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Para:

FEDERAÇÕES EUROPEIAS

C/c:

PRESIDENTE DA CERS

De:

PRESIDENTE DO CERH

Data: 5 de Fevereiro de 2016
Assunto:

52º CAMPEONATO EUROPEU DE SENIORES MASCULINOS – CALENDÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕE ÚTEIS

Exmºs Senhores:
Peço a vossa atenção para os pontos seguintes, onde se incluem as informações mais relevantes sobre a 52ª edição do
Campeonato Europeu de Seniores Masculinos, cuja organização – sob supervisão do CERH – é da responsabilidade da FPP –
FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL, em cooperação com a “CÂMARA MUNICPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS”.

1. DATAS, LOCAL, ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR E MODELO DA COMPETIÇÃO
1.1

1.2

Esta edição do Campeonato Europeu de Seniores Masculinos terá lugar na cidade de Oliveira de Azeméis, Portugal, com
início na Segunda-Feira, 11 de Julho e termo no Sábado, 16 de Julho de 2016, com a participação das seguintes equipas
nacionais: ÁUSTRIA, INGLATERRA FRANÇA, ALEMANHA, ITÁLIA, PORTUGAL, ESPANHA e SUÍÇA
De acordo com a classificação final do campeonato anterior, a FASE 1 desta competição será disputada com as 8 equipas
participantes divididas nos seguintes 2 Grupos:
⇒ Grupo “A”: ITÁLIA+ ALEMANHA + FRANÇA + INGLATERRA
⇒ Grupo ”B”: ESPANHA + PORTUGAL + SUIÇA + ÀUSTRIA

1.2.1

As 4 equipas de cada Grupo competirão segundo o modelo de um Campeonato (todos contra todos),

disputado a uma só volta, de acordo com a seguinte pontuação:
• Vitória:
• Empate :
• Derrota:

1.2.2

Visando salvaguardar eventuais casos de empate classificativo, no final de cada jogo que termine empatado será
efectuada a marcação de livre diretos, de acordo com os seguintes procedimentos:
a)
b)
c)

1.2.3

1.2.4

Uma primeira série de 3 livres diretos para cada equipa, a executar por jogadores distintos de cada equipa,
sendo obrigação de cada equipa entregar ao Árbitro Auxiliar as listas dos jogadores que irão executar os livres diretos.
No caso de se manter um empate, séries sucessivas de 1 livre direto, que podem ser executadas pelo
mesmo jogador de cada equipa, até que seja encontrado o vencedor..
O resultado deste desempate não afetará o resultado que se verificava no final do tempo regulamentar
de cada jogo, sendo atribuído 1 ponto a cada uma das equipas, tal como estabelecido no artigo 21, ponto 1,
do Regulamento Técnico do Hóquei Patins da FIRS/CIRH.

A execução dos livres diretos pode ser efectuada da forma habitual, ou seja, remate direto à baliza ou transporte
de bola. Se o executante optar pelo transporte de bola, não poderá demorar mais de 5 segundos para tentar fazer
golo, rematando à baliza.
Cada um dos Árbitros Principais efetuará o controlo da correta execução dos livres diretos com transporte de bola,
tendo em atenção que:
a)
b)

1.2.4

3 pontos
1 ponto
0 pontos

Um deles terá de controlar o tempo de 5 segundos que está estabelecido para início da execução;
Uma vez tocada a bola pelo executante, o outro Árbitro terá de controlar o tempo de 5 segundos que está estabelecido
para finalizar a execução do livre direto.

Salvaguardando o disposto nos pontos anteriores, a execução deste livres diretos obedecerá às
disposições estabelecidas no Artigo 29 das Regras de Jogo.
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1.3

Tendo em atenção a classificação obtida na Fase anterior, a FASE 2 será disputada com a realização de eliminatórias
sucessivas, tal como está estabelecido no ponto2.3 deste Comunicado.

2. CALENDÁRIO DO EVENTO
2.1

TREINO DE ADAPTAÇÃO À PISTA E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS REPRESENTANTES DAS EQUIPAS
Os treinos de adaptação à pista de jogo, a realizar por cada uma das seleções nacionais participantes será
efectuado de acordo com o seguinte ordenamento horário:

O CERH fará o controlo e identificação dos representantes das equipas durante os treinos de adaptação à pista.
2.2

REUNIÃO COM OS DELEGADOS DAS EQUIPAS E COM OS ÁRBITROS DESIGNADOS
Na 2ª Feira, 11 de Julho de 2016, com início às 11:00H, o CERH realizará uma reunião com todos
os Delegados das Equipas e os Árbitros designados, visando clarificar os procedimentos a seguir durante
a competição, não só no que respeita às cerimónias oficiais e aos jogos a disputar, mas também quanto às
Regras de Jogo e, em particular, aos procedimentos referidos no ponto 1.2 deste Comunicado.

2.3

CERIMÓNIAS OFICIAIS, AGENDAMENTO DOS JOGOS E REUNIÕES INSTITUCIONAIS

(Os calendários da FASE 2 estão estabelecidos na página seguinte)
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4. LOCAL DO EVENTO E CARACTERÍSTICAS DO RECINTO DE JOGO
A 52ª edição do Campeonato Europeu de Seniores Masculinos realizar-se-á no Pavilhão Dr. Salvador Machado –
Praceta da União Desportiva Oliveirense - 3720-256 OLIVEIRA AZEMEIS.
As principais características do recinto desportivo são as seguintes:
• Dimensões da pista: 40 metros de comprimento × 20 metros de largura
• Piso da pista: Madeira
• Capacidade: 2.300 lugares sentados
• Áreas de suporte: 4 balneários para as equipas, 2 balneários para os Árbitros e um Posto Médico
4. AEROPORTOS MAIS PRÓXIMOS DO LOCAL DA COMPETIÇÃO
O Aeroporto Internacional da cidade do Porto é o que se encontra mais próximo da cidade de Oliveira de Azeméis,
da qual dista cerca de 50 Km.
A organização providenciará o transporte dos representantes oficiais das equipas nacionais participantes de/para:
•
•

Aeroporto Internacional do Porto e o Hotel de alojamento
Hotel de alojamento e as instalações do evento
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5. ALOJAMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOBRE O LOCAL DO EVENTO
Chamo a atenção para o ANEXO deste Comunicado, onde poderão ser encontrados – páginas 6 a 12 do anexo – a
lista dos Hotéis oficiais disponíveis para alojamento das equipas participantes. Além disso, também estão
incluídas informações interessantes acerca da cidade de Oliveira de Azeméis, designadamente:
• Localização (página 1 do Anexo)
• Como chegar? (páginas 1 +2 do Anexo)
• Desporto (páginas 2 + 3 do Anexo)
• Gastronomia (páginas 3 + 4 do Anexo)
• Artesanato (páginas 4 +5 + 6 do Anexo)
6. INFORMAÇÕES A PRESTAR PELAS FEDERAÇÕES PARTICIPANTES
O Presidente do Comité organizador do evento (email: ricardo.araujo@fpp.pt) e o Secretário-Geral do CERH (email:
cerh.secretary@gmail.com) necessitam de obter das Federações participantes - logo que possível – as seguintes
informações:
6.1 Horários dos voos de chegada e de partida e respectivo Aeroporto, relativamente à comitiva oficial de
cada equipa nacional, para que possa ser organizado o seu transporte.
6.2 Envio da lista de inscrição relativamente aos representantes de cada Federação participante
(jogadores, delegados, equipa técnica e outros representantes) e cujo formulário se encontra disponível na página
inicial, secção “EUROPEAN NATIONS CHAMPIONSHIPS”, do “website” do CERH, cujo endereço é o seguinte:
www.cerh.eu
Saudações desportivas

Presidente do CERH
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ANEXO
Oliveira de Azeméis 2016
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS 2016
CAMPEONATO EUROPEU DE HOQUÉI EM PATINS
11 – 16 Julho 2016
Localização
Oliveira de Azeméis é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito de
Aveiro, situada na Grande Área Metropolitana do Porto, região Norte e NUT III de
Entre Douro e Vouga. É sede de um município subdividido em 19 freguesias.
Com 163,41 km² de área, o município é ocupado por cerca de 71 000 habitantes.
É limitado a nordeste pelo município de Arouca, a este por Vale de Cambra e Sever
do Vouga, a sul por Albergaria-a-Velha, a oeste por Estarreja e Ovar e a noroeste
por São João da Madeira e Santa Maria da Feira.
Oliveira de Azeméis é uma importante localidade desde tempos imemoriais,
sendo um local com presença humana comprovada, desde pelo menos 2000 a.C.,
nos castros de Ul e de Ossela. Mais tarde, transformou-se num ponto de paragem
das vias romanas de Conímbriga-Porto e Lisboa-Braga, da qual subsiste o marco
miliário da milha XII.
Foi graças a esta posição privilegiada que se desenvolveu, atingindo o estatuto de
vila e sede do concelho a 5 de Janeiro de 1799, por D. Maria I, e que culminou com
a elevação a cidade a 16 de Maio de 1984.
[Oliveira de Azeméis is a Portuguese city situated in the district of
Aveiro. It is part of the Large Metropolitan area of Oporto, North Region
and NUT III subregion of the "Entre Douro e Vouga" region. It is the Head
of a Council which is subdivided into 19 boroughs. With an area of 163,41
km2 the municipality has a population of 71,000 inhabitants. It borders in
the northeast the Council of Arouca, in the east the Council of Vale de
Cambra and Sever do Vouga, in the south the Council of Albergaria-aVelha, in the Southwest the Council of Estarreja and in the West the
council of Ovar.
Oliveira de Azeméis is an important city, dating references to the
presence of human settlers, from at least 2,000 a.c. at the" Castros"
(hillforts) of Ul and Ossela. Later, it became a staging stopover of the
Roman Roads network of Conínbriga-Porto and Lisboa-Braga, of which a
still existing Milestone representing mile XII is the proof. As a result of this
privileged geographical position, it developed, being granted to the
category of town and Head of the Council on January 5th 1799 by D. Maria
I and it was on May 16th 1984 that it was raised to the category of city.]
Como chegar?
Chega-se à cidade de Oliveira de Azeméis através da A1 (Auto-estrada do
Norte), nó de Estarreja e da Feira, consoante se vem de Sul ou de Norte
respectivamente.
Para além da A1, que atravessa o território concelhio, outras vias permitem o
acesso fácil ao concelho, tais como o itinerário Complementar n.º2 (IC2) e a
E.N.224. Oliveira de Azeméis está já ligada directamente à cidade do Porto através
da A32 (Auto-estradas do Douro Litoral).
A nível ferroviário, está em funcionamento a linha do Vale do Vouga que
estabelece ligação com a linha do Norte em Espinho, podendo-se daí prosseguir
para o Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, etc. Existem ligações regulares de autocarro
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para o Porto, Aveiro e Coimbra, bem como outras de âmbito mais restrito, a nível
local e regional.
How to get?
[The city can be reached by the A1 (Northern motorway) by the exit
lanes of Estarreja and Feira, respectively. Besides A1, which intersects the
territory of the municipality, other roads allow the easy access to the
Council, roads such as A25, A29, A32(still not ready) , IC2 and EN224.
Concerning the railway system, the "Vale do Vouga" railway line
links to the Northern line in Espinho, enabling passengers to reach Porto,
Aveiro, Coimbra, Lisboa, etc easily. Road connections of passenger
transportation are assured mostly to Oporto, Aveiro and Coimbra. There
are however, regular lines that link some local and regional areas of the
council.]
Caraterização

Desporto
Em termos desportivos o município evidencia-se com a equipa de futebol
Oliveirense na liga de honra (segunda divisão), com a equipa de basquetebol na
terceira liga (terceira divisão) e a equipa de hóquei na primeira divisão, sendo o
terceiro grande clube em conjunto com o Porto e Benfica.
O mundial de hóquei em 2003 passou por Oliveira de Azeméis e desde
então, é exibido num dos jardins junto da zona desportiva e escolar da cidade, o
maior stick de hóquei do mundo.
[As far as sports are concerned it stands out as Oliveirense the city
sports club ranks at present the second division in football, 3rd division in
basketball and first division in hockey. The local hockey team is along with
Porto and Benfica the third best hockey team in the national ranking.
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The 2003 rink hockey world championship was held in Oliveira de
Azeméis, being displayed since then in the sportive and school area of the
city, the biggest hockey stick ever.]
Turismo
Embora sendo um município fortemente industrializado, o turismo é
actualmente uma aposta forte aproveitando, por um lado, o seu variado e
importante património arquitectónico, edificado, cultural, natural, e por outro,
valorizando o turismo de negócios e de desporto, duas áreas com grande projecção
a nível nacional e internacional.
Entre outros motivos de interesse e com visita obrigatória, o parque de La
Salette e a capela com o mesmo nome merecem a atenção dos visitantes.
Excelente local de lazer, o parque proporciona excelentes miradouros para a
paisagem circundante.
O folclore faz parte das tradições culturais do concelho. As festas de Nossa
Senhora de La Salette, que se realizam em Agosto, são as mais populares.
A capela, com o mesmo nome, foi construída entre o final do século XIX e o
início do século XX. Monumento gótico, foi o primeiro templo construído em
Portugal destinado ao culto de Nossa Senhora de La Salette.

Gastronomia
A oferta gastronómica está intimamente ligada às actividades produtivas e à
riqueza dos solos. Oliveira de Azeméis pode, portanto, estar grata pelo que a
natureza lhe oferece.
A actividade dos moleiros levou a que fosse possível obter farinhas e arroz
de grande qualidade que permitem a criação de produtos como o pão de Ul,
regueifas e o arroz de febras de Cesar.
São também muito procurados os pratos de cabrito assado, o arroz de ossos
da suã, os rojões, a vitela assada, o anho à moda de Fajões, as rabanadas de
Cesar, as papas de S. Miguel, entre vários outros que podem ser degustados nos
restaurantes do concelho. Há ainda vários pratos de peixe onde adquire especial
realce a bacalhoada.
Interessante é também que parte da freguesia de Ossela está inserida na
região demarcada dos vinhos verdes.
[In terms of gastronomy, there is a strong connection between what
is produced, the richness of the soil and the regional delicacies.
Due to the activity developed by the millers it was possible to
produce high quality flour and rice allowing as a result the ongoing process
of creating products like bread of Ul, regueifas (sweet bread with
cinnamon), and the "Arroz de Febras Cesar style" (rice with pieces of pork
meat Cesar style cooked).
Among other extremely tasty dishes are "Cabrito assado" (roast
lamb), "Arroz de Ossos da Suã, (loin bone rice) "Rojões" (pork meat
typically cooked in fat), "Vitela assada" (roast veal), "Anho á moda de
Fajões" ( lamb Fajões style cooked), "bacalhoada"(codfish served with
boiled potatoes, cabbage and eggs), "Papas de S. Miguel" (S. Miguel
mash). All these typical dishes can be found at the local restaurants.
It is however in sweetmeats that our country stands out, and
Oliveira de Azeméis plays an important part in it: Queijadinhas de Cenoura,
Zamacóis, Beijinhos de Azeméis Formigos Cesarenses, French Toast Cesar
style and Sweet Regeifas Ul style are delicacies visitors cannot do without.
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Interesting is also the fact that part of the borough of Ossela is included in
the specific vineyard of Vinhos verdes.]

Artesanato
O artesanato de Oliveira de Azeméis é muito variado e, em alguns casos,
único no país. Trabalhos em cobre, peças em vidro, arte sacra, arte em madeira,
cestaria e as típicas sacas de tiras de Cucujães, confeccionados a partir de tiras de
feltro entrelaçadas, são alguns exemplos.
[There is a wide variety of arts and crafts products in the region
being some of the work an only example in the whole country. Copper,
glass, religious art, wooden art, baskets and the typical woven bags from
Cucujães are some examples.]

Parque de La Salette

O parque de La Salette é considerado o ex-libris da cidade de Oliveira de
Azeméis, marcado pela beleza e tranquilidade.
Localizado sobranceiramente à cidade, o parque da cidade comemorou em
2009 o primeiro centenário. A ele rumam milhares de pessoas em Agosto, durante
as Festas em honra de La Salette.
O parque nasceu de uma promessa da população de Oliveira de Azeméis a
Nossa Senhora de La Salette rogando pela queda de chuva. A promessa foi
cumprida com a construção de uma capela, inaugurada a 19 de Setembro de 1880.
Os primeiros trabalhos no parque iniciaram-se a 07 de Abril de 1909.
O plano geral do parque foi concebido por Jerónimo Monteiro da Costa,
paisagista do virar do século XIX e herdeiro de uma cultura oitocentista em torno
da horticultura, jardinagem, concepção e construção de jardins e, à altura, Director
dos Jardins Municipais do Porto e da Real Companhia Hortícolo-Agrícola Portuense.
O parque ocupa 17 hectares e a sua gestão é da responsabilidade da
Câmara Municipal.
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O parque de La Salette, que tanto orgulha os oliveirenses, está a comemorar
este ano um século de existência.
A data, festiva, significa o início de uma nova etapa na vida do ex-libris de
Oliveira de Azeméis – a sua requalificação definitiva que há-de projectar este
espaço como uma referência regional e nacional.
A carga histórica e romântica que suporta, a sua localização sobranceira à
cidade, a tranquilidade que transmite e a atracção que exerce junto de crianças,
jovens e idosos que procuram nele o descanso ou a ocupação de tempos livres
fazem do parque La Salette um espaço único e apetecido.
Por todas estas razões e porque os oliveirenses amam o seu parque chegou
o momento de fazer do ex-libris de Oliveira de Azeméis um parque de futuro,
moderno e catalisador de pessoas e investimentos.
Foi no parque La Salette que, há séculos, nasceu a indústria vidreira
nacional. Esta ligação histórica implica a criação de um Centro de Interpretação do
Vidro.
Mas outros projectos vão ser desenvolvidos como, por exemplo, a criação do
Centro de Visitantes do Parque, uma nova mata a nascente, a requalificação de
todo o núcleo central e um novo parque de merendas.
Parque Temático Molinológico
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O Parque Temático Molinológico é um espaço que aproveita os moinhos de
água existentes nesta região há mais de dois séculos.
Este Parque localiza-se nas freguesias de Ul e Travanca, a sul da sede do
município de Oliveira de Azeméis.
O que há para ver
• Edifício recepção/administrativo, no qual se recebem os visitantes e se permite
uma visita virtual ao Parque;
• Edifício moinho: espaço onde se demonstra a moagem tradicional nos moinhos
característicos do município de Oliveira de Azeméis;
• Edifício expositivo: espaço de exposição permanente de engrenagens e utensílios
associados à actividade da moagem, bem como dos seus intervenientes;
• Edifício auditório: espaço polivalente de apresentação de diapositivos e vídeos,
acumulando a função de auditório para pequenas palestras;
• Forno tradicional: espaço demonstrativo de confecção do pão equipado com forno
tradicional;
• Bar: espaço de apoio para serviço de pequenas refeições, onde se faz a
degustação do pão de Ul.
O conjunto do espaço é servido por espaços exteriores para lazer, parque de
merendas e um espaço exterior de diversão para crianças com campo de jogos
relvado.

Unidades Hoteleiras

Hotel Dighton – Oliveira de Azeméis
Morada:
Largo da República
3720-241 Oliveira de Azeméis
Portugal

Contactos Gerais:
Tel: +351 256 682 191
Fax: +351 256 682 248
Email: info@hotel-dighton.com
Site: http://www.hotel-dighton.com/
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Taxas a Aplicar:

•

Preço por cada quarto single – 55€/noite com peq. almoço incluido

•

Preço por cada quarto duplo – 60€/noite/2 pessoas com peq. almoço
incluido

•

Refeições : 25€/pessoa/refeição; menus a estipular posteriormente;

Coordenadas GPS: N 40º 50′ 19″ W 8º 28′ 42″

7

HOTEL RURAL VALE DO RIO
Morada:
Av. Soares de Basto, nº 4346
3720-423 Palmaz Oliveira de Azeméis
Portugal

Contactos Gerais:
Tel: 00351 962 156 451
Email: geral@valedorio.com
Site: http://www.valedorio.pt

Taxas a Aplicar:

•

Preço por cada quarto single – 55€/noite com peq. almoço incluido

•

Preço por cada quarto duplo – 60€/noite/2 pessoas com peq. almoço
incluido

•

Refeições : 20€/pessoa/refeição; menus a estipular posteriormente;

•

Nossa disponibilidade de 11 a 14 Julho são de 25 quartos

•

Nossa disponibilidade para a noite de 15 Julho são de 24 quartos

•

Nossa disponibilidade para a noite de 16 Julho (Sab. – Dom) são de 11
quartos
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Coordenadas GPS: 40º 48' 31'' N / 8º 27' 00'' W
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São João Da Madeira Business Hotel
Morada:
Rua Adelino Amaro da Costa, nº573
São João da Madeira Business Hotel
3700-023 S. João da Madeira

Contactos Gerais:
Tel: (+351) 256 106 700
Email: info@eversaojoaomadeira.com
Site: http://eversaojoaomadeira.com/

Taxas a Aplicar:

•

Preço por cada quarto single – 52€/noite com peq. almoço incluido

•

Preço por cada quarto duplo – 57€/noite/2 pessoas com peq. almoço
incluido

•

Refeições: buffet de saladas, 1 sopa, 1 prato quente, fruta inteira e
uma sobremesa doce; bebidas incluídas (agua e refrigerantes, exclui
bebidas alcoólicas e café) --- 16€ por pessoa por refeição
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Coordenadas GPS: 40.894588, -8.4876287

TULIP INN ESTARREJA HOTEL AND SPA
Morada:
RUA MARQUES RODRIGUES N 36
3860-404
ESTARREJA
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Contactos Gerais:
Tel: +351 234 840 430
Fax: +351 234840439
Email: info@tulipinnestarreja.com
Site: http://www.tulipinnestarreja.com/

Taxas a Aplicar:

•

Preço por cada quarto single – 54€/noite com peq. almoço incluido

•

Preço por cada quarto duplo – 59€/noite/2 pessoas com peq. almoço
incluido

•
•

Refeições: ementa desportiva buffet com saladas simples, 1 sopa, 1
prato principal, massa, 1 sobremesa, sumos, águas e café:
15.00€/pessoa/refeição
NOTA: No acto da reserva deverá ser efectuado o pagamento de
30% de forma a garantir o serviço, restante valor pago no check in.

Coordenadas GPS: 40° 45' 27.81" N, 8° 33' 40.84" W
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