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A1

Jornal de Estarreja   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,53 x 9,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33552659 14-01-2011

   No passado dia 29 de Dezembro realizou-se o jogo em falta da primeira jornada no
escalão de Juvenis Femininos, Saavedra Guedes Vs A.C. Salreu. A equipa do A.C. Salreu
contrariou as expectativas de todos os que esperavam ver uma vitória fácil por parte do
Saavedra Guedes, e surpreendeu a todos, saindo para intervalo a ganhar por uma bola. Na
segunda parte, continuou a boa exibição andebolística. Contudo, a experiência das atletas do
Saavedra Guedes permitiu inverter o resultado e acabaram por vencer por quatro bolas. O
resultado foi de 22-18.
   No domingo passado, deslocaram-se a Aguada de Cima para defrontar a LAAC.
Esperava-se para este jogo a mesma motivação por parte das jogadoras do Salreu. Porém,
entraram em campo com alguma apatia e, embora tenham criado bonitas situações de jogo e
remate, não conseguiram concretizar em momentos decisivos, acabando por permitir que a
LAAC se distanciasse e vencesse à vontade.
   As Infantis iniciaram o ano com uma vitória fora frente à Pateira. Num jogo muito
disputado e equilibrado, estiveram à frente no marcador durante quase todo o
encontro. Apesar de perto do final o resultado estar empatado, a determinação e a entrega
das jovens atletas do Salreu permitiu vencer a partida por duas bolas (20-22).

Actividades Cultural de Salreu
// Andebol //

Derrota da Artística
em Vizela
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A2

Jornal de Estarreja   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,25 x 15,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33552670 14-01-2011

   A Artística de Avanca deslocou-se
até ao reduto do Callidas em jogo a
contar  para  a  14 ª  jo rnada  do
Campeonato Nacional da 2ª Divisão
- Zona Norte em Andebol.
   Na primeira parte verificou-se o
domínio da formação de Vizela, que
cheg ou ao  in te r va lo  com uma
vantagem de cinco golos (15-10). No
entanto, na segunda metade, a turma
liderada por Luís Santos reagiu, não
tendo sido suficiente para a formação
avancanense conquistar a vitória no
encontro, chegando a partida ao seu
f ina l  com um score  de  27-24 ,
favorável à formação vizelense. Foi
a quarta derrota da turma de Avanca
na  prova ,  t a lvez  um pouco
surpreendente, apesar da formação
do Cal l idas  ter  v indo a  subir  de
forma depois de um mau início de
campeonato.
   Tiago Cunha foi mais uma vez o
pr inc ipa l  g o leador  da  tur ma da
Artística, com sete golos, mantendo
a liderança dos melhores marcadores
da prova agora com 105 golos.

// Vizela 27 x Artística 24 //

Derrota da Artística
em Vizela

   Apesar da derrota,  a tur ma da
Artística manteve o 3º lugar na tabela
classificativa, lugar este que permite
disputar a 2ª fase da prova, onde se
irá discutir a subida, onde estarão os
três primeiros classificados das zonas
Norte e Sul. O Maia-ISMAI manteve
a liderança na prova após a vitória
por 42-35 sobre o Alavarium (9º
lugar) e o Fafe mantém-se na segunda
pos ição,  de po i s  de  vencer  o  4º
classificado, o Académico do Porto,
por expressivos 38-23. Nos restantes
jogos da jornada, o S. Paio de Oleiros
(6º lugar) recebeu e bateu a formação
do Santo Tirso (10º lugar) por 34-25
e  o  Modicus -Sand im (8º  lugar )
perdeu em casa por 25-30 com o
Santana (5º lugar).
   Na próxima jornada ,  a  15ª ,  a
Ar t í s t i ca  de  Avanca  r ece be  no
Comendador Adelino Dias Costa a
equipa do Alavarium, dérbi aveirense
marcado para o dia 15 de Janeiro, às
18 horas.

Ricardo Brandão
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A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 27,38 x 22,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33563098 13-01-2011
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A4

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 26,63 x 13,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33563310 13-01-2011
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A5

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,99 x 9,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33563117 13-01-2011
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A6

Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 17,48 x 17,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33552759 13-01-2011

ANDEBOL

Didáxis obtém dupla vitória

As duas equipas de andebol da Didáxis venceram os respectivos jogos. As infantis receberam e venceram a equipa
de Viana do Castelo, Raposinhas, por 31-4; enquanto que as iniciadas (na foto) cumpriram frente ao AD Godim, no seu
reduto, por 32-16, e encontram-se no 3.º lugar do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

No que diz respeito às infantis, o técnico da equipa, Joaquim Pinto, faz uma antevisão da próxima fase do campeonato,
onde estarão as melhores equipas das respectivas séries, sublinhando que os jogos competitivos permitem à equipa
crescer e evoluir. No próximo sábado, realiza-se na Maia o último jogo da 1.ª fase do campeonato nacional de infantis,
com a Didáxis a enfrentar a equipa do Maiastars. A Didáxis é que já tem o passaporte para a próxima fase do campeonato.

As iniciadas recebem, no seu pavilhão, a equipa do Moimenta da Beira, que conta por vitórias todos os jogos disputados.
Esta equipa terá grandes possibilidades de ser apurada para a próxima fase do campeonato, onde terá a oportunidade de
discutir a subida de divisão. Apesar da tarefa difícil, os técnicos registam a evolução da qualidade de jogo e a motivação
das atletas.
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A7

  Tiragem: 155643

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 9,30 x 3,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33560569 13-01-2011 | Algarve
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A8

Diário de Coimbra   Tiragem: 10240

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 16,56 x 19,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33565782 13-01-2011

Académica derrotada
desce ao 4.º lugar
Apesar do esforço, a turma estudantil não evitou o desaire diante do Ac. Viseu,
descendo uma posição na tabela classificativa na 3.a Divisão de andebol

� O ano de 2011 não começou da
melhor maneira para a equipa de
andebol da Académica. Na deslo-
cação até Viseu para medir forças
com o Académico local, a turma
estudantil deu boa réplica aquele
que é apontado, desde início, como
um dos mais fortes candidatos a ir
à fase final – apesar das coisas não
terem corrido bem de início -, mas
não evitou a derrota por cinco
golos de diferença (28-23). 

A partida ficou logo marcada
pelo forte atraso que sofreu. Ini-
cialmente agendado para as
18h00, o encontro só principiou
quase quatro horas depois, uma
vez que o recinto que ia receber
o desafio não reunia as condi-
ções mínimas, pelo que foi pre-
ciso mudar de palco.

Desfalcada de alguns elemen-
tos, a formação conimbricense
conseguiu quase sempre equili-
brar os acontecimentos, embora
tenha tido alguma falta de sorte
ao nível da finalização, numa
partida que teve… 21 exclusões.
A verdade é que a maior experi-
ência dos visitados fez-se notar,
que ao intervalo já venciam por
três golos (11-8).

A equipa orientada por Horá-
cio Poiares alinhou da seguinte

maneira: Hugo Baptista e José
Moniz (1); Miguel Catarino (4),
Patrick Almeida, António Coelho
(4), Nélson Cardoso, Rogério
Marques, Filipe Malheiro (4),
Michael Ferreira (2), Bruno Cam-
pinos (2) e Adérito Esteves (6).

Na próxima ronda, a Acadé-
mica receberá a visita do 1.0

Maio, numa partida agendada

para as 19h00 de sábado, no
Pavilhão n.o 3 do Estádio Univer-
sitário de Coimbra.

CAIC empata
Na fase de acesso ao Nacional da
3.a Divisão, o CAIC recebeu a
visita do Sanjoanense, com o
qual empatou a 27 golos, ocu-
pando, deste modo, o 6.0 posto. A

treinadora Ana Santos contou
com os seguintes jogadores:
Marco Oliveira e Henrique
Folhas; Tiago Lourenço (2), Sér-
gio Custódio, Fernando Queirós
(10), Francisco Lucas, Ricardo
Andrade (2), João Barreto (1), Luís
Almeida, Jorge Ferreira (0), João
Custódio (3), André Teixeira (1) e
Rafael Silveiro (8). l

A BOA RÉPLICA não foi suficiente para a Académica evitar a derrota
S
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A9

Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,63 x 26,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33566158 13-01-2011

ABC de Nelas vence dérbi frente ao Tondela AC

Académico mais perto
da fase da subida
Tanto o ABC de Nelas
como o Académico de
Viseu venceram e correm
para a fase da discussão
da subida, objectivo
de ambas as equipas
para a presente época

SILVINO CARDOSO

Silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Era inevitável. Uma das equi -
pas da região tinha de sair der-
rotada ou, no mínimo, podiam
sair todas empatadas. 

Mas a verdade é que apenas
uma não somou os três pontos,
o Ton de la Andebol Clube, que
jo gou no Pavilhão de Ne las,
fren te ao ABC local, na partida
que constituía o dérbi distrital. 

Com a vitória, a equipa ne -
len se subiu um lugar na tabela
e é terceira classificada, conse -
guindo ultrapassar a Acadé mi -
ca de Coimbra que foi desfeit-
eada pelo Académico de Viseu,
em jogo realizado no Pavilhão
do Inatel, porque o pavilhão gi -
m  nodesportivo do Fon telo não
aguentou as gran des chuvadas
dos dois dias que antecederam
o pré lio entre os clássicos ri vais.

De facto, um jogo que estava
mar cado para as 18h00, come -
çou três horas e meia depois - o
Pavilhão do Inatel estava ocu -
pa do com jogos de basquetebol-
o que pode ter influenciado o
re sultado final, em termos de
golos marcados. 

A espera também cansa e
não nos admira nada que os jo -
ga  dores entrassem em cam po
menos motivados. 

Em termos de comporta -
men  to das equipas da região na
jor nada, pode dizer-se que o
ABC de Nelas deu um bom sal -
to para chegar à fase da manu -
tenção automática e que dá,
tam bém, acesso à discussão da

su bida. Também o Académico
de Viseu conseguiu subir mais
um lugar, tendo menos dois
po ntos que os nelenses e os co -
nimbricenses, mas conta com
me nos um jogo, o que im plica
deter a quinta posição à con di -
ção. 

É evidente que foi uma ron -
da muito negativa para o Ton -
dela Andebol Clube que voltou
a perder no confronto com o
ABC de Nelas, tal como aconte-
ceu na primeira volta, em Ton -
dela. 

A situação dos tondelen ses
na tabela classificativa não po -
dia ser pior, pois ocupam o últi-
mo lugar e têm mais um jogo
que a Associação Des portiva
Al bicastrense, penúltima classi-
ficada. 

Sem dúvida que o conjunto
ori entado por Nasko Aposto lov
tem poucas hipóteses de fu gir à
discussão pela perma nên cia na
segunda fase.

Ao entrar na fase derradeira,
o importante é que o Tondela
An debol Clube possa conse guir

com o maior número de pon -
tos, já que a entrada nas fa ses
finais as equipas começam com
metade dos pontos alcan ça  dos
na fase regular. 

Académico e ABC de Nelas
com saídas difíceis

No próximo sábado, tanto o
Académico de Viseu como o
ABC de Nelas não vão ter tarefa
fácil, respectivamente, em Cas -
telo Branco e Batalha. É que os
al bicastrenses necessitam de
so mar pontos para sonhar ain -
da com a fase da ma nu tenção
au tomática, en qu anto de o Ba -
ta lha, com menos três pontos
que os nelenses vão que rer ven -
cer para discutirem uma posi -
ção tranquila na ta bela classifi -
cativa.

Por sua vez, o Tondela Ande -
bol Clube tem uma excelente
oportunidade de somar os três
pontos, pois recebe em casa o
Pombal, um adversário ao seu
al cance e que também luta por
fu gir aos lugares do fundo  da
cla ssificação geral.

RESULTADOS
14.ª JORNADA

20 km Almeirim-Batalha AC 24-30

ABC de Nelas-Tondela AC 29-25

Benavente-Albicastrense (a 22/1)

Ac. Viseu-Académica 28-23 

Pombal-Samora Correia 24-29

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Samora Correia 13 10 0 3 399-371 33 

ADC Benavente 1210 0 2 334-311 32 

ABC de Nelas 13 7 0 6 383-365 27 

Ac Coimbra 13 7 0 6 322-324 27 

Ac. Viseu 12 7 1 4 296-301 25 

SIR 1º Maio 12 6 1 5 319-284 25 

20KM Almeirim 13 5 2 6 358-372 25 

Batalha AC 12 6 0 6 352-335 24 

Pombal 13 3 0 10 331-375 19 

Albicastrense         12 3 1 8 321-351 19 

Tondela AC            13 1 3 9 347-373 18

PRÓXIMA JORNADA

Ac. Coimbra-SIR 1º Maio; Albicastrense-Ac.

Viseu; Tondela AC-Pombal; Batalha AC-ABC

de Nelas e Samora Correia - ADC Benavente

Académico e Académica tiveram que jogar no Pavilhão do Inatel devido ao mau estado do Pavilhão do Fontelo
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A10

  Tiragem: 45386

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 26,62 x 28,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33563092 13-01-2011
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A11

  Tiragem: 45386

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 3,83 x 5,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33563161 13-01-2011
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A12

  Tiragem: 45386

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 12,93 x 9,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33563160 13-01-2011
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A13

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 8,96 x 29,51 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 33563051 13-01-2011

Local: Estádio do Dragão,
no Porto

Golos: Hulk (78m e 90m)

Disciplina: cartões amarelos
para Miran (63m), Miguel
Soares (73m) e Dorival (77m)

Pedro Alves
Figueiras
Tomaz
Dorival
Pedro Caipiro
Semedo
Pedro Alves II
Mustafá
Quinaz
(Dionísio, 89m)
Miguel Soares
(Peixoto, 84m)
Miran

T: P. Fonseca

Kieszek
Sapunaru
Maicon
Rolando
E. Rafael
Fernando
R. Micael
(Guarín, 46m)
Belluschi
James
(Walter, 80m)
Mariano
(Varela, 54m)
Hulk
T: Villas-Boas

2
FC PORTO

0
PINHALNOVENSE

LUSA

Brasileiro mostrou porque é o goleador do FC Porto

Hulk dá
machadada
no Pinhal

Remate de fora da área do
avançado acaba com resistência do
Pinhalnovense Brasileiro ainda
bisou, mas o jogo já estava decido

Um remate de Hulk aos 78
minutos, de fora da área,
acabou com o sonho do Pi-
nhalnovense de se apurar
para as meias-finais da Taça
de Portugal. Teve de ser
o super-herói do costume
a desbravar um pinhal
denso. Ou seja: uma equipa
organizada e que mostrou
porque motivo chegou tão
longe na prova e luta para
chegar à Liga de Honra.

Claro que o FC Porto
teve as melhores ocasiões
de golo e não marcou mais
cedo por causa da exibição
do guarda-redes Pedro Al-
ves. Mas o golo do brasilei-
ro surgiu no momento cer-
to, até porque minutos an-
tes o clube da Margem Sul
pôs Kieszek à prova e este
correspondeu com um voo
espectacular, que o redimiu
do “frango” dado frente ao
Nacional. Já nos descontos
Hulk voltou a marcar, mas
o resultado estava feito... Página 13



  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,90 x 0,99 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 33563051 13-01-2011
No Dragão, o FC Porto também

afastou o Pinhalnovense (2-0)
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A15

  Tiragem: 50367

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 26,89 x 31,99 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 33560339 13-01-2011 | Público Porto
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  Tiragem: 50367

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,66 x 29,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 33560339 13-01-2011 | Público Porto
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A17

Alto Alentejo   Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,62 x 16,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33550213 12-01-2011

Andebol

Resultados do fim-de-semana

> Campeonato Nacional de Iniciados
Masculinos – 2ª Divisão
Ginásio Andebol Portalegre – 48 / G.E.
Ponte Sôr - 8

O GAP conseguiu uma vitória fácil chegando
ao intervalo a vencer por 17-4. No entanto,
durante a primeira parte a equipa facilitou
um pouco, falhando bastante na
concretização. No início do segundo tempo
a equipa acelerou, conseguindo rapidamente
ampliar a vantagem. Os jovens de Ponte Sôr
não conseguiam ter argumentos para superar
a defensiva do GAP, falhando
sistematicamente, permitindo que os jovens
de Portalegre jogando em velocidade e em
rápidos lances de contra-ataque,
aumentassem com facilidade a diferença no
marcador. Nos minutos finais o GAP abrandou
um pouco, mas mesmo assim, conseguiu um
grande desnível no parcial do segundo tempo
(31-4).

A duas jornadas do final da 1.ª fase, a equipa
de Portalegre continua no topo da
classificação tendo já assegurado a passagem
à fase seguinte.

Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo,
Manuel Furtado (8), Miguel Silva, João Viegas
(1), Diogo Farinha (6), Guilherme Gil (2),
Francisco Rebola (12), João Flores (5), Pedro
Carrilho, Gonçalo Miranda (12), Rui
Gonçalves, Afonso Nabo (2), António Costa e
Henrique Grenho.

> Campeonato Nacional de Juvenis
Masculinos – 2ª Divisão
C.C.P. Serpa - 43 / Ginásio Andebol
Portalegre – 27

No primeiro tempo o GAP ainda foi
conseguindo equilibrar o jogo, não permitindo
que o adversário se afastasse muito no
marcador. No segundo tempo a equipa de
Portalegre quebrou um pouco, permitindo que
a equipa de Serpa fosse dilatando a vantagem.

Pelo GAP jogaram e marcaram: André
Bezerra, Luís Carvalho (4), João Ceia (3), Diogo
Rota (3), Samuel Cebola (6), Pedro Fragoso (6),
João Andrade, Diogo Farinha (3), Gonçalo
Miranda, Fábio Rosado (2) e José Campo Maior.

> Campeonato Nacional de Infantis
Masculinos
Ginásio Andebol Portalegre – 3 / Inijovem - 23

Vitória justa do Inijovem que com uma
equipa mais madura e com mais soluções
venceu com alguma facilidade. Os jovens
jogadores do GAP, apesar da diferença no
marcador lutaram sempre até ao fim, numa
atitude que se realça. Ao intervalo o
marcador registava 2-9.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Paulo Grilo,
Filipe Trindade (1), André Jesus (1), Nuno
Gandum, João Valério, Luís Mendonça, Rui
Fonseca (1), Diogo Lopes, Tiago Pinto, António
Dias, João Mourato e Diogo Felizardo. 
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Supertaça
de Andebol
já tem calendário
É já no próximo dia 19 que o
Portimão Arena recebe a Super-
taça de Andebol 2011, compe-
tição que coloca em campo os
seis primeiros classificados no
final da primeira volta da fase
regular do campeonato nacional:
FC Porto, ABC de Braga, Benfi-
ca,  Madeira SAD, Águas Santas
e Sporting.
O regulamento da prova assegu-
ra que todas as formações parti-
cipantes realizam três jogos em
quatro dias e permite que o ven-
cedor tenha presença assegura-
da numa competição europeia,
no caso na próxima edição da
Taça Challenge.
O ABC, única equipa minhota na
prova, começa a sua participa-
ção com um jogo contra a equi-
pa do Águas Santas, defrontan-
do depois o Madeira SAD.
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A Associação de Andebol da Madeira
(AAM) realiza no próximo dia 29 do cor-
rente a 2.ª concentração do “Andebol
Kids”. A actividade realizar-se-á das
9h30 às 12h30, no Pavilhão do Funchal.
O departamento técnico informa que é
proibida a utilização dos atletas Bambis nesta competição, os
quais se encontrem a competir na 2.ª Taça de Minis.

Vasco Sousa

“Andebol Kids” no Funchal dia 29
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Andebol: João
Ferraz e Nuno Silva
nas selecções

João Ferraz e Nuno Silva, joga-
dores do Madeira SAD, estive-
ram ao serviço das selecções
nacionais. Ferraz integrou o se-
leccionado principal, em quatro
jogos particulares, com a Áutr-
sia (derrotas por 29-30 e 33-
34) e com a República Checa
(empate 30-30 - com três
golos do madeirense - e vitória
31-27). Quanto a Nuno fez
parte da Selecção Nacional de
Juniores “A”, em dois “amigá-
veis” com a Argentina, realiza-
dos em Rio Maior. Os jovens
lusos venceram por 41-25 e
32-26, sendo que em cada um
dos encontros o madeirense
anotou dois golos.

Vasco Sousa
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Infantis masculinos – Nacional Fase Complementar Sul

CP Vacariça, 16 – Águeda AC, 5
Em jogo da 3.ª Jornada da Fase

Complementar zona Sul, a equipa de Infantis
Masculinos recebeu a equipa do Andebol de
Águeda

O jogo começou bem para a equipa da casa,
com um sistema defensivo bastante forte
conseguiu parar quase sempre as investidas
ofensivas da equipa adversária. Em termos
ofensivos a eficácia não foi a mesma e ao
intervalo os da Vacariça ganhavam por uma
diferença de dois golos (4-2). Para a segunda
parte, foi pedido aos atletas que aumentassem o
ritmo de jogo, e finalmente conseguiu-se ter a
eficácia ofensiva desejada tendo conseguido um
parcial de 12 – 3 na segunda metade do jogo. Os

jogadores da Vacariça estão de parabéns,
mostraram que cada vez mais são uma equipa,
um grupo forte e unido e que essa união faz com
que dentro de campo as “coisas” sejam mais
fáceis.  A equipa de Infantis Masculinos da C.P.
Vacariça ocupa neste momento o primeiro lugar
na Fase Complementar zona Sul

Neste jogo estiveram presentes e jogaram
os seguintes jogadores: Rafael Direito, Bruno
Lucas (2 golos), David Simões (2 golos), Gustavo
Inácio (1 golo), Diogo Campar (5 golos), Rafael
Campar, Hilário Coelho, João Claro, André
Castela, Fábio Santos, João Toscano (6 golos),
Catalin Buzgau, Bernardo Pratas e Luís Melo.

                                           Sandro Gomes
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Andebol

Começa bem o ano para a equipa de Minis
Masculinos da Vacariça, que bateram em casa a
turma do Ílhavo por 28 – 8. A equipa da casa
não deu qualquer hipótese ao adversário de
discutir o jogo e, ao intervalo, já vencia por
16-5. Contra um adversário que raramente
incomodava, os mais novos atletas tiveram a
sua oportunidade e mostraram que a
continuidade está assegurada. Excelentes
estreias de Vasco Cruz, Gonçalo Melo, Sandro
Robalo e Miguel Fernandes. Rafael Silva, com
13 golos, foi o melhor marcador do encontro
subindo desta forma ao segundo lugar da lista

Casa do Povo da Vacariça

Minis masculinos – Regional (Taça Cidade da Mealhada) – Série C

CP Vacariça, 28 – Ílhavo AC, 8
de melhores marcadores.

Com o empate a 15 golos entre o São
Bernardo e o Valongo do Vouga no outro jogo
do Grupo, a Vacariça garante o 1.º lugar do grupo
ainda quando falta disputar uma jornada da 1.ª
fase

Jogaram pela Vacariça: João José (gr),
Markin Anatolievich (4 golos), David Almeida,
Pedro Lopes (3 golos), Rafael Silva (13 golos),
João Silva (3 golos), Leandro Branco (4 golos),
Bruno Marques (GR), Gonçalo Melo (1 golos),
Vasco Cruz (1 golos), Sandro Robalo, Miguel
Fernandes e Miguel Pereira.              José Carlos
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