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Europeu
de Patinagem
de Velocidade
será em Lagos

A cidade de Lagos recebe o 
Campeonato Europeu de Pa-
tinagem de Velocidade 2017, 
entre 1 e 8 de julho, numa 
prova que contará com qua-
tro centenas de patinadores, 
de vinte países, na Escola Se-
cundária Júlio Dantas.

A mesma localidade verá 
também ser promovido o Tor-
neio Internacional XIV Terras 
do Infante, que inclui a etapa 
inaugural da Taça da Europa 

Euro Cup 2017, em abril.
A decisão de ser Lagos o 

concelho anfitrião desta pro-
va, para os escalões de junio-
res B (16 e 17 anos), A (18 e 
19 anos) e seniores, partiu do 
Comité Europeu de Patina-
gem de Velocidade (Comité 
Europeu de Course) 

A iniciativa juntará 400 
patinadores em representa-
ção de seleções nacionais de 
20 países, estando em dis-

puta setenta títulos de cam-
peão europeu, nos diversos 
escalões e géneros, em pro-
vas de velocidade (onde es-
tão inseridos os 100 metros 
em corredores), meio fundo 
e fundo, onde se incluem as 
maratonas.

O Campeonato Europeu 
disputa-se entre 1 e 8 de ju-
lho, estando marcadas para 
os dias 2, 3 e 4 as Provas de 
Pista, na Escola Secundária 

Estafeta tavira/Faro 
no domingo
A estafeta entre Tavira e Faro, 
com passagem pelo interior 
da cidade de Olhão, volta à 
estrada no dia 2 de abril, às 
9h30, após dois anos de in-
terregno.

A competição terá um 
percurso em asfalto na Es-
trada Nacional 125 de 31,5 
quilómetros, aberto a clu-
bes e equipas federados ou 
não. Cada equipa terá que ser 
composta por cinco atletas, 
masculinos e femininos, que 
competirão nos escalões de 
Elite, Master 35 e Misto.

A competição arranca em 
Tavira, na Praça da Repúbli-
ca, junto à Ponte Romana, e 
termina em Faro na Pista de 
Atletismo da Penha. Quase 
todo o percurso se efetua na 
EN125. Em Olhão, os atletas 
entram pela Avenida Heróis 
de 1808, atravessando as ave-
nidas dos Operários Conser-
veiros e 16 de Junho, para de-
pois percorrerem a 5 de Ou-
tubro até à Rotunda Poen-
te, onde voltarão à EN125. A 
última transição da estafeta 
acontece junto aos Mercados 
Municipais de Olhão.

Inserida no calendário re-
gional da Associação de Atle-
tismo do Algarve, a estafeta 
tem o patrocínio das câmaras 

municipais de Olhão, Tavira e 
Faro e é organizada pelos nú-
cleos da Liga de Combatentes 

das três cidades, sendo para 
estes núcleos que as verbas 
angariadas revertem.

Cidade será ainda palco do Torneio Internacional 
Terras do Infante, que inclui a etapa inaugural 
da Taça da Europa Euro Cup 2017, em abril

Júlio Dantas, com os apura-
mentos a decorrer de manhã 
e as finais à tarde e à noite. 
Já nos dias 6 e 7, terão lu-
gar as Provas de Estrada - 
circuito da Escola Tecnopo-
lis, também com apuramen-
tos de manhã e finais à tar-
de. Para dia 8 ficou agenda-
da a disputa nos cem metros 
e a maratona (42,195 quiló-
metros), uma para cada es-
calão (juniores B femininos, 
seniores femininos, junio-
res A masculinos e seniores 
masculinos).

A competição é organi-
zada pelo Comité Europeu 
de Course, pelo Roller Lagos 
Clube de Patinagem e pela 
Câmara Municipal de Lagos, 
contando com o apoio da 
Federação de Patinagem de 
Portugal.

Já a primeira etapa da 
Taça da Europa Euro Cup 
2017 ficará reservada tam-
bém para Lagos, estando pre-
vista para 7 a 9 de abril. As-
sim, segundo a Câmara Mu-
nicipal de Lagos, «o municí-
pio receberá os melhores pa-

tinadores do velho continen-
te», sendo expectável que o 
XIV Terras do Infante «ultra-
passe o recorde de partici-
pantes». Na edição passada, 
teve 358 atletas, de 49 clubes 
e onze países. As provas de-
correm no dia 7 de abril, com 
início ao final da tarde, e no 
dia 8 durante todo o dia (ma-
nhã, tarde e noite), na pis-
ta da Escola Secundária Júlio 
Dantas. No dia 9 decorrem 
as provas em estrada, a meia 
maratona, as finais e a entre-
ga de prémios.




