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ANDEBOL
| Redacção | 

“Um dia com Dario Andrade”.

Assim foi designada esta inicia-

tiva, tendo como protagonista o

atleta de andebol do Sport Lis-

boa e Benfica e a equipa de an-

debol da APD Braga.

A acção consistiu na realização

de um treino de conjunto em que

o internacional português Dario

Andrade integrou os trabalhos

da equipa de andebol da APD

Braga, que esta época tornou-se

campeã nacional e venceu a Ta-

ça de Portugal na variante de an-

debol 4 e andebol 7.

Em representação da Câmara

Municipal de Braga, a vereadora

do Desporto, Sameiro Araújo,

destacou igualmente a “força e

tenacidade” da delegação de

Braga da Associação Portuguesa

de Deficientes, manifestando o

desejo que “continuem a con-

quistar vitórias” pelo município

bracarense.

A viver uma experiência única,

Manuel Vieira, vice-presidente

da APD Braga e também atleta

da equipa de andebol da associa-

ção, quis aproveitar a oportuni-

dade para realçar que “é impor-

tante que as pessoas com

limitações possam mostrar à so-

ciedade” tudo aquilo que lhes

“dá gozo” fazer, tal como a prá-

tica do andebol.

Esta foi uma inciativa promo-

vida pela agência de marketing

desportivo PromoPlayer, em

conjunto com a APD Braga e a

Signa Design, tendo como palco

o Pavilhão Municipal de Ferrei-

ros, em Braga, no âmbito de

uma iniciativa de solidariedade

Além da organização da Pro-

moPlayer, a Signa Design quis

associar-se à iniciativa, oferen-

cendo canecas e camisolas per-

sonalizadas. Nas palavras de Le-

tícia de Sousa, responsável de

marketing da empresa, “a marca

tem todo o prazer em associar-se

a causas tão nobres.”

Ao longo da sessão de treino,

Dario Andrade efectuou os mes-

mos exercícios que os seus no-

vos ‘colegas de equipa’ por um

dia, cumprindo o treino numa

cadeira de rodas.   No final, o

ponta-esquerda do Benfica mos-

trou-se muito feliz por “ter a

oportunidade de divulgar o ex-

celente trabalho que está a ser

desenvolvido pela APD Braga”

e deu os parabéns à equipa pelo

“sucesso que tem alcançado”

nas provas mais recen- tes.

Dario Andrade em convívio
com equipa da APD Braga
ENCONTRO DE CAMPEÕES no Pavilhão Municipal de Ferreiros, com o internacional português Dario
Andrade a participar numa jornada de solidariedade com a equipa da APD Braga.

DR

Foto de família na jornada de convívio entre o atleta internacional Dario Andrade e a equipa da APD Braga

+ mais
Atleta do Benfica,
Dario Andrade, marcou
presença numa iniciativa
de solidariedade e apoio
à equipa de andebol
da APD Braga.

A APD Braga é campeã
nacional na variante de
andebol 4 e venceu ainda
a Taça de Portugal.  

A vereadora do município
de Braga, Sameiro Araújo,
também se associou. 
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UMINHO
| Joana Russo Belo |

É o reconhecimento máximo do
mérito desportivo. A Universi-
dade do Minho (UM) distinguiu,
ontem, na 14.ª Gala do Desporto
- que teve lugar no repleto Salão
Medieval da Reitoria - atletas,
treinadores e dirigentes que per-
mitiram a afirmação nacional e
internacional da instituição no
domínio desportivo. Uma ceri-
mónia com sentimento especial,
depois da distinção, em 2013,
com o primeiro lugar no ranking
da EUSA e a liderança do des-
porto universitário europeu.

José Fernandes (monitor do

ano - taekwondo), João Chaves
(treinador do ano - basquetebol),
Ercília Machado (atleta femini-
na do ano - atletismo), Humber-
to Gomes (atleta masculino do
ano - andebol) e Ana Rita Lopes
(percurso desportivo do ano -
taekwondo) foram os vencedo-
res dos Podium 2014, num reco-
nhecimento pelos brilhantes re-
sultados alcançados no último
ano, onde se contabilizam mais
de cem medalhas nas competi-
ções organizadas pela Federação
Académica do Desporto Univer-
sitário.

“É uma festa que comemora o
mérito que faz parte da cultura
da UM: o mérito no ensino, o

mérito na investigação e tam-
bém o mérito na actividade des-
portiva que faz parte do nosso
projecto de educação integral”,
sublinhou o Reitor, António Cu-
nha, assumindo o desporto “co-
mo uma parte determinante” do
projecto educativo. 

“A universidade rejubila com
os sucessos desportivos dos seus
estudantes e orgulha-se desses
resultados e significado no com-
plemento da formação e de de-
senvolvimento pessoal”, desta-
cou, agradecendo a “todos os
que suaram com a camisola da
UM”.

Durante a Gala, Carlos Videira,
presidente da Associação Acadé-

mica da Universidade do Minho
realçou “o orgulho redobrado”
pela distinção do ranking da EU-
SA. “Factos que comprovam o
mérito de uma aposta séria e
comprometida das sucessivas di-
recções da AAUM e UM, que há
muito assumiram o desporto
universitário como elemento
fundamental de um modelo de
educação integral”, referiu, elo-
giando os “valores” e “sacrifí-
cio” de todos os atletas estudan-
tes. 

Para além dos cinco troféus, a
Gala do Desporto apresentou
duas distinções especiais: a Car-
los Videira e à AAUM e ao Rei-
tor, António Cunha. 

CERIMÓNIA
| Joana Russo Belo |

Câmara Municipal de Braga e
Universidade do Minho de mãos
dadas. A Gala do Desporto da
UM foi o mote para a assinatura
de um protocolo entre a autar-
quia e os SASUM - Serviços de
Acção Social da Universidade
do Minho, numa lógica de cola-
boração com o objectivo de ren-
tabilização das instalações des-
portivas, permitindo, ainda,
oferecer condições privilegiadas
para a utilização dos espaços
desportivos aos funcionários da

câmara e SASUM. 
“Este protocolo traduz o espírito
de colaboração que se centra no
usufruto de alguns equipamen-
tos que queremos estender para
outras áreas, asssim como per-
mitirá encontrar novas formas
de colaboração e projectos num
futuro próximo”, destacou o pre-
sidente da autarquia, Ricardo
Rio.

O edil aproveitou o momento
para felicitar a UM pelo “domí-
nio no desporto uiversitário”:
“os títulos individuais e colecti-
vos e o facto de ter, sistematica-
mente, a praticar desporto quase

sete mil alunos traduz o espírito
da mente sã, em corpo são, que
queremos que se estenda a toda
a cidade de Braga”.

Do lado dos SASUM, o admi-
nistrador Carlos Silva elogiou “a
qualidade e empenhamento” de-
monstrado pelos atletas e técni-
cos. O responsável deixou uma
palavra especial às Câmaras
Municipais de Braga e Guima-
rães - representada pelo vice-
-presidente Amadeu Portilha -
“sem as quais, certamente, não
conseguiríamos colocar em prá-
tica um projecto que é hoje refe-
rência no espaço Europeu”.

FLÁVIO FREITAS

João Chaves foi distinguido como treinador do ano

FLÁVIO FREITAS

Reitor da UM, António Cunha, e presidente da câmara, Ricardo Rio, assinaram protocolo 

FLÁVIO FREITAS

Ercília Machado recebeu galardão de atleta feminina do ano

FLÁVIO FREITAS

Treinador Hugo Serrão recebeu o galardão de Ana Rita Lopes 

UM distingue mérito desportivo
GALA DO DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO HOMENAGEOU treinadores, atletas e dirigentes desportivos. Ana Rita
Lopes, na modalidade de taekwondo, recebeu o galardão de atleta percurso desportivo. João Chaves foi o treinador do ano. 

Os vencedores 
dos galardões 2014 
da UMinho são:
José Fernandes -
monitor do ano;
João Chaves - treinador
do ano;
Humberto Gomes -
atleta masculino do ano;
Ercília Machado - atleta
feminina do ano;
Ana Rita Lopes - atleta
percurso desportivo. 

+ galardões

Protocolo formalizado durante a Gala

Universidade e autarquia de mãos dadas
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PROTOCOLO ENTRE AS DUAS INSTITUIÇÕES
FORMALIZADO NA GALA DO DESPORTO

CÂMARA DE BRAGA
E UMINHO UNIDAS
PELO DESPORTO
Pág.  24
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Encontro de 
Andebol Jovem
em S. Pedro
A SIR 1.º Maio de Picassinos,
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal da Marinha Grande e a
Associação de Andebol de Lei-
ria, organiza no dia 28 de Ju-
nho,  sábado, um Encontro de
Andebol Praia Jovem em São
Pedro de Moel. 

O Encontro destina-se a
crianças dos 8 aos 14 anos, em
masculinos e feminos. As ins-
crições podem ser feitas para
sir_1_maio@netcabo.pt.
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Câmara ajuda associações
e clubes com 163 mil euros

Canoagem, uma das modalidades apoiada

A Câmara Municipal de 
Esposende aprovou a atri-
buição de subsídios aos 
clubes e associações des-
portivas do concelho, no 
valor de aproximadamente 
163 mil euros. O montante 
corresponde ao valor refe-
rente às taxas de inscrição 

DR

ESPOSENDE

e seguros dos atletas dos 
escalões de formação nas 
associações ou federações 
das respetivas modalida-
des, realização dos exa-
mes médicos obrigatórios 
e aquisição de equipamen-
tos e material pedagógico, 
durante a época desporti-

va 2013/14. Destina-se ain-
da ao apoio à participação 
nos campeonatos conce-
lhios de futebol infantil, 
realização de iniciativas 
desportivas e à atividade 
regular das associações e 
clubes, tendo em conta o 
número de praticantes e 

respetivas equipas.
A Câmara continua, as-

sim, a apoiar a prática de 
modalidades como futebol, 
andebol, hóquei em patins, 
BTT, taekwondo, karaté, 
canoagem e equitação.

Apoiados são “Os Apu-
lienses”, AD Esposende, 
Náutico de Fão, CF Fão, 
Hóquei de Fão, Antas FC, 
ADRC de Fonte Boa, Gan-
dra FC, GCDR Gemeses, 
Juventude de Marinhas, 
FC Marinhas, Estrelas de 
Faro, Palmeira de Faro, 
Esposende Surf, Juventude 
de Mar, Rio Neiva, ADCS 
Criaz, UD Vila Chã, Forjães 
SC, Juventude Belinho, Ka-
raté de Apúlia, Taekwondo 
de Esposende, Clube Hípi-
co, Equivau e Norte Pen-
tatlo Moderno.
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O Núcleo Regional da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, em parceria
com a Associação de Andebol da
madeira, organizam no próximo dia
21 (sábado), a 3.ª edição do evento
"Um Golo Pela Vida", torneio de An-
debol Sénior, em femininos e mas-
culinos, no Pavilhão do Funchal.
Haverá barracas na área circun-

dante ao pavilhão, com comes e be-
bes e vende de produtos alusivos ao
evento. Toda a receita reverterá a fa-
vor do  Núcleo Regional da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro.
A apresentação formal do evento

está agendada para esta tarde, a par-

tir das 17h30, na sede daquele nú-
cleo regional, à Rua Elias Garcia, Edi-
fício Garcia I, Bloco V, 1.º B.

JM

“Um golo pela vida”
no próximo sábado
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Marítimo, Nacional, União (fute-
bol), Madeira SAD (andebol mas-
culino e feminino) e CAB (basque-
tebol masculino) mostraram-se
satisfeitos com as intenções do Go-
verno Regional em assinar os Con-
tratos Programa relativos à próxima
temporada até final do presente
ano e de regularizar os compro-
missos que ainda se encontram
atrasados.  Este sentimento resultou
da reunião mantida na tarde de on-
tem, na Quinta Vigia, presidida
pelo chefe do Executivo, Alberto
João Jardim, encontro que juntou
também os secretários regionais da
Educação e Recursos Humanos,
Jaime Freitas, e do Plano e Finanças,
Ventura Garcês. Rui Alves também
marcou presença na reunião na
qualidade de convidado de Jardim.

LÍDERES EM UNÍSSONO
NO FINAL DA REUNIÃO

Há ainda, por outro lado, uma
quase garantia de que o Plano Re-
gional de Apoio ao Desporto
(PRAD), para a temporada de
2014/2015 poderá vir a ser apre-
sentado no próximo mês de julho,
pelo que os responsáveis pelas
SADs esperam que as transferên-

cias passem a ser feitas com a re-
gularidade possível.
Carlos Pereira, presidente do

Marítimo, lembrou na oportuni-
dade que apesar dos atuais condi-
cionalismos, há preocupação do
Governo em resolver a situação.
«Os governantes compreendem

a nossa quase agonia, mas sabe-
mos que as transferências estão li-
mitadas devido às obrigações do
Plano de Ajustamento Económico
e Financeiro (PAEF). Ficou de-

monstrado que não nos podem
obrigar a resultados desportivos
com a falta de liquidez financeira
que temos. Saíamos mais ou me-
nos satisfeitos, pois há preocupa-
ção do Governo para a regulariza-
ção. Temos de pôr a  imaginação a
trabalhar junto do tecido empresa-
rial», fez questão de esclarecer o lí-
der “verde-rubro”.
Rui Alves, por seu turno, deu os

parabéns ao Governo Regional e
aos clubes por terem conseguido

SADs satisfeitas com o Governo

Líderes dos clubes saíram satisfeitos da Quinta Vigia.

apresentar soluções para um pro-
blema de relação económico-fi-
nanceira com o Executivo.
«O Governo está de parabéns

após este período atribulado. Es-
tão de parabéns os clubes, que
sem terem criado um movimento
muito reivindicativo, foram capa-
zes de apresentar propostas para
o problema da relação econó-
mico-financeira do Governo. Ter-
minou a época e as SADs não re-
ceberam qualquer cêntimo. Estava
a representar uma visão do des-
portivo e saí satisfeito por aquilo
que vi», afirmou à saída do encon-
tro na Quinta Vigia.
Filipe Silva, lembrou que os

atrasos só aconteceram devido
ao PAEF. «Só houve estes atrasos
por causa do Plano de Ajusta-
mento Económico Financeiro a
que Região foi submetida, mas
vai voltar tudo ao normal e os clu-
bes vão ter mais desafogo em re-
lação ao apoio necessário para
desenvolver a atividade», escla-
receu o presidente da SAD unio-
nista, que fez ainda questão de
mostrar as declarações de im-
postos do ano de 2013, num claro
sinal de que o investimento do
Governo Regional tem retorno.
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Decorreu nos dias 7 e 
8 de junho o XiV torneio 
cidade de Vila real / Abílio 
Botelho, no Pavilhão dos 
Desportos de Vila real, nos 
escalões de infantis mas-
culinos e femininos, e ini-
ciados masculinos.

o programa do primei-
ro dia estava reservado ao 
escalão de infantis. nos 
masculinos o Boavista F.c. 
não deu qualquer hipótese 
aos seus adversários e ven-
ceu. Derrotou facilmen-
te a A.D.Godim por 21-1, e 
venceu o s.V.r.Benfica por 
17-12. no jogo que colo-
cou frente a frente os dois 
clubes do distrito, foram 
mais fortes os vilarealen-
ses que venceram por 18-7, 
alcançando assim o segun-
do lugar. na competição 
feminina os jogos foram 
todos mais equilibrados, 

saindo vencedora a equi-
pa do G.D.chaves, vencen-
do a A.D.Godim por dois 
golos de diferença (16-14) 
e o A.c.Fafe por três (10-
7). o segundo lugar ficou 
entregue ao A.c.Fafe que 
venceu a A.D.Godim por 
11-10.

no segundo dia do tor-
neio competiram os atle-
tas do escalão de inicia-
dos masculinos, com o 
A.c.lamego a superiorizar-
se aos adversários, tendo 
vencido o s.V.r.Benfica por 
32-12 e a A.D.Godim por 
26-16. no lugar intermédio 
do pódio classificou-se a 
A.D.Godim, que empatou 
12-12 com o s.V.r.Benfica 
mas beneficiou da menor 
diferença de golos marca-
dos e sofridos no final da 
competição.

anDEBOl
XiV TORnEiO ciDaDE Vila REal 
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Fafe recebe Encontro Nacional de Infantis Masculinos de Andebol
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/

 
06/18/2014
 
 Cerca de 600 pessoas, entre atletas e equipas técnicas, chegam a Fafe, na próxima semana, para
participarem no Encontro Nacional de Infantis Masculinos de Andebol.
 
 A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Andebol, em colaboração com a Câmara Municipal
de Fafe e o Andebol Clube de Fafe (ACF), começa no dia 26 e vai juntar equipas de todo o país,
incluindo as ilhas.
 
 Durante quatro dias, os atletas que vão ficar alojados na Escola Carlos Teixeira, uma espécie de
quartel-general das equipas participantes, vão disputar um campeonato nacional, pela primeira vez
em Fafe.
 
 A escolha da cidade para a realização da competição tem a ver com o facto de Fafe ter uma equipa de
andebol na primeira divisão e também por participar com uma equipa de infantis, neste encontro.
 
 A realização de um evento desta natureza é muito importante para o concelho porque, para além da
promoção em termos turísticos, atraindo centenas de pessoas à cidade, vai contribuir para a promoção
do tecido económico do local.
 
 "O nosso concelho tem muitas potencialidades, nomeadamente na experiencia que já demonstrou em
organizações de nível nacional e internacional, assim como, a nível turístico. Ao realizarmos um
evento desportivo, desta natureza, com centenas de atletas de todo o país, estamos a promover o
concelho e as nossas gentes, uma vez que com as equipas virão certamente adeptos e familiares,
esperando-se um grande número de visitantes a Fafe", explica Pompeu Martins, vereador do desporto,
na Câmara Municipal de Fafe.
 
 Os atletas começam a chegar já no dia 25 de Junho. Ao todo, participam na prova 32 equipas.
 
 As finais da prova realizam-se a 29 de Junho, no Pavilhão Multiusos, a partir das 13H00.
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