ec4f1c33

/

 
29-07-2014 19:11
 
 Angola perdeu com o Brasil em masculinos e femininos.
 
 Luanda acolhe a edição dos IX Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 As selecções angolanas de ténis, em ambos os sexos, defrontam quarta-feira, às 9h00, em Luanda,
as suas congéneres moçambicanas, nas partidas de acesso ao terceiro lugar do torneio dos IX Jogos
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se disputam nos "Courts" dos Coqueiros
(CTL).
 
 Depois de duplas derrotas na jornada de hoje, diante de similares brasileiras, com parciais de 3-6, 2-
6 e 1-6, 3-6 e 0-6,1-6 e duplo 0-6, respectivamente, os representantes nacionais masculinos e
femininos tentarão conquistar a medalha de bronze, para salvar a honra de casa, já que Portugal e
Brasil são os finalistas.
 
 A formação angolana, composta pelos tenistas Ericsson Morais, Fernando André, Danilson Bento,
orientado pelo treinador Eugénio Santos, apresenta-se com maiores possibilidades de ultrapassar os
moçambicanos, integrados por Armindo Nhavene, Caluim Maposse e Bruno Nhavene, que foram
batidos pelos portugueses.
 
 No sector feminino, as hipóteses das angolanas Eugénia Augusto, Alexandra Cayundo e Anita
Fernandes, são mais difíceis, dadas às capacidades evidenciadas pelas moçambicanas Cláudia Sumaia,
Deana da Costa e Marieta Nhamitambo, apesar de baquearem igualmente frente às tenistas lusas.
 
 Quanto às finais, que acontecem no mesmo dia entre os europeus e sul-americanos, espera-se por
uma competição renhida entre as selecções de ambos os países, compostos pelos jogadores Daniel
Baptista, Gonçalo Andrade, João Carvalho, Mariana Oliveira, Joana Ferreira e Vera Carvalho
(Portugal), orientada pelo treinador angolano Gil Fortunato, e Gabriel Boscadim, Leonardo Silva,
Marcelle Sirino, Vitória Okayuma e Rafaela Santos (Brasil).
 
 Os Jogos da CPLP, que decorrem sob o lema "Juntos na Diversidade", têm como objectivo valorizar a
partilha, a convivência e a irmandade entre os povos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
 
 A natação em águas livres, atletismo, futebol, andebol, basquetebol, ténis de mesa, voleibol de praia,
judo, ténis e atletismo para atletas com deficiência são as modalidades programadas para esta edição,
que regista a ausência da Guiné-Bissau, suspensa por razões políticas.
 
 Em termos de participação, esta edição deverá superar as 800 pessoas presentes em Mafra, Portugal,
em 2012.
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Andebol da Universidade do Minho sagra-se bicampeão europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b74cc78

/

 
Terça feira, 29 de Julho de 2014 |
 
 Redação, 29 jul (Lusa) - A equipa de andebol masculino da Universidade do Minho conquistou hoje a
medalha de ouro nos Jogos Europeus Universitários 2014, em Roterdão, na Holanda, onde o conjunto
de futsal feminino da Universidade de Coimbra arrecadou o "bronze".
 
 Segundo comunicado da Federação Académica de Desporto Universitário, o conjunto de andebol
sagrou-se bicampeão na modalidade ao vencer, na final, a Universidade de Novi Sad (Sérvia), por 25-
20.
 
 Para o treinador Gabriel Oliveira, este Europeu "foi duro e bem mais difícil de conquistar do que o de
2013 e, por isso, teve outro sabor", realçando ainda "a coragem e a raça dos seus atletas".
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  ENTREVISTA

Texto Micaela Costa 

ARTUR FERREIRA É O 
NOVO PRESIDENTE 
DO ABC DE NELAS

Que projeto estar a ser pensado para 
esta nova fase do ABC de Nelas? Vão 
haver mudanças ou este é um projeto 
de continuidade?
O projeto é de continuidade, até por-
que a única alteração que houve foi 
em termos de presidente. Toda a es-
trutura se mantém, os vice-presiden-
tes, a estrutura de andebol e futsal e 
toda a parte recreativa e cultura do 
clube. Apostamos na continuidade 
porque esse tem sido o êxito do ABC, 
é isso que tem feito deste clube está-
vel e com sucesso.

Já fazia parte do clube. Isso vai fa-
zer com que este desafio seja mais 
simples?
Essa vivência que tive com o clube 
dá uma perspetiva do que quere-
mos. O Joaquim Amaral sempre foi 
uma pessoa muito presente e sem-
pre transmitiu muita confiança e 
por isso o objetivo mantém-se, não 
podemos alterar o que está bem. Até 
podemos ter alguns pontos de vista 
diferentes mas o objetivo final será 
sempre o mesmo.

O futsal tem sido a modalidade mais 
representativa nos últimos anos. 
Ainda assim vai haver uma aposta 
mais forte no andebol?
O cube começou com o andebol e 

depois projetou-se mais no futsal. 
Trabalhamos sempre na perspetiva 
de que não vivemos de modalidades 
mas de um todo, não descuramos 
uma, nem beneficiamos outra, sen-
do certo que neste momento vamos 
ter uma aposta forte no futsal senior. 

E no que diz respeito à formação, 
qual o caminho a seguir?
A formação continuará a ter o nosso 
maior respeito e atenção, como tem 
sido até aqui. No andebol também 
vamos começar o trabalho de base, 
para que num futuro próximo seja 
possível criar uma equipa senior. No 
futsal vamos continuar o que tem 
sido feito, a formação sempre a ser-
vir de base de uma estrutura que 
culmina nos seniores. 

A equipa senior de futsal subiu à 2ª 
Divisão Nacional. Será um desafio 
mais complicado ou apenas mais um 
desafio?
Um pouco das duas coisas. Temos 
noção onde é que podemos chegar, 
mas também sabemos de onde te-
mos que partir. A autarquia dá-nos 
apoio para termos uma equipa com-
petitiva, mas não vamos entrar em 
loucuras. Queremos fazer um cam-
peonato tranquilo, almejando sem-
pre a melhor qualificação possível. 

Ligado ao clube desde 2005 e, mais recentemente, a assumir o papel de vice-
-presidente, Artur Ferreira é agora o novo presidente do Académico Bas-
ket Clube (ABC) de Nelas.

Continuar a apostar na formação, fortalecer o andebol e cimentar a equipa se-
nior de futsal são alguns dos objetivos do novo presidente, que sucede a Joa-
quim Amaral

Embora o clube não queira entrar em 
loucuras a subida à I Divisão é um 
objetivo?
É um sonho. Claro que queremos 
isso e temos até a garantia da autar-
quia para que dê todo o apoio nesse 
salto, pode não ser já, mas acredito 
que vai ser possível. 

No que diz respeito ao plantel, vai ha-
ver mudanças?
Vão manter-se 90 por cento dos jo-
gadores. Será um plantel curto, de 
cerca de 12 jogadores, podemos vir 
a ter mais um, mas será muito difícil. 

E a equipa técnica?
No fundo também vamos dar con-
tinuidade, será um treinador que já 
estava ligado ao clube, mas que trei-
nava os juniores. O Rui Almeida já 
estava com o clube há um ano e o 
trabalho desenvolvido agradou a di-
reção e, com a saída de Augusto As-
sunção, será ele a tomar os coman-
dos da equipa.

Porque é que Augusto Assunção não 
vai continuar a treinar o clube?
Unicamente por questões de falta de 

disponibilidade. Por nossa vontade 
o Augusto ficaria a treinar, mas não 
consegue. No entanto vai manter-se 
ligado ao ABC, como diretor técnico 
e vai estar a trabalhar de perto com o 
Rui, sempre que for necessário. 

Que mensagem gostaria de deixar 
aos adeptos e sócios do ABC?
O nosso lema, e instituído há mui-
to tempo pelo Joaquim Amaral, é 

“O ABC somos nós” e isso vai con-
tinuar a ser assim. Nós seremos tão 
fortes quanto os adeptos e os sócios 
assim o queiram mas sobretudo os 
sócios, que já são 2500. Podem con-
tar com o nosso trabalho e rigor e 
podem ter a certeza de que vamos 
continuar a fazer o trabalho dos úl-
timos 20 anos. 

São 2500 sócios, isso demonstra a 
confiança no clube?
Sem duvida. Somos o clube com 
mais sócios no distrito e talvez até a 
nível nacional, dentro da divisão do 
ABC. Sendo certo que gostaríamos 
de ter mais e que colaborassem mais 
com o clube Mas estamos muito or-
gulhosos com os sócios que temos.
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Ciclismo, atletismo, skate ou andebol 
são algumas das modalidades que fa-
zem parte da programação desporti-
va, para este verão, apresentada pela 
Câmara Municipal de Viseu.
De destacar dois eventos pioneiros na 
cidade que vão preencher o calendá-
rio: a Meia-Maratona das Vindimas – 
Meia-Maratona do Dão e o primeiro 
Troféu de Ciclismo da Cidade de Vi-
seu. O evento tem um investimento de 
200 mil euros e espera receber mais de 
100 mil participantes ativos e passivos.
Na apresentação das atividades, Al-
meida Henriques, presidente da au-
tarquia viseense, frisou que este “tem 
que ser um concelho ativo, em que o 
desporto não é uma política menor”. 
Para Almeida Henriques, “a quali-
dade de vida não se faz apenas pelo 
acesso a infraestruturas, mas pelo 
acesso a atividades e serviços que 
promovam o bem-estar, a realização 

pessoal e a saúde pública”.
A programação começa ainda este 
mês e para os dias 27 e 28 está mar-
cado o “Skate Challenge 2014”, uma 
atividade alternativa que “capta um 
público, mais jovem”, frisou Almei-
da Henriques. Com a organização 
do Radical Skate Clube e do Skate 
Clube de Viseu, este evento decor-
re no parque de skates do Fontelo e 
marca a segunda etapa do DC Skate 
Challenge, onde os melhores skaters 
na categoria pro� ssionais, amadores 
e iniciados vão à procura de se des-
tacar no ranking deste circuito.
Nos dias 5 e 6 de agosto a cidade de 
Viseu recebe um conjunto de even-
tos desportivos e culturais relacio-
nados com a Volta a Portugal (� nal 
da 6ª eta pa e ainda o dia de des-
canso da comitiva e corredores da 
prova, onde decorre, entre outras 
atividades, um concerto da banda 
portuguesa � e Gi� ).
A 16 e 17 de agosto realiza-se o 
“Festival Aéreo 2014”, no aeródro-
mo municipal. Uma iniciativa do 
Aero Clube de Viseu e que vai � car 
marcada pelo reposicionamento do 
novo aeródromo.

De 22 a 24 de agosto decorre a Con-
centração Motard, um evento já 
tradicional na cidade e que, como 
já vem sendo hábito, tem a chancela 
do Moto Clube de Viseu.
Para os dias 30 e 31 está marcado o 
“Torneio Internacional de Andebol 
Cidade de Viseu”, uma iniciativa da 
Federação Portuguesa de Andebol e 
da Associação de Andebol de Viseu.
O mês de setembro também reser-
va um vasto conjunto de ativida-
des que começam nos dias 6 e 7 no 
Centro Hípico de Viseu, com o con-
curso Nacional de Saltos. Também 
no dia 7 a autarquia esta a prepa-
rar o 1º Troféu de Ciclismo Cidade 
de Viseu, uma iniciativa do Boavis-
ta Clube em parceria com o muni-
cípio. A 21, a 1ª Maratona do Dão, 
integrada na 1ª Festa das Vindimas 
do Dão, uma organização que con-
ta com o clube “Os Ribeirinhos” e a 
GlobalSports. 
O programa de verão encerra nos 
dias 27 e 28 de setembro com o 
“Indo Eu BTT Viseu”, organizado 
em parceria com a Associação Aca-
démica de Viseu e a Fundação do 
INATEL. – MC

  MODALIDADES

EVENTOS 
DESPORTIVOS 
INVADEM VISEU
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 Erica Romão, 13 anos, 
residente em Fátima, parti-
cipa pelo segundo ano nas 
férias desportivas promovidas 
pela Junta de Freguesia de 
Fátima em parceria com 
o Centro de Estudos de 
Fátima. Vem uma semana 
e é das participantes com 
mais idade. De 30 miúdos 
que frequentam a semana 
de férias desportivas há 
apenas quatro raparigas, 
Erica é uma delas.  Neste 
programa de veraneio, foram 
os pais que lhe escolheram 
estas férias desportivas 

“Este ano é mais engra-
çado”, diz a adolescente, 

enquanto vai enumerando as 
várias actividades. “Vamos 
dois dias à piscina e fazemos 
jogos”. Prefere outros jogos 
para além do futebol, mas 
encara com gosto o futebol 
humano. 

André Ferreira, 11 anos, 
residente em Lomba d’Égua 
vai na terceira semana deste 
programa de férias despor-
tivas, sendo a primeira vez 
que participa. 

“Os pais disseram que 
eram muito tempo para 
ficar sozinho”, explica 
André que veio com o 
irmão, Simão, participar 
férias desportivas. E esta 
é a última semana em que 
participa neste programa 
de actividades.

Que actividades? “Va-
mos à praia, à piscina, 
fazemos muitos jogos” 
e “é bem divertido”, ga-
rante. André diverte-se 
mais na piscina, mas 
também gosta de jogar 

futebol, na posição de 
avançado. 

Nestas três semanas “já 
fiz amigos novos”, comenta 
enquanto explica que “cada 
semana são pessoas diferen-
tes” as que participam nas 
férias desportivas.

São férias com uma 
componente desportiva, 
sobretudo. Os jogos são 
muitos e variados, desde os 
jogos tradicionais ao peddy 
paper, passando pelos jogos 
pré-desportivos e jogos de 
caça ao tesouro. 

A ginástica de solo ou 
voleibol, a que se alia a pis-
cina, são as actividades mais 
preferidas pelas meninas, 
explica Nuno Domingos, 
um dos três monitores do 
projecto, juntamente com 
João Oliveira e Márcio 
Oliveira. 

Os três são licenciados, 
um é mestre, e docentes 
de Educação Física. As 
férias desportivas 2014 são 
promovidas pela Junta de 
Freguesia de Fátima em 
parceria com o Centro de 
Estudos de Fátima.

“É normal que os rapazes 
são mais dados ao desporto, 
mas mesmo assim temos 
participantes femininas”, 
acrescenta o responsável.

Juntam-se ainda idas à 
piscina no “Park do Rato”, à 
praia das Vitórias, e outras 
modalidades desportivas 
como futebol, voleibol, 
basquetebol e andebol. 

As férias decorrem nos 
meses de Julho e Agosto e 
têm um custo de 30 euros 
por semana ou 120 euros. 
Os pais que pretenderem 
podem inscrevê-los apenas 
um dia ou meio dia. Para 
inscrições, devem contactar 
a secretaria da Junta de 
Freguesia de Fátima. 

A maioria das actividades 
decorrem nas instalações 
do Centro de Estudos de 
Fátima, entidade parceira. 
Mas há um conjunto de 
outras que decorrem fora: 

Passeios de BTT ou pedestres 
para conhecer a cidade de 
Fátima e arredores; passeios 
culturais pelo Santuário de 
Fátima e Valinhos, enumera 
o também treinador. Há 
neste programa “saídas 
temáticas para conhecer 
profissões e indústrias 
existentes na freguesia”, 
acrescenta. 

Os miúdos, dos 6 aos 14 
anos, “vêm para se divertir”. 
E sobressai o elevado nú-
mero de inscritos que “tem 
superado as expectativas”. 

Nas últimas duas semanas, 
foram 30 os que participa-
ram nas actividades, Uma 
semana custa 30 euros, um 
mês 120 euros. As ferias 
desportivas decorrem em 
Julho e Agosto. 

Além de proporciona-
rem aos pais a possibili-
dade de deixar aos filhos, 
estas férias desportivas 
promovidas pela Junta 
de Freguesia de Fátima 
possam usufruir de um 
tempo de brincadeira e 
divertimento.

Férias Arqueológicas 
É a sétima edição das Férias Arqueológicas e decor-

rem em duas edições: a primeira de 4 a 8 de Agosto e 
a segunda de 11 a 14 de Agosto, junto à capela de São 
Sebastião, na Atouguia. 

A iniciativa é aberta a maiores de 14 anos e limitada a 
10 participantes por campanha. As actividades decor-
reram entre as 

 9h30 e as 12h30 e das 13h30 às 16h30. 
As inscrições são gratuitas até 25 de Julho e podem ser 

efectuadas no Museu Municipal de Ourém. 
Contactos: tel.:249540900 (6831), tlm: 919585003, 

910502917 ou museu@mail.cm-ourem.pt.

Férias no MASE
O MASE propõe às crianças dos 6 aos 12 anos, várias 

actividades pedagógicas e de animação.  Para pequenos 
grupos com o número mínimo de 5 participantes, du-
rante aproximadamente duas horas, as crianças poderão 
assistir a teatro de fantoches, visitar o Museu, partici-
par em jogos de descoberta, em oficinas de pintura e 
conhecer os bastidores do MASE (Reservas, Biblioteca, 
Sala de Restauro). 

O valor por criança é €3.00 e inclui a oferta de um 
gelado de fabrico italiano na Esplanada Missionária da 
Consolata. Informações e inscrições: e.mail – museu-
artesacra@consolata.pt; tel. 249 539 470

A Escola de Verão do projeto Aterra decorre de 21 a 25 de Julho na Quinta da 
Casa Velha, Vale Travesso, Ourém. Dirige-se a público com mais de 18 anos, pre-
ferencialmente universitários. 

O Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo de Albuquerque vai estar pre-
sente no debate final e entrega de diplomas, a 25 de Julho, a partir das 18h. Marcará 
presença também o representante da FAO (Organização das Nações Unidas para as 
questões da fome e agricultura) na CPLP.

Estão abertas as inscrições para participar nas conferências, tendo a inscrição 
um custo de 10 euros. 

Oficinas Musicais Cria-
tivas (OMC), iniciativa do 
Santuário de Fátima, terá a 
segunda edição deste ano 
entre 4 e 6 de Agosto. Apenas 
é possível a participação de 
15 crianças por edição. As 
actividades decorrerão no 
Centro Pastoral de Paulo 
VI, no Recinto do Santuário 
e nos Valinhos.

A participação nas ofi-
cinas tem um custo de 30 
€ por participante, valor 
que inclui a participação 
em todas as atividades, as 
refeições, o alojamento e 
o seguro. 

 Ainda quanto às inscri-
ções, devem ser realizadas 
pelos pais ou encarregados 
de educação através do 
contacto com o Secretaria-
do das Oficinas Musicais 
Criativas (OMC), para o 
e-mail omc@fatima.pt ou 
pelo telefone 249 539 600 
ou, ainda, presencialmente, 
no balcão do SEPALI – Ser-
viço de Pastoral Litúrgica, 
na Reitoria do Santuário. 

Escola de Verão do projeto Aterra

FéRIAS DESPORTIVAS DA JUnTA DE FREGUESIA DE FÁTIMA Ida à piscina e jogos

“É bem divertido”

Oficinas 
Musicais

Componente desportiva anima férias

 
Dia Tema do Dia Conferencia da Tarde (15h-16h30) Temas Serão 

21 Políticas Globais e 
estratégias locais 

 

José Ferragolo da Veiga (Ministério da 
Agricultura/DRAPA) 

Análise histórica das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural 
da União Europeia; 

Avaliação crítica da abordagem  LEADER; 

O impacto das políticas na agricultura de pequena dimensão 

Perspetivas para o próximo PDR 

Conversa com Gisela Cid 
(alimentação sustentável) 

22 Perspetivas locais para a 
sustentabilidade 

Quinta do Vale Pequeno (Eng. Luís Mendes)  

Federação Minha Terra (Eng. Luís Chaves)  

Consulai (Eng. Bruno Caldeira e Eng. Marta 
Mendes) 

A experiência de um Agricultor de Modo de Produção Biológica 

A experiência das Associações Locais de Desenvolvimento Local 
Rural 

A experiência de uma Consultora Agrícola em projetos centrados na 
sustentabilidade 

Filme 

23 Perspetiva global 

CIDAC (Centro de Informação e 
Desenvolvimento Amílcar Cabral) 

FEC  (Fundação Fé e Cooperação) 

Semear Portugal, Semear Angola/ 
Segurança Alimentar na CPLP 

Abordagem de uma Organização da Sociedade Civil ao Consumo 
Responsável e Comércio Justo 

A experiência da FEC na área da Cooperação para o 
Desenvolvimento e Advocacia Social 

Estratégia de Segurança Alimentar da CPLP 

Conversa com atores locais 

24 Desenvolvimento local - 

Jantar do Mundo 

(inscrição até 23 julho para 
margarida.alvim@fecongd.org, 

pediremos que tragam algo para 
partilhar) 

25 

Políticas Globais e 
Estratégias Locais para 

o Desenvolvimento Rural 
Sustentável 

18h-20h 

Debate com o Secretário de Estado da Agricultura (Eng. José Diogo de Albuquerque) e Representante da FAO na 
CPLP (Dr. Helder Muteia)  

Inscrição para 
margarida.alvim@fecongd.org  
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Dário Pereira, 11 anos, 
residente em Pinhel, gosta 
sobretudo das actividades 
que incluam a bicicleta. Já 
o ano passado participou, 
este ano regressou às activi-
dades, o mês inteiro. Depois 
da preferência assumida, 
seguem-se as idas à piscina 
e o jogo da apanhada. 

Tem Playstation “mas 
não jogo muito, gosto mais 
de coisas desportivas”, co-
menta. Também não gosta 
muito de ler, e neste campo 
de férias, há três colegas de escola a participar. Entre 
as actividades em que gostava de participar, o rappel é 
a eleita. “Já fiz uma vez na escola”. 

Se estivesse em casa, 
estaria a jogar Playstation. 
Luísa Antunes, 8 anos, 
residente em Ourém é uma 
das meninas que participa 
no programa de férias des-
portivas do Atlético. “Fui eu 
que pedi para vir”, confessa 
ao Notícias de Ourém. Aliás 
“já o ano passado pedi ao 
meu pai para vir”.

A actividade “mais fixe” 
é a ida à piscina. Mas há 
também a petanca e o “mata” entre os seus jogos favo-
ritos. Além das muitas actividades (participa desde o 
início de Julho), é “muito fixe conhecer pessoas novas”. 
Neste campo de férias já fez novos amigos e conta ainda 
com dois colegas de escola, a Secundária de Ourém. 

Na terça à tarde foi dia de 
piscina para os 11 miúdos que 
frequentaram esta semana 
o campo de férias desporti-
vas promovidas pelo Clube 
Atlético Ouriense (CAO) 
em parceria com a Câmara 
Municipal de Ourém. 

As actividades são muitas 
e dividem-se entre caça ao 
tesouro, jogos desportivos, 
BTT, visita ao Castelo, sessão 
de cinema e visita á biblioteca 
municipal. As actividades 
são complementadas com 
quatro dias de actividades 
aquáticas. Ana Valinho, 
uma das duas docentes 
da área de Desporto, a 
par de Martina Pereira, 
salienta que a preferência 
de todos inclui actividades 
com água, seja a piscina, a 
praia fluvial do Agroal ou 
o parque de merendas de 
Casal dos Bernardos. Por 
isso reforçaram a aposta 

neste tipo de actividades, 
explica a também treinadora 
do CAO. 

As férias decorrem ao 
longo do mês de Julho, 
em locais da cidade de 
Ourém ou próximos. A 
sede do Atlético funciona 
como o quartel general 
destas férias desportivas. 

É ali que os pais levam os 
filhos todas as manhãs. Por 
ser um espaço de clube, o 
futebol é também uma das 
actividades escolhida para 
alguns para os tempos livres.

“Aqui podem brincar 
e divertir-se” realça Ana 
Valinho. Os pais propor-
cionam assim uma semana 

de animação e actividades, 
além de convívio com outros. 
Petanca, voleibol, chinquilho 
e outros jogos tradicionais 
fazem parte do programa, 
além da piscina. O custo de 
uma semana é de 40 euros 
e inclui a participação em 
todas as actividades além 
do almoço e lanche.

Nas Férias de Verão do 
Centro Desportivo Social 
e Cultural Cercal, Vales 
e Ninho, as semanas são 
temáticas. Na semana que 
agora termina, a quinta 
semana de férias, foi dedi-
cada à expressão criativa. 
Uma aula de dança na 
segunda-feira, um teatro 
de fantoches e atelier de 
brinquedos de madeira na 
terça-feira, foram algumas 
das actividades de uma 
semana que incluiu uma 
visita à Academia de Música 
de Alcobaça. 

Para o programa de férias 
“pensámos nos interesses 
deles”, isto é, “no que eles 
gostam de fazer”, esclarece 
Diana Sebastião. E acti-
vidade que mais gostam, 
mete água: a piscina do 
Park do Rato, nas Matas; 
a praia de São Martinho e 
a praia fluvial do Agroal. 

Em simultâneo, as ac-
tividades de visita visam 

“fazê-los descobrir coisas”. 
E “quase nenhum tinha 
tocado num piano de causa 
ou numa harpa”, realça. 

As visitas são muitas 
e a animação garantida 
entre Julho e Agosto, para 
crianças entre os 3 e os 10 
anos. Os pais pagam 40 
euros por semana, com 
almoço e lanche incluído. 

De fora ficam as entradas 
nos museus ou locais onde 
seja cobrado bilhete.

Na próxima semana, 
dedicada à Natureza, es-
tão já planeados jogos de 
educação ambiental e a 
construção de um forno 
solar, em Tomar. Diana 
Sebastião salienta que os 
meninos “não brincam só 

por brincar” e há preocu-
pações pedagógicas. 

Todos, mesmo as crianças 
residentes fora da freguesia 
podem participar nestas 
actividades, seja a semana 
inteira ou apenas um dia. 
Para inscrição ou ver o 
mapa de actividades basta 
aceder ao site http://www.
cdsccvn.pt/.

Roberto Ribeiro, 9 anos, 
do Cidral, Gondemaria,  
participa nestas férias desde 
a primeira semana. Mas em 
Setembro ”não venho” porque 
fica de férias com a família. 

Gosta de “ir à piscina das 
Matas” e prefere a piscina 

à praia, onde “os pés ficam 
sujos com areia”.

Ao longo das semanas 
das Férias de Verão no 
Centro Desportivo Social 
e Cultural Cercal, Vales e 
Ninho, são vários os ateliers 
e actividades manuais. 

Roberto aprendeu mais 
sobre “reciclagem e regras 
de comportamento”. “Gosto 
de estar aqui, peço à minha 
mãe para vir”, afirma. 
Quando está em casa, anda 
de bicicleta e brinca com os 
seus brinquedos. 

Jéssica Oliveira, do Ni-
nho d’Águia, está nestas 
“férias” desde o início, 
há um mês. (A actividade 
começou a 16 de Junho). A 
menina de nove anos e que 
frequentará o 4º ano, no 
próximo ano lectivo gosta 
de “ir à piscina das Matas 
(Park do Rato). Gosta de 
“saltar para a água, andar 
na piscina”, diz sobre o 
local onde já esteve com 
familiares.

Jéssica enumera , de entre as várias saídas, uma 
que a marcou: a visita ao Museu Municipal de Ourém. 
“Vimos pessoas do passado” e “explicaram como é que 
as pessoas viviam”, recorda. 

Depois do tempo passado com os outros meninos 
que participam nas Férias de Verão do 

Centro Desportivo Social e Cultural Cercal, Vales 
e Ninho, de onde sai às 19h30, Jéssica anda de bicicleta 
e “ajudo a mãe”. 

A aluna do 4º ano salienta que gosta de ler e “A escola 
de Londres” de Beatrice Masini, é, agora o seu livro de ca-
beceira. A preparar já o próximo ano lectivo faz “cópias e 
contas”. E gosta mais das “contas de multiplicar que das de 
dividir”, diz. Em Agosto,  estará com os primos que chegam 
de França para passar férias  com os avós e com os primos. 

CAMPO DE FéRIAS CLUbE ATLéTICO OURIEnSE

Idas à piscina e muitas actividades 

FéRIAS DE VERãO DO CEnTRO DESPORTIVO SOCIAL E CULTURAL CERCAL, VALES E nInhO

“Pedi para vir”

Bicicleta e o resto

Ida à piscina misturada 
com História

Preocupação pedagógica

Ida à piscina e aprender
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POSITIVO

NEGATIVO

Portagens na Via do Infante
continuam
As portagens na A 22 (Via 
do Infante) vieram para fi-
car, tanto que o Governo já 
anunciou, na semana pas-
sada, uma renegociação do 
contrato com a Euroscut 
para poupar nos encargos 
que as Estradas de Portugal 
têm com esta via. Segundo 
Sérgio Monteiro, secretário 
de Estado dos Transportes, 
o acordo com a concessio-
nária das autoestradas 22 
e 28, ex-Scut (sem custos 
para o utilizador), vai per-
mitir uma poupança, ainda 
este ano, de 14,5 milhões 

de euros ou de 178 milhões, 
durante a vigência dos con-
tratos (19 anos). Para que a 
renegociação seja aprovada 
é necessário o aval dos ban-
cos credores e do Tribunal 
de Contas.

O problema é que as 
portagens na A22, via que 
na sua maioria foi constru-
ída com recurso a fundos 
comunitários, vieram, des-
de o início, provocar pre-
juízos de milhões de euros 
e originaram diversos pro-
blemas às populações e em-
presas da região que ainda 

atravessam uma grave cri-
se económica.

Na opinião generaliza-
da dos utilizadores, sem 
portagens, os espanhóis 
continuariam a ser uma 
presença assídua na re-
gião, a economia e o empre-
go não seriam tão afetados 
e a produtividade das em-
presas não teria tão fortes 
quebras.

Por sua vez, a requalifi-
cação da EN 125, encarada 
pelo Governo como uma al-
ternativa ainda que a popu-
lação não concorde, foi es-

quecida. Voltará, assim, a 
aparecer o fantasma da si-
nistralidade, numa das es-
tradas com mais pontos de 
alto risco, pondo em causa 
a imagem da região. Tam-
bém a Via do Infante, na sua 
maioria não oferece as con-
dições necessárias a uma 
autoestrada. 

Ainda no passado fim 
de semana, foi realizada 
uma marcha lenta de pro-
testo, entre Loulé e Faro, 
contra as portagens na A22, 
apesar de só tenha contado 
com oito automóveis.

Associação quer receber 
Campeonatos Nacionais 
Universitários em 2015
A Associação Académica da 
Universidade do Algarve 
(AAUAlg) candidatou-se, 
esta semana, na Federa-
ção Académica de Despor-
to Universitário (FADU), à 
organização dos Campeo-
natos Nacionais Universi-
tários (fases finais e dire-
tos) de 2015.

A ambição da academia 
é trazer à região algarvia 
os melhores atletas univer-
sitários a nível nacional, 
para disputar os primeiros 
lugares das diversas mo-
dalidades que integram o 

campeonato, bem como o 
possível acesso à represen-
tação portuguesa nas com-
petições europeus e mun-
diais.

Caso a Associação Aca-
démica seja a eleita para 
organizar este evento des-
portivo estarão em campo, 
no Algarve, atletas de mo-
dalidades como o andebol, 
o basquetebol, o futebol, o 
futsal, o voleibol, o rugby, o 
golfe, o ténis individual e o 
ténis de mesa em pares.

É de assinalar, com uma 
nota positiva, o esforço da 

AAUAlg na candidatura a 
um evento que dará pro-
moção à região, bem como 
à atividade física no meio 
universitário, a todo o tra-
balho desenvolvido até à 
data e ao reforço da afir-
mação da academia e da re-
gião algarvias no desporto 
universitário nacional.

A candidatura conta 
com a parceria da Univer-
sidade do Algarve, das Câ-
maras Municipais de Faro e 
de Loulé, a cidade escolhi-
da para, em 2015, ser a Ca-
pital Europeia do Despor-

to. Também as federações 
e associações regionais 
que têm atletas das diver-
sas modalidades demons-
traram, segundo referiu 
a AAUAlg em nota de im-
prensa, o seu total apoio a 
esta candidatura. Estas co-
operações «são fundamen-
tais para garantir o apoio 
logístico, material e huma-
no necessário para a con-
cretização e sucesso desta 
iniciativa», adianta a aca-
demia. A decisão da FADU 
será conhecida no próximo 
dia 18 de agosto.
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andeBol de praia   prova disputou-se em espanha

nazarenos ajudam portugal  
a alcançar 7.º lugar no europeu

david Millasseau e Milton Es-
trelinha (tátási team) ajudaram 
a seleção nacional sub-18 de 
andebol de praia a alcançar o 
7.º lugar nos campeonatos eu-
ropeus da modalidade.

os nazarenos integraram a 
equipa das quinas em lorca, 
Espanha, no passado fim de 
semana, e obtiveram o regis-

to de apenas duas vitórias em 
sete jogos.

na fase de grupos, alcança-
ram o 3.º lugar ex aequo com 
uma vitória sobre a seleção da 
Croácia. nos quartos-de-final, a 
seleção nacional perdeu frente 
à Rússia. já nos jogos de apura-
mento dos 5.º/8.º lugares, por-
tugal começou por perder com a 

ucrânia, mas firmou o 7.º lugar, 
em dez possíveis, com uma vitó-
ria sobre a seleção italiana.

na primeira participação lusa 
neste tipo de competições, os 
atletas nazarenos pretendiam 
dignificar a “camisola” e obter 
um lugar que ajudasse a impul-
sionar a modalidade nas praias 
do país.
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andebol de praia  nazarenos no pódio

this is team segue 
em 2.º lugar no  
circuito regional

a this is team alcançou apenas 3 pontos na 
2.ª etapa do circuito regional de andebol de 
praia, realizado no passado fim de semana 
no areal da praia da nazaré. apesar deste 
resultado, a equipa nazarena ocupa a 2.ª 
posição do escalão de masters masculinos 
com 13 pontos.

os também nazarenos shaolin ice/luís s. 
& Filhos sa, ocupam a 7.ª posição da geral, 
depois de terem obtido 3 pontos na primeira 
etapa e apenas 1 na etapa caseira.

as atletas do dom Fuas/Rafeiritas mantêm a 
4.ª posição que alcançaram na primeira etapa. 
as nazarenas alcançaram quatro pontos e 
continuam com uma prova confortável no 
escalão de masters femininos. no mesmo 
escalão, as alcobacenses do ala lorvantes 
ocupam a última posição, com apenas um 
ponto.

 a tátási team mantém a 9.ª posição com 
os dois pontos alcançados neste fim de se-
mana. os alcobacenses drink team seguem 
em 17.º lugar com dois pontos alcançados 
no escalão de masters.
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