MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Sines acolhe Final Four
da Taça de Portugal de Andebol
O Pavilhão Multiusos de Sines recebe, nos dias 1 e 2 de junho, a Final Four da Taça de Portugal
Masculina de Andebol.
As meias-finais estão marcadas para sábado, 1 de junho. No primeiro jogo, às 15h00, defrontamse as equipas do Futebol Clube do Porto e do Póvoa Andebol Clube. No segundo jogo, às 17h30,
a equipa da Associação Atlética de Águas Santas encontra-se com a equipa do Madeira SAD.
A final realiza-se domingo, 2 de junho, às 17h00.
A competição é organizada pela Federação Portuguesa de Andebol, com o apoio da Câmara
Municipal de Sines e da Associação de Andebol de Setúbal.
"Fun zone" na Av. Vasco da Gama
Além dos jogos da Final Four propriamente ditos, realizam-se no fim de semana de 1 e 2 de
junho outras iniciativas relacionadas com o andebol.
Na Avenida Vasco da Gama, será criada uma Fun Zone, com Street handball, remate relâmpago,
tiro ao alvo, insufláveis, entre outras atividades. No dia 1, funcionará das 9h30 às 14h00, e, no
dia 2, das 9h30 às 15h30.
A Fun Zone é organizada pela Federação Portuguesa de Andebol, juntamente com a Câmara
Municipal de Sines, Associação de Andebol de Setúbal e o Andebol Clube de Sines.
Ação de formação para treinadores
Aproveitando o facto de Sines receber jogos de andebol do mais alto nível competitivo, realizase a 1 de junho, ao longo de todo o dia, no Pavilhão Multiusos, uma ação de formação de
treinadores com João Castro, treinador com o titulo EHF PRO Master COACH e professor de
Educação Física.
A ação de formação é organizada pelo Andebol Clube de Sines, com o apoio da Câmara
Municipal de Sines e da Federação de Andebol de Portugal.
Inscrições, com o custo de 5 euros, até 31 de maio, no site da federação: www.fpa.pt.
A ação é homologada para efeitos da formação continua de treinadores com 1.4 U.C para a
Componente Geral (válido para os treinadores de todas as modalidades).
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