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Com 90% de votos

Robert Câmara eleito na AFPD
de votos consoante a divisão em que se encontravam na época de 14/15 e também pelo número de
atletas inscritos.
Robert Câmara esteve cerca de dois anos a
cheﬁar os destinos da AFPD indigitado pelo Presidente da Assembleia Geral quando Auditon
Moniz apresentou a demissão. Agora foi eleito
com 90% dos votos de 17 clubes.
Futsal divulgado nas escolas
Dias antes do ato eleitoral, Robert Câmara
enviou para os clubes as linhas estratégicas para
os 4 anos de mandato.
Destacamos o estímulo junto dos Clubes para
a promoção de eventos; Apoiar a realização de
torneios que prolonguem a época desportiva e
apoiar a realizaçaõ de um torneio de relevante
interesse promocional.
Jogos de selecções Nacionais e Torneios com
a participação de Clubes Nacionais/Internacionais são áreas que terá atenção.
Na captaçaõ de praticantes, há interesse em
promover encontros de petizes e traquinas no futsal; Incrementar encontros de petizes e traquinas
no futebol e promover e divulgar o futsal em escolas do 1º ciclo do ensino ba?sico.
Quanto ao Quadro Competitivo da Formação, vão ser subdivididos o escalão de benjamins
em 2: Sub-10 e Sub-11 e o escalão de infantis em
Sub-12 e Sub-13.
Futebol de praia já este Verão
Robert Câmara pretende garantir a manutenção de jornadas duplas no Inter-Clubes Regional
Dezassete dos 28 clubes inscritos na Associação de Futebol de Ponta Delgada votaram na única lista candidata ao quadriénio de 2016 a 2010
da maior associação desportiva dos Açores.

Robert Câmara foi eleito para a Presidência
da Direcção com 256 votos, havendo dois votos
em branco.
Lembre-se que os clubes possuem o número

Pretende Robert Câmara garantir a manutenção de jornadas duplas no Inter-Clubes Regional
e fomentar o aparecimento de um centro de treino para as selecções.
O Futebol de Praia já prevê para este Verão
a promoção de torneios em diferentes praias de

Sa?o Miguel, para surgir uma prova regular em
2017, aliado a cursos de especialização de árbitros.
O Futebol/Futsal Feminino visa a criação de
departamentos de futebol feminino nos clubes
e um torneio no decurso da época 2016-2017.
Para o futsal em especíﬁco, há vontade
de Incrementar o número de praticantes na formação, o treino de selecções e o sistema de
prospecção pelas freguesias de S. Miguel e de
Santa Maria.
Cada prova com nomes de empresas
A formação de agentes desportivos, nomeadamente cursos para treinadores das duas vertentes, destacando o presidente eleito a sponsorização, Comunicacçaõ e Imagem.
Neste sentido, a sponsorização para a melhoria
das competições, e consequente redução dos custos associados, implementando uma plataforma
que permita aceder a resultados e classiﬁcações
de forma imediata.
Há igualmente a perspectiva de criar imagem
própria para cada prova (campeonato e taças de
ilha) e melhorar a imagem e dinâmica do sítio de
internet e da página de rede social (facebook),
conferindo visibilidade das atividades da AFPD
nos meios de comunicação social, por via da produção própria de conteúdos.
Novidade é na área da Disciplina, com a
promoção de duas acções anuais que permitam
concertar acções dos conselhos de disciplina e
de arbitragem e rever os conceitos disciplinares
no que se refere ao comportamento dos agentes
na comunicação social.
Serão implementados os prémios fair-play
e a manutenção do prémio de sucesso escolar e
desportivo.

Novo rosto com mais e melhor
informação

Confirmado

Moura no Rali do Faial, na Madeira
Foto ARC

ra, e decorre nos dias 8 e 9
de Julho.
Esta será uma forma de
Ricardo Moura preparar a
próxima presença no Rali
Vinho Madeira, entre 4 e 6
de Agosto, pontuável para
o Campeonato de Portugal
e onde o piloto não guarda
boas memórias devido aos
graves acidentes que teve
nas duas últimas participações.
Esta presença visa
também dar foco à empresa Socicorreia, ligada à
construção civil, com inEste é o Ford Fiesta R5 com que Ricardo Moura participa nas
teresses na Madeira e que
duas provas da Madeira
em breve conta investir nos
Açores.
A Comissão Organizadora do Rali do
A participação de
Faial/ZOOM TRAP 2016, a ter lugar na Ma- Ricardo Moura na Madeira não põe em causa
deira, garantiu a presença da equipa Ricardo estar à partida do Rali Lotus, que foi até adiaMoura/António Costa na prova do Campeona- do por uma semana. A equipa que o assiste,
to de Ralis CORAL da Madeira no seu habitual a ARC Sport, juntamente com o piloto, enconFord Fiesta R5.
traram as soluções de logística para poderem
O Rali do Faial é da responsabilidade do estar em 4 provas seguidas no espaço de 7 seClube Automobilístico 100 à Hora, da Madei- manas. Ou seja, Moura tem previsto competir

a 8 e 9 de Julho na Madeira, a 23 e 24 de Julho
em S. Miguel, a 4, 5 e 6 de Agosto na Madeira
e a 12 e 13 de Agosto em Santa Maria, na quinta prova do campeonato regional açoriano.
A página oﬁcial do Clube Automobilístico 100 à Hora refere que Ricardo Moura é
tricampeão nacional de ralis, competição que
venceu em 2011, 2012 e 2013, foi vice-campeão nacional em 2015, foi o vencedor do recente Azores Airlines Rallye a contar para o
Campeonato da Europa de Ralis (ERC) e foi
oito vezes campeão açoriano da modalidade,
desde 2008 até 2015. O piloto, natural de Ponta
Delgada, ilha de São Miguel, iniciou-se nos ralis em 2001 e tripulou viaturas como Daewoo
Lanos Kit-Car, Citroën Saxo Cup, Mitsubishi
Lancer Evo V, Mitsubishi Carisma GT, Mitsubishi Lancer Evo VIII, Mitsubishi Lancer Evo
IX, Skoda Fabia S2000, modelo com que foi
tricampeão nacional, e mais recentemente Ford
Fiesta R5.
O Rali do Faial conta ainda com a participação da dupla continental Pedro Meireles/
Mário Castro, campeã nacional em 2014, em
Skoda Fabia R5, e com o regresso do campeão
madeirense Alexandre Camacho, em Peugeot
208 T16 R5.

Novo site
do Marítimo
O Marítimo Sport Clube tem a partir de hoje
um novo rosto.
Um site mais funcional e interactivo com os
sócios, disponibilizando, por outro lado, mais e
melhor informação não só aos associados do clube
como ao público em geral.
Quem visitar o site do Marítimo, completamente renovado, ﬁcará a conhecer não só a informação
respeitante a cada uma das modalidades existentes
no clube mas, de uma maneira geral, tudo o que
esteja relacionado com o clube, nas mais variadas
vertentes, de uma forma simples, objectiva, com
um graﬁsmo e fotos devidamente actualizadas.
A história do clube, através de texto e fotos, é
dada a conhecer a quem for a www.maritimosportclube.com, site que disponibiliza, por outro lado,
um grande manancial de informação no que toca a
todos quantos, com o seu empenho e esforço, fazem do Marítimo Sport Clube um clube com rico
e vasto historial, que ”quer ser, cada vez mais, respeitado por todos”.
Os sócios do Marítimo podem a partir de agora
interagir de forma directa com o clube, poupando
assim tempo, com informação detalhada sobre o
que lhes mais interessar, e gerindo a sua relação
com o Marítimo de uma forma mais eﬁcaz.

