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Paulo Félix é seleccionador
nacional em sub-19
Andebol Praia
Leiriense

Paulo Félix vai orientar a selecção nacional de sub-19 masculinos no IX Campeonato da Europa deAndebol de Praia Sub19,
que terá lugar em Lloret de Mar

(Espanha), de 26 a 28 de Junho.
O treinador leiriense está ligado ao andebol de praia desde
1995. Começou como jogador
e chegou a ser treinador em simultâneo, seguindo depois em
definitivo a carreira de treinador.|
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Andebolistas a votos para melhores 2014/15
Estão abertas as votações da federação portuguesa de andebol, que visa distinguir os
melhores da temporada 2014/15 na Gala do
Andebol, que acontece pelo quinto ano consecutivo. As votações encerram no próximo
dia 30 e podem ser concretizadas num link a
partir do site daquela federação (www.fpa.pt).
A Madeira está representada em algumas
distinções, desde logo com o técnico Paulo

Fidalgo (Madeira SAD) a concorrer para o
prémio de treinador do ano com Carlos Resende (ABC), Frederico Santos (Sporting),
João Comédias (Passos Manuel) e Ljubomir
Obradovic (FC Porto).
Duarte Sousa (Madeira SAD) e Marco Freitas (Sports Madeira) também vão a votos, na
categoria de melhor técnico entre as equipas
femininas, registando-se três madeirenses na

corrida à melhor guarda-redes: Isabel Góis
(Alavarium) [foto], Mónica Correia (Madeira
SAD) e Nádia Nunes (Sports Madeira).
Já Renata Tavares (Madeira SAD) e Sara
Gonçalves (Sports Madeira estão na lista de
melhor jogadora, bem como Anaís Gouveia
(Madeira SAD) e Érica Tavares (Madeira SAD)
para o prémio revelação.

David Spranger
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Sporting renova com Sérgio Barros

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

19-06-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=956416

MAIS UM ANO DE LEÃO AO PEITO O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de Sérgio Barros
por mais uma temporada. O ponta esquerdo verde e branco, em Alvalade desde 2009, rubrica que
quer "continuar a progredir". "É uma felicidade muito grande continuar com uma camisola de que
gosto, num clube e num grupo onde me sinto bem. Estou cá há alguns anos e quero continuar a
progredir enquanto pessoa e atleta com esta família que é o Sporting", referiu durante a assinatura do
novo vínculo.
, 19 junho de 201518:09
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Calor intenso acompanha fervor do Nacional de Infantis no estádio de Leiria

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Região de Leiria Online

Data Publicação:

19-06-2015

URL:: http://www.regiaodeleiria.pt/blog/2015/06/19/calor-intenso-acompanha-fervor-do-nacional-de-infantis-noestadio-de-leiria/

Publicado em 19 Junho 2015 às 5:15 pm. Tags: Andebol, associação de andebol de leiria, encontro
nacional de infantis, eni, estádio de leiria, federação portuguesa de andebol, infantis, leiria [embedded
content] O clima de exaltação era evidente assim como o calor abrasador que atingiu a cidade de
Leiria, nesta sexta-feira. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, um dos oito palcos que recebe até ao
próximo domingo, dia 21, o Encontro Nacional de andebol de infantis, várias equipas preparavam-se
para enfrentar o adversário. Com dois campos montados de propósito para o evento, a manhã de
sexta-feira começou com partidas entre as equipas femininas que se empenhavam para obter o maior
sucesso no resultado final. Fora das quatro linhas, outros clubes faziam os exercícios de aquecimento
ou assistiam aos jogos. O Encontro Nacional de Infantis é inédito em Portugal, pois reúne pela
primeira vez os torneios feminino e masculino na mesma cidade, trazendo mais de 50 equipas e 1.200
atletas, com idades entre os 11 e os 13 anos, a Leiria. Até domingo, dia 21, vão realizar-se 156 jogos
no total.
Publicado em 19 Junho 2015 às 5:15 pm.
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Juventus confirma Mandzukic

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

19-06-2015

Meio:

RTP Online

Autores:

Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=838231&tm=45,47&layout=158&visual=49

19 Jun, 2015, 19:59 / atualizado em 19 Jun, 2015, 20:09
Massimiliano Allegri, confirmou esta sexta-feira que o clube italiano garantiu os serviços do futebolista
croata Mario Mandzukic, que na última época jogou nos espanhóis do Atlético de Madrid.
"Contratamos o Mandzukic porque queríamos um grande futebolista. Estou muito contente. É um
jogador de nível internacional, marcou golos por todos os campeonatos por onde passou e vai fazê-lo
também em Itália", confirmou Allegri a um canal de televisão britânico.
Depois da liga alemã (Wolfsburgo e Bayer Munique) e da liga espanhola (Atlético de Madrid), o
internacional croata, de 29 anos, segue agora para Itália, onde jogará nas próximas quatro
temporadas.
Segundo a imprensa italiana, a contratação do croata custou aos tetracampeões italianos um valor a
rondar os 18 milhões de euros.
Carlos Barros
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1º de Agosto vence Interclube na terceira jornada

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

19-06-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_angola/artigo/2015/06/19/andebol-angola-1o-de-agostovence-interclube-na-terceira-jornada

19-06-2015 23:18
Ao intervalo os militares já levavam vantagem de três golos (10-7).
1.º Agosto - Interclube
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
O 1º de Agosto de Agosto em masculino derrotou hoje, no pavilhão da Cidadela, o Interclube, por 2420, no jogo de destaque da terceira jornada dos campeonatos nacionais seniores.
Ao intervalo os militares já levavam vantagem de três golos (10-7).
Com esta vitória o 1º de Agosto mantém a liderança da prova, com seis pontos, os mesmos do Petro
de Luanda, que nesta ronda despachou o Misto de Cabinda, por 41-22.
Na outra partida desta jornada, a Marinha de Guerra suplantou o Progresso da Lunda Sul, por 33-19.
Jogos para domingo
1º de Agosto-Petro de Luanda
Interclube-Progresso da Lunda Sul
Misto de Cabinda-Marinha de Guerra
Em feminino, isto para a segunda jornada do grupo A, a Marinha de Guerra triunfou sobre o
Progresso da Lunda Sul, por 31-23, e o 1º de Agosto derrotou a Casa Pessoal do Porto do Lobito, por
26-13.
Para o grupo B jogam no sábado (segunda jornada) Progresso do Sambizanga-ASA e Petro de
Luanda-Electro do Lobito.
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Andebol Juventude
do Lis sagra-se
vice-campeã nacional
Não foram uma, mas duas vezes,
que a Juventude do Lis ficou à beira
de conquistar títulos nacionais de
andebol durante o passado fim-desemana. Já com a promoção ao
segundo escalão assegurada, a
equipa sénior masculina perdeu
com o Estarreja (31-23) e venceu o
Sporting da Horta B (28-26) na fase
de atribuição do título, que
decorreu em Estarreja, acabando
por ter de se contentar com o
segundo lugar. as iniciadas
femininas disputaram a fase final
em São João da Madeira e mesmo
sem perder qualquer partida
acabaram arredadas do título, pois
contabilizaram dois empates, com
CA Leça (24-24) e Alavarium (2828), vencendo apenas a
Sanjoanense (31-29). O título
acabou por sorrir à equipa de
Aveiro. Mais próximo, na Marinha
Grande, o SIR 1.º de Maio disputou
a fase final de juniores femininas,
mas também não foi capaz de
conquistar o título nacional, que
viajou para as vitrinas do
Alpendorada. Numa competição
muito equilibrada, a equipa de
António Santos empatou com o
Sports Madeira (16-16) e perdeu
com o Alpendorada (14-12) e com o
Porto Salvo (17-14), terminando a
fase concentrada na quarta posição.
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Andebol Encontro
Nacional de Infantis
joga-se em Leiria
É já amanhã, sexta-feira, que
arranca o Encontro Nacional de
Infantis, em andebol. A competição
irá decorrer em Leiria e irá juntar as
competições de ambos os sexos. No
total, 1.200 miúdos de 56 equipas
vão participar no evento, com o
atractivo de dois campos estarem
colocados no Estádio Municipal. A
organização está a cargo da
Associação de Andebol de Leiria,
Federação de Andebol de Portugal e
Município de Leiria.
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TRIBOL

8º Torneio Tribol praia cidade
Vila Real/Intermarché
 Nos dias 3, 4 e 5 de julho,
no areal do Codessais, junto às
piscinas Municipais descobertas, em Vila Real, a Associação de Andebol de Vila Real
e a Câmara Municipal de Vila
Real, vão organizar o 8º Torneio Tribol de Praia Cidade
Vila Real / Intermarché.

Serão três dias de muita
animação, num torneio já com
tradição na região, onde serão
disputados jogos de voleibol,
futebol e andebol de praia.
Muitas atividades complementares e animação com a
“Triparty” no dia 4 à noite, com
a presença de DJ’s convidados.

As inscrições poderão
ser efetuadas até ao dia 17
de junho no site do torneio
(http://tribol.utad.pt/) e
restante informação consultada na página oficial do facebook do 8º Tribol (https://
www.facebook.com/tribolvreal).
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ANDEBOL

Gala da AD Godim distinguiu atletas
e dirigentes
p J.MEIRA
 No dia 13 de junho, a

AD Godim levou a efeito
um espetáculo sem precedentes no pavilhão municipal do Peso da Régua, em
que a primeira edição da gala
do andebol, onde atletas e
convidados desfilaram em
tapete vermelho entrando
num cenário hollywoodesco
à escala do concelho.
A gala teve um espetáculo diversificado com muita
música, dança humor, que ficaram a cargo de artistas reguenses (Maria da Piedade,
Dance Kids e elementos do
grupo Tear D’ouro), intercalando com a entrega de prémios que galardoaram todos
os atletas e dirigentes.
De salientar a homenagem
a título póstumo do jogador,

Jorge Ferreira, e de Anselmo
Cardoso, fundador da Associação Desportiva de Godim.
O momento alto acontece quando Maria da Piedade
sobe ao palco para apresentar
e interpretar o hino do AD

Godim. A gala terminou em
festa alegria e boa disposição.
É de enaltecer o profissionalismo dos amadores que
tornaram isto possível, dando destaque ao que se denomina Prata da Casa.
Joaquim Freitas
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ANDEBOL Nacional
Seniores femininos 2ª divisão

Vela de Tavira lidera
A 13ª jornada, penúltima da fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, está marcada para o dia 6 de
junho, com o Vela de Tavira a receber o Académico.
Os encontros, A. A. Espinho-Santa Joana, A. D. Canelas-Assomada e São Félix da Marinha-Sociedade 1º de Maio,
fecham a ronda.
Em termos de clsssificação, a prova continua a ser liderada por Vela de Tavira e Santa Joana, ambos com 32 pontos.
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ANDEBOL

Equipa de Juvenis do CD Pateira sobe à 1.ª Divisão Nacional
A equipa de juvenis masculina de Andebol do Clube Desportivo da Pateira (CDP) disputou o último jogo da segunda fase
nacional, o qual venceu o
CAIC por 33-29, garantindo o acesso à primeira divisão do campeonato nacional.
Este campeonato é disputado com as 40 melhores
equipas a nível nacional. O
Clube Desportivo da Pateira junta-se agora às outras
cinco equipas da Associação de Andebol de Aveiro

nesta prova (Feirense, São
Bernardo, Alavarium, Espinho e Estarreja).
O CDP é a primeira equipa do concelho de Águeda
a conseguir este feito com
o escalão de juvenis. É uma
equipa ainda jovem contando com alguns atletas
no escalão de iniciados e
por isso com bastante potencial competitivo.
Graças ao feito alcançado, o CDP vai levar o nome
do clube, do concelho de
Águeda e da freguesia de
Fermentelos ainda mais

longe, e para isso será fundamental reforçar apoios e
patrocínios.
O CDP é um clube de
formação que conta com
as modalidades de ténis e
andebol. No andebol está
com competição com os
escalões de infantis, iniciados e juvenis masculinos
e iniciados femininos. Os
treinos são realizados no
Pavilhão Gimnodesportivo
de Fermentelos e no Pavilhão da Escola Secundária Adolfo Portela de
Águeda.
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MEALHADA

Câmara Municipal avança
com “Aventuras de Verão”
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eaTb para as férias de verão. Chama-se “Aventuras de Verão 2015” e é dirigido a todas as crianças
e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os
14 anos, tendo prioridade aqueles que estudam
ou residem no concelho
da Mealhada. O programa decorre de 15 de junho
a 7 de agosto, no horário
das 8h30 às 18h30, e inclui
as mais variadas atividades desportivas, culturais
e recreativas. A iniciativa
conta com o apoio de várias instituições, associações e empresas do concelho.
Piscina, dança, futebol,

andebol, voleibol, basquetebol e outro tipo de jogos,
como os jogos aquáticos,
de tabuleiro ou de expressão musical e movimento,
workshops de ambiente,
de culinária ou de ciência,
sessões de escrita criativa, de cinema ou fotográficas, viagens, passeios ou
visitas educativas, são algumas das atividades que
fazem parte do programa “Aventuras de Verão
2015”, para ocupar da melhor forma o tempo livre
das crianças e jovens dos
6 aos 14 anos de idade durante as férias de verão.
As inscrições já estão
abertas e disponibilizam
vários packs aos interessados. A inscrição pode
ser feita para dois dias
(20 euros por criança/jo-

vem), para uma semana
(30 euros por criança/jovem), uma quinzena (60
euros por criança/jovem),
um mês (90 euros por
criança/jovem) ou para o
programa completo (180
euros por criança/jovem),
sendo que esses packs têm
de ser usufruídos de forma consecutiva, isto é,
quem adquirir o pack de
dois dias terá de o gozar
em dois dias seguidos.
O programa “Aventuras
de Verão 2015” tem ainda
previsto 20 vagas sociais.
Estas vagas destinam-se
a crianças e jovens que se
encontrem numa situação
vulnerável e/ou de carência económica e serão sinalizadas pelos Setores da
Ação Social, de Educação
e Desporto e pela Comis-

são de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da
Mealhada.
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal, com o apoio da
Fundação Mata do Buçaco, Sociedade de Água
de Luso, Jardim de Infância de Sant’Ana, Santa
Casa da Misericórdia da
Mealhada, Hospital da Misericórdia da Mealhada,
Associação Portuguesa
de Kenpo Kombat, Bombeiros Voluntários da
Pampilhosa, Bombeiros
Voluntários da Mealhada,
GNR, GEDEPA, Escola de
Música da Mealhada, Associação CADES, Escola
Profissional Vasconcellos
Lebre, Grupo Desportivo
da Mealhada, Hóquei Clube da Mealhada e DECO.
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Andebol 4 Kids em
Penalva do Castelo

Penalva do Castelo foi palco da edição 2014/2015
do ANDEBOL 4 KIDS – Encontro Inter-Concelhio
de Andebol, no passado dia 23 de maio de 2015, no
Parque Desportivo de Santa Ana, que congregou 8
equipas, dos concelhos de Penalva, Mangualde e Viseu, formadas por alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade.
Cerca de sete dezenas de atletas e seus técnicos foram recebidos nas instalações desportivas, seguindose a fase de apuramento entre as equipas dos agrupamentos de escolas de Penalva do Castelo, Mangualde,
Viseu Norte, Viso e Viseu Sul. Da parte da tarde os
4.os classificados de cada grupo jogaram para o 7.º e
8.º lugares, os 3.os classificados de cada grupo jogaram
para o 5.º e 6.º lugares, os 2.os classificados de cada
grupo jogaram para o 3.º e 4.º lugares, enquanto, que
os 1.os classificados de cada grupo jogaram a Final (1.º
e 2.º lugares).
Esta iniciativa, inserida no Projeto – Planos de
Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol
de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu,
foi implementada em conjunto com as Autarquias,
Agrupamento de Escolas e Clubes, no sentido de estimular a prática de Atividades de Andebol, devidamente adequadas ao escalão etário dos alunos.
De acordo com uma nota da autarquia, é referido
que “é uma aposta do Município de Penalva do Castelo incrementar o desporto escolar, visando a aproximação e partilha de objetivos e responsabilidades
entre a escola e os clubes, contribuir para verdadeiro
espírito desportivo onde impere o fair play”.
Textos: JB
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Ò Ò andebol

juniores femininos da SIR
na luta pelo título nacional
A equipa de juniores
femininos da SIR 1º Maio
vai disputar a fase final do
Campeonato Nacional
A formação da Marinha Grande
apurou-se para a etapa da prova em
que se decide o campeão no passado
fim-de-semana, durante a terceira fase
da prova, que decorreu na Pavilhão
Municipal Nery Capucho, na Marinha
Grande, que contou com a participação de Leça, CS Madeira e da equipa
da casa.
As duas formações forasteiras,
constituídas por várias atletas que participam no campeonato nacional da I
Divisão de seniores eram as naturais
favoritas.
Na sexta-feira, primeiro dia de prova, a SIR 1º Maio defrontou o Leça e
venceu por 29-27, com o resultado ao
intervalo a fixar-se em 16-11. No sába-

do, CS Madeira e Leça defrontaram-se, tendo o conjunto da Madeira vencido por 26-24. Este resultado colocou
a formação madeirense e a equipa da
Marinha Grande na fase final da prova, restando saber quem conquistaria
o primeiro lugar.
No domingo, a formação da Marinha Grande acabaria por levar a
melhor sobre o CS Madeira, vencendo
por 24-23. No entanto, ao intervalo o
conjunto local perdia por 10-12.

A fase final decorre nos dias 12, 13
e 14 de junho, no Pavilhão Municipal
Nery Capucho, na Marinha Grande.
ÒÒCorreção

Na passada semana, na página
13, atribuímos erradamente as palavras do diretor desportivo da SIR 1º
Maio, José Miguel Alexandre, a José
Pereira (a foto também é de José Pereira). Pelo lapso, pedimos desculpa aos
visados e aos leitores. ß
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Ò Ò andebol

SIr 1º Maio apurada
para a fase final
Equipa de juniores femininos disputa
título de campeão nacional » pág. 16
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Lobão da Beira
ANTÓNIO PAIS FERREIRA

CAMINHADA ‘PELO
TRILHO DO TRAIL’
DA ADRT
Lobão da Beira sabe
bem receber e acolher os
que escolhem o seu seio
para atingir os fins designados. A caminhada deste domingo 31 de Maio
pelo trilho do trail’ organizado pela ADRT com
apoio da junta local, Instituto Português da Juventude e Município de
Tondela foi um êxito. A
temperatura alta fez algum suor e provavelmente perdas de peso. O acidentado do percurso e a
beleza das paisagens da
periferia, “suavizaram” a
fadiga. Uma certeza fica,
o desejo de repetir-se dentro das condições planeadas. Saída e chegada no
largo Dr. Cândido de
Figueiredo é giro.

PASSEIO DA CASA
DO POVO
A Casa do Povo no último domingo de maio
2015, proporcionou aos
seus associados um dia
muito especial. Vem sendo uso, o Passeio convívio em cada ano que expira, atinja muita qualidade. Por terras da Beira
interior, 92 passageiros
transportados em dois
autocarros gozaram de
boa disposição quanto
baste. Depois de Fornos
de Algodres um dos pontos de referência foi a visita a Belmonte. Com
toda a história que lhe é
rica e vem de longe, suas
tasquinhas, utilização do
comboio pelas ruas e castelo, suas gentes hospitaleiras, atestam bem de
que foi realmente óptimo.
No excelente parque da
cidade da Guarda ladeado de frondosas e largas

sombras, teve lugar o almoço. Se partilhou o que
cada um tinha de bom.
Em Celorico estava o seu
castrelo, nas lojinhas os
deliciosos queijos, mel e
derivados que lhe dão
nome. Em Aguiar da Beira havia que saborear o
lanche/merenda. Dança
canto, muita brincadeira
de tudo houve. Todos de
parabéns.

CRISMAS NA
LAJEOSA DO DÃO
Estava previsto, em
Lajeosa do Dão realizarse em 30 de maio/15 a
celebração da Crisma ou
confirmação.
Aos
Crismandos das Paróquias do arciprestado de
Tondela se agregaram,
por conveniência pessoal,
elementos oriundos doutros lugares. Realmente
uma comunhão de gentes
que aproveitou para conviver e criar amizades.
Correu tudo muito bem
graças à boa organização
destes momentos de culto.

CATEQUESES NO
ANO 2015
Os
tempos
de
catequeses 2015 estão
nos seus derradeiros dias.
Encerramentos com festa, são por demais motivações para reunir, confraternizando-se com Pais,
encarregados de educação, familiares e amigos.
Escolhe-se habitualmente um local apropriado a
cada situação, a fim de
que nada falte em favor do
colectivo.

O DIA DO CORPO DE
DEUS
Celebra-se domingo
07/06
o
Dia
do
Santíssimo Corpo e San-

gue de Cristo. A meio da
tarde afluem os fiéis no
interior e defronte da igreja Matriz de Tondela. As
freguesias do arciprestado
juntam-se, para a celebração de missa e procissão,
maneira de participação
duma jornada de fé e alegria. Vão tempos, festejava-se em quinta-feira. No
decorrer de mudanças
politicas, com o parecer
da igreja, tem lugar, sempre no domingo seguinte,
após a celebração do dia
da Santíssima Trindade.
Povos, estandartes, associações de solidariedade
e outras dão colorido ao
ato.

PERDAS E ACHADOS
Na rua de Nossa Senhora do Crasto em Vila
Jusã, foi encontrada uma
chave. A mesma está em
poder de Maria Vitória Pires do Rosário. Fará falta, e assim poderá ser
entregue a quem, de direito lhe pertença.

JOGOS
DESPORTIVOS

ação, o Cruz Maltina esteve representado em três
escalões, A, B,C masculinos.
Mais uma grande jornada destes jovens atletas, tendo em consideração que o andebol não é
um desporto muito praticado pelos nossos jovens, o segundo lugar no
pódio do escalão C, o segundo lugar do escalão B
e o terceiro lugar do escalão A, demonstram a
garra com que os nossos
atletas se bateram em todos os jogos.
Parabéns a todos os
jovens atletas por mais
uma magnífica jornada
desportiva.

Muitos foram os participantes, de Lobão e de
outras paragens, que maravilharam a assistência

com os seus dotes vocais
e atuações dignas de cantores com muita experiência.

KARAOKE – CRUZ
MALTINA
Decorreu no passado
sábado, na sede do Cruz
Maltina mais uma edição
do anual concurso de
karaoke inter – Associações do Distrito. Mais
uma noite em que as instalações desta coletividade estiveram repletas de
associados e amigos.

Decorreram no passado fim de semana mais
duas jornadas dos jogos
desportivos; no sábado
realizou-se o torneio de
Ténis de mesa e no domingo as competições de
andebol.
No Ténis de mesa,
com a participação de 10
atletas nos vários escalões masculinos e femininos, o Cruz Maltina classificou-se em 2º e 3º lugar com os atletas Rúben
Ferreira e Bruno Figueira.
Todos os outros atletas,
embora não conseguindo
lugares no pódio, honraram a camisola do Cruz
Maltina.
No domingo os atletas
do andebol entraram em
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O pavilhão da Escola Secundária Rocha Peixoto vestiu-se de gala para o espetáculo, onde alunos e professores que ao longo do ano
letivo dinamizaram as modalidades do Desporto Escolar foram homenageados. Este ano, os atletas das modalidades de dança, boccia, basquetebol, golfe, bodyboard, e natação, alcançaram resultados de destaque a nível nacional
VERA RODRIGUES
verarodrigues@maissemanario.pt

A

6ª edição da Gala do Desporto Escolar aliou o glamour ao espetáculo, que
contou com momentos de dança,
música, magia e a entrega de diplomas. Sem serem anunciados,
surgiram nos vários cantos do pavilhão gimnodesportivo da escola,
os alunos do 7º e 8º anos a dançar,
dando assim início ao espetáculo. Depois, os jovens que participam nas várias modalidades (bodyboard, natação, ténis, andebol,
boccia, golfe, atividades rítmicas
e expressivas, basquetebol, voleibol, atletismo, desporto adaptado)
subiram ao palco, juntamente com
os professores de cada grupo e foram homenageados pela escola.
O diretor da Escola Secundária
Rocha Peixoto, Albertino Cadilhe,
explicou perante a comunidade
escolar que “é objetivo da escola
alargar e apoiar aquilo que os
alunos gostam de fazer e a prática desportiva está em primeiro
lugar”, justificando: “porque os
forma, porque os ajuda a saber
trabalhar em equipa, em união,
em espírito de cooperação e lhes
dá realização pessoal”. Por isso, o
diretor agradeceu a todos os que
contribuíram para a gala, para a
prática desportiva e para o Desporto Escolar ao longo do ano,
nomeadamente “os professores
que acompanham os alunos, os
pais que estão sempre dispostos
a apoiar a escola e espero que
continuem a integrar-se cada vez
mais na escola”. Aos alunos, Albertino Cadilhe formulou votos para
que participem cada vez mais nas
modalidades. “Alarguem a ambição, que a escola acompanhará
até onde for possível”, sublinhando
que a festa “é um momento de
satisfação, de orgulho”. “O que
nos dá mais satisfação é saber
que os alunos estão cá, praticam
desporto, estão motivados, estão
felizes. Esse é o nosso objetivo”.
Também presente na cerimónia, Aires Pereira, presidente da
Câmara Municipal, salientou os
bons resultados obtidos pelos
jovens poveiros, deixando uma
palavra aos professores pelo
acompanhamento e empenho no
melhoramento das modalidades.
“Para aqueles que já cá estão há
mais tempo, os professores, agradeço a disponibilidade e o contributo e a forma como mobilizam,
nesta altura em que é difícil ser
professor, para transmitir alegria
e vontade aos alunos desta escola,
pela forma como se empenham e

Alunos da natação entregam lembrança a Albertino Cadilhe

Grupo de professores do Desporto Escolar da Rocha Peixoto

Alunos de basquetebol da escola
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Aires Pereira

Alunos de desporto adaptado e boccia

representam a escola e a cidade”.
Aires Pereira realçou ainda a alegria
com que os jovens se apresentaram em
palco. “Ao ver estas atuações vemos a
alegria dos alunos desta escola na forma
como se empenham no projeto, como participam e representam a escola e a cidade
onde quer que vão. Ter uma escola empenhada, alunos motivados e uma escola que
põe o interesse coletivo à frente do individual e a forma como vocês se apresentam
nas vossas representações é um motivo de
orgulho para a cidade e para o presidente
da Câmara que vê com muito bons olhos
esta forma de vocês estarem na vida”. O
autarca realçou ainda as melhorias na
realização da Gala que encheu o pavilhão
gimnodesportivo da escola com direito a
palco e passadeira vermelha.

“Alunos representaram
a escola de forma exemplar”
Na cerimónia, a coordenadora do Desporto Escolar, Marta Cardoso, considerou: “os alunos, de uma forma exemplar,
representaram o nome da escola nas mais
diferentes áreas desportivas”, lembrando
o percurso nas provas. “Depois dos encontros no distrito do Porto, passamos à fase
de apuramento para o regional, conseguimos levar 6 modalidade aos nacional
em Lisboa, em que a dança e o boccia se
sagraram campeões nacionais”. Marta
Cardoso destacou ainda a natação, o basquetebol, o golfe e o bodyboard, que “também trouxeram medalhas para a escola”.
Ainda na natação, realçou o apuramento
da equipa para o mundial na Polónia, no
qual Filipe Ramos conseguiu o 3º lugar
nos 100m bruços.
Segundo Marta Cardoso, este ano letivo
o projeto voltou a crescer. “Reintroduzimos
o grupo equipa de bodyboard e a atividade
interna de atletismo para acompanhar os
alunos nas várias competições de corta
-mato, sempre com o mesmo objetivo: ir
de encontro às expectativas e preferências dos nossos alunos”. A coordenadora
do Desporto Escolar sublinhou ainda o
orgulho nas 10 modalidades desportivas
que a escola abraçou, constituindo 18 grupos equipa de vários escalões e géneros.
Também o presidente da Associação de
Pais, Rui Ferreira, sublinhou que os resultados obtidos pelos jovens “refletem o empe-

Rui Santos, Angelina Brandão, Joaquim Vendeiro, Albertino Cadilhe, Rui Ferreira e Dimas Pinto

nho de todo o ano”. Para o encarregado de
educação, os títulos obtidos são motivo de
orgulho para toda a comunidade educativa.
No final, subiram ao palco, para também
serem homenageados, os professores de

Educação Física que acompanham os grupos: Ana Maria Figueiredo, António Castro,
António Vasconcelos, Amílcar Ramos, José
Luís Gonçalves, Liliana Sousa, Madalena
Lima, Marta Cardoso, Norberto Carvalho,

Pedro Gregório, João Paulo Lima, Paulo
Ferreira, Jorge Pereira.
FOTOGALERIA GABRIEL MARCOS
maissemanario.pt

Atuação do grupo do desporto escolar de atividades rítmicas expressivas (grupo avançado)
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SOCIEDADE

Alunos
do Desporto
Escolar da Rocha
homenageados
PÁGINAS 12 E 13
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ANDEBOL

Juvenis femininos da CPVV
discutem título nacional
A equipa de juvenis
masculinos da Casa
do povo de Valongo
do Vouga (CPVV)
venceu a fase de
apuramento e participa
de 5 a 7 de junho, em
Alpendorada, na fase
ﬁnal do campeonato
nacional da categoria.
AS VALONGUENSES

vão discutir o título nacional com o JAC Alcanena
(que irão defrontar esta
sexta-feira às 21h30), o
Alpendorada (jogo sábado
às 18 horas) e Alavarium
(jogo domingo às 10 horas).
Os três adversários das
valonguenses foram vencedores das três séries da
segunda fase do campeonato. A CPVV foi segunda
classificada, atrás do Alavarium, com quem perdeu

em Aveiro e empatou em
Valongo do Vouga.
Na fase de apuramento,
realizada em Lagoa (Algarve), a CPVV venceu a
equipa local por 24-21, depois o Maiastars por 29-28
e finalmente o CS Madeira
por 31-24. A CPVV fez a
totalidade de pontos (9),
seguido de Maiastars (7),
Madeira (5) e Lagoa (3).
No jogo mais renhido e decisivo, com o Maiastars, a
CPVV alinhou e marcou:
Inês Chaves (4), Tânia Veiga
(1), Nadia Gonçalves (11),
Mariana Morais, Inês Alves (4), Juliana Arede, Andreia Fernandes (7), Ana
Saraiva, Tatiana Santos,
Ana Ferreira, Joana Santos
(2), Beatriz Rocha, Beatriz
Ribeiro, Etelvina Santos e
Cátia Ferreira. Treinador:
Diogo Santos.
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 Juvenis masculinos do CD Pateira

ANDEBOL

Pateira sobe à 1ª divisão nacional
O Clube Desportivo da Pateira garantiu, no
sábado, a subida ao campeonato nacional da
1ª divisão, em juvenis masculinos, apurandose ainda para a fase ﬁnal de apuramento do
campeão nacional da 2ª divisão
A FORMAÇÃO fermentelense venceu (33-

29) o CAIC, em Cernache,
na última jornada da se-

gunda fase, triunfo indispensável para consumar
a subida.
A 1ª divisão nacional
é disputada por 40 clubes, juntando-se assim
a cinco clubes do distrito na competição: São

andebol | futsal
Bernardo, Alavarium,
Sp. Espinho, Estarreja
e Feirense.
O Pateira começou mal
esta segunda fase mas subiu
de produção, muito com o
regresso de Bruno Silva à
equipa. É uma equipa ainda
jovem, contando com alguns atletas no escalão de
iniciados, e por isso com
bastante potencial competitivo.
O CD Pateira é um clube de formação que conta
com as modalidades de ténis e andebol. No andebol
está em competição com
os escalões de infantis, iniciados e juvenis masculinos e iniciados femininos.
Os treinos são realizados
no Pavilhão Gimnodesportivo de Fermentelos
e no Pavilhão da Escola
Secundária Adolfo Portela
de Águeda.
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