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Andebol feminino
Juv. Mar defronta
Colégio João Barros

A equipa feminina de andebol da Juventude
Mar (Esposende) defronta o Colégio João
Barros nos oitavos de final da Taça de
Portugal em andebol.  Os oito jogos em
agenda terão lugar a 1 de Fevereiro
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Edgar Abreu vê a sua estreia na seleção ser adiada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/15/edgar_abreu_v_a_sua_estreia_na_.html

/

 
15 de janeiro de 2014 00:29h
 
 O jovem andebolista do Petro de Luanda ficou de fora dos eleitos para o Campeonato Africano que se
vai realizar na Argélia.
 
 O jogador Edgar Abreu, uma das revelações do andebol angolano, viu a sua estreia adiada na seleção
sénior masculina em provas internacionais.
 
 O atleta do Petro de Luanda, um dos mais novos que esteve durante a fase de preparação, foi
preterido hoje do grupo dos 16 eleitos que vão disputar o XXI Campeonato Africano a decorrer em
Argel, onde Angola vai lutar pela melhoria do sexto lugar da última edição (Marrocos2012).
 
 Edgar Abreu vai permanecer no palco da competição, mas irá assistir aos jogos na bancada, e pode
vir a ser opção caso haja algum imprevisto de última hora com um outro jogador.
 
 Nos próximos dias a equipa vai ser constituída somente por 15 jogadores, já que o 16º elemento, o
pivot Augusto Dinzeia, chega apenas na sexta-feira e não vai jogar na estreia diante de Marrocos.
 
 Assim sendo Angola inscreveu os seguintes jogadores: Geovani Muacchissengue, Custódio Gouveia
Bana e Edmilson Gonçalves(Guarda-redes), Elsemar Santos, Elias António, Adilson Maneco (Ponta
esquerdo), Edvaldo Ferreira (Meia distancia esquerdo),Yuri Fernandes, Rome Ebo, Emanuel
Nascimento (Centrais),Sérgio Lopes e Adelino Pestana (Meias distância direito), Belchior Camuanga
(Ponta direito), Fernando Teca, Augusto Dinzeia e Gabriel Teca(Pivots).
 
 Angola vai jogar a primeira fase no grupo B com as seleções de Marrocos, Argélia, Congo e RDC.
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Andebol em promoção
Festand ACV juntou dezenas de atletas 
de todo o norte do país
O Andebol ACV organizou, no passado sábado, mais uma acção de pro-
moção da modalidade, numa manhã repleta de alegria para dezenas de
atletas oriundos de todo o norte do país, que se juntaram no Pavilhão
Municipal ‘Terras de Vermoim’, em Vila Nova de Famalicão.
Vocacionado para os atletas do escalão Bambi, o Festand ACV contou com
a presença de equipas como ABC (Braga), ACF (Fafe), Maiastars (Maia),
Xico Andebol (Guimarães), AAPL (Póvoa do Lanhoso) e Coop. Ensino Dida-
xis (Riba D'Ave).
A actividade, que foi desenhada e posta em prática pelo conjunto de téc-
nicos de nível 1 em formação no ACV Andebol Clube e no âmbito da sua
formação em curso, resultou assim numa manhã plena de actividade. Foi
um hino à prática de andebol que contou também com uma série de acti-
vidades e jogos didácticos na afirmação conjunta da importância da mo-
dalidade em particular, mas também do desporto em geral no salutar de-
senvolvimento e crescimento desde as mais jovens idades.

§Vila Nova de Famalicão
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Andebol da Didáxis em grande 
Iniciadas e juvenis apuradas para os nacionais
As equipas de iniciadas e juvenis da Didáxis apuraram-se para as fases nacionais dos respectivos
campeonatos. Com as vitórias conseguidas no reduto da Juventude do Mar (Esposende), ambos
os escalões estão já matematicamente apurados para a fase nacional. 
No passado sábado, as juvenis venceram por 22-17 num jogo dominado desde o início pelas atle-
tas de Riba de Ave, terminando assim com a possibilidade da equipa da casa chegar ao 2.º lugar.
Estas jovens jogadoras demonstraram a supremacia frente a uma formação que ainda sonhava
com o apuramento. Desta forma, a equipa da Didáxis consegue o apuramento para a fase nacio-
nal.
Já no domingo, a formação de iniciadas da Didáxis deu seguimento ao percurso vitorioso nesta 
1.ª fase vencendo por 25-19. Com apenas um empate durante o percurso no campeonato, as ini-
ciadas estão a cumprir os objectivos e a dar continuidade à boa época realizada no ano anterior,
onde este escalão foi vice-campeão nacional da I Divisão. 
Estes resultados demonstram a qualidade da formação a nível de andebol por parte da Didáxis,
equipas com resultados meritórios com jogadoras que estudam na cooperativa de ensino e que
possuem uma componente desportiva para além da sua vertente académica. 
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ANDEBOL

Arsenal da Devesa
venceu em Amarante

O Arsenal da Devesa prosseguiu, no fim de semana, 
o seu percurso vencedor no andebol, ao vencer em 
Amarante por 31-20.

Esta partida não antevia muitas dificuldades para o 
conjunto bracarense, a avaliar pelo que se tinha pas-
sado no Torneio de Abertura, e assim foi. O Arsenal 
entrou forte e rapidamente fez o 8-2, depois o 14-5, 
chegando ao intervalo a vencer por 17-10.

Para a segunda parte, e como é hábito, o treinador 
dos bracarenses “pôs toda a gente em jogo”, conse-
guindo mesmo assim vencer por 31-20.

Agora, resta ao Arsenal aproveitar os últimos jogos 
para ganhar automatismos que lhe serão úteis para a 
fase que se vai seguir e determinar quem ascende à 
2.ª Divisão nacional de andebol.

Na próxima jornada, agendada para sábado, o 
Arsenal da Devesa defronta o Boavista, segundo 
classificado.
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Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Notícias

 	Duração: 00:01:35

 	Hora de emissão: 12:00:00
 

ID: 51808201

 
13/01/2014

1 1 1

Europeu de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e123cde-3adc-4d05-a226-

bc6d7c31fb7b&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Europeu de Andebol:
 
- vitória da Dinamarca.
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Sport TV3  	Meio: Sport TV3 - Notícias

 	Duração: 00:00:46

 	Hora de emissão: 20:31:00
 

ID: 51807285

 
12/01/2014

1 1 1

Europeu de andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ed9a914-d9b0-42d5-ac68-

347d5eef837e&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Espanha vence Hungria no europeu de andebol.
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Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Últimas Notícias

 	Duração: 00:01:38

 	Hora de emissão: 00:27:28
 

ID: 51807601

 
12/01/2014

1 1 1

Europeu de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9dcd4af0-d26a-4c28-9131-

4c62eaa256b7&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Europeu de Andebol:
 
- vitória da Dinamarca.
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Márcia Cardoso, Daniela Urbano e Carla Reis – As duas primeiras atletas da ADREP, 
de Trofa e de Fermentelos respeti vamente, fi caram em 2º lugar na taça da Federação 
Portuguesa de Atletismo (estafeta 4x400m), apenas superadas pelo Benfi ca. Vera Lima e 
Andreia Santos completaram o quarteto, que venceu ainda a prova para o nacional da 2ª 

divisão de pista coberta. As três atletas (Carla 
Reis é de Espinhel) ajudaram a garanti r o 3º 
lugar do clube no nacional da 2ª divisão, com 
a espinhelense, ainda juvenil, a ser 3ª nos 
800m. Márcia Cardoso (200m) e Carla Reis 
(3000m) foram 2ª e 3ª classifi cadas no nacio-
nal de clubes da 2ª divisão. Márcia Cardoso 
bateu o recorde distrital de 200m em pista 
coberta (25.91) e venceu o meeti ng de Sala-
manca nos 400m (recorde pessoal de 57.38, 
atualizado em 57.37 no meeti ng de Leiria). 
Márcia (200m) e Carla Reis (1500m e 3000m) 
foram campeãs distritais. Márcia Cardoso foi 
ainda 3ª classificada no nacional de juniores 
(400m), perdendo apenas para uma sporti n-
guista e uma benfi quista, e campeã distrital 
absoluta na mesma distância. Por fi m, as três 

aguedenses (Daniela Urbano, Carla Reis e Márcia Cardoso), juntamente com Vera Lima, 
integraram o quarteto da ADREP que se sagrou vice-campeão de Portugal em 4x400m, 
em Leiria.

desporto 2013
em revista

Sofi a Almeida (IDL) campeã 
nacional de desporto escolar 
MÁRCIA CARDOSO 
FOI MEDALHA 
DE BRONZE 
NO NACIONAL 
DE JUNIORES

Sofi a Almeida, aluna do 6º 
ano do Insti tuto Duarte de 
Lemos (IDL), venceu o cam-
peonato nacional de mega 
sprinter, em desporto escolar, 
em Vila Nova de Gaia. Esta-
beleceu a melhor marca de 
sempre em infanti s femini-
nos, com 3m22s (mega qui-
lómetro), que batera antes na 
fase regional (3.24), e recebeu 

o prémio das mãos da 
campeã olímpica Fer-
nanda Ribeiro. Ain-
da em Gaia, Leo-
nardo Buta (EB 2,3 
de Aguada de Cima) 
classifi cou-se em 3º 
lugar na sua prova.

Leonardo Buta (EB 2,3 
de Aguada de Cima), So-
fi a Almeida (IDL), Carla 
Reis (EB 2,3 Fermentelos) 
e António Lourenço (ES 
Adolfo Portela, salto em 
comprimento) venceram 
antes a fase regional do mega 
sprinter escolar, realizado em 
Vagos. 

A nível federado, Sofi a Al-

meida, em representação da 
ADERCUS, foi campeã distri-
tal  de benjamins em 60m, 
150m e 600m.

Márcia Cardoso, Daniela Urbano e Carla Reis

Elisabete Azevedo – A atleta barroense da 
ADERCUS integrou a formação sénior femini-
na do clube que se classifi cou em 3º lugar no 
campeonato nacional de estrada, a escassos 
quatro pontos do Benfi ca, 2º classifi cado. Foi 
a 13ª classifi cada. Contaram também as pres-
tações de Carla Marti nho (7ª), Joana Nunes 
(9ª) e Sara Carvalho (10ª). Elisabete Azevedo 
foi ainda 22ª classifi cada no nacional de cor-
ta-mato curto, contribuindo para o 3º lugar 
coleti vo da ADERCUS (Sara Carvalho 9ª, Joa-
na Nunes 10ª e Carina Marques 26ª). Carla 
Marti nho foi campeã nacional de veteranas. 
Elisabete Azevedo foi medalha de bronze em 
3000 metros obstáculos nos campeonatos 
nacionais.

Solange Jesus – A atleta contribuiu 
para a vitória do Sporti ng no campe-
onato nacional de corta-mato curto, 
que se realizou em Coimbra.

Mónica Silva – A atleta valonguense 
do Maratona estreou-se na prova de 
maratona em Milão (Itália) com um 2º 
lugar.

Liliana Bastos – A atleta do Campinho 
foi campeã nacional de montanha em 
juniores femininos, numa época em 
que venceu várias provas distritais. 
O seu clube foi campeão coleti vo de 
montanha em juniores masculinos.

 ATLETISMO  TÉNIS  TÉNIS DE MESA

 NATAÇÃO

 ORNITOLOGIA

 KARATÉ

André Vilela – O tenista 
do Clube Ténis de Águe-
da sagrou-se campeão 
regional de sub18, após 
prova disputada em 
Ovar. Em novembro, foi 
convocado para um es-
tágio da seleção nacional 
no Jamor (Lisboa).

Laura Silva e Marta Si-
mões – Tenistas do CTA, 
a primeira foi vice-cam-
peã regional de sub18 
e também vice-campeã 
de sub16. Marta Simões 
sagrou-se campeã regio-
nal de sub12. Laura Silva 
chegou aos quartos de fi -
nal do nacional de sub14 
(meias fi nais em pares 
mistos).

Open de Águeda – Três 
horas e meia durou a 
fi nal masculina do 9º 
open Cidade de Águeda, 
do CTA. Rita Vilaça (CT 
Porto) e Gonçalo Perei-
ra (CET Oeiras) foram os 
vencedores feminino e 
masculino.

Rafaela Almeida – A 
atleta do GICA sagrou-
-se campeã distrital de 
juniores femininos du-
rante os campeonatos 
individuais realizados em 
Oliveirinha. 

GICA – No campeonato 
ISP-ANK, na Mealhada, 
Brenda Matos foi 1º em 
kata feminino infanti s, 
João Jesus 3º em kara 
iniciados masculinos e 
Cláudio Queirós 2º em 
kumite seniores mascu-
linos.

LAAC – Micael Morais foi 
campeão nacional de se-
niores A masculinos em 
kata individual, depois de 
se ter sagrado campeão 
regional do norte.

Ana Beatriz e João Melo – Os atletas do Sport Algés e 
Águeda sagraram-se campeões regionais de 100m costas 
e 200m costas, respeti vamente, na Gafanha da Nazaré. 
João Melo foi ainda 2º em 100m costas e 200m livres, a 
mesma posição de Beatriz Almeida em 200m costas.

Inês Ribeiro – Classifi -
cou-se em 2º lugar nos 
200m mariposa nos 
campeonatos interdis-
tritais de juvenis realiza-
dos em Coimbra. Nesta 
competi ção, e a nível 
distrital, além da vitó-
ria de Inês Ribeiro em 
200m mariposa, ainda 
2ª em 50 e 100 maripo-
sa, destaque para o 2º 
lugar de Carlota Telhado em 50 livres e 100 livres. Tia-
go Oliveira e João Melo foram 3º em 100 bruços e 100 
e 200m costas, respeti vamente. Inês Ribeiro foi ainda 2ª 
em 100m mariposa no campeonato regional júnior. Nesta 
competi ção, realizada em Coimbra, Ana Catarina Mar-
ques foi 3ª em 50, 100 e 200 bruços.

António Abrantes – O 
aguedense conquistou 
seis primeiros lugares e 
um segundo lugar no 68º 
campeonato nacional de 
ornitologia, em Guima-
rães. Prepara a sua parti -
cipação no mundial, que 
decorrerá em janeiro em 
Itália, para o qual já ins-
creveu cinco aves.

Sofi a Almeida (IDL) campeã 
nacional de desporto escolar 

o prémio das mãos da 

Leonardo Buta (EB 2,3 
de Aguada de Cima), So-
fi a Almeida (IDL), Carla 
Reis (EB 2,3 Fermentelos) 
e António Lourenço (ES 
Adolfo Portela, salto em 

Sofi a Almeida 

com a medalha 

de campeã

Ana Beatriz Almeida e João Gabriel Melo

António Abrantes

Rafaela Almeida (GICA) 

conquistou o título distrital 

individual
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Carlos Ferreira e 
Fernanda Fer-
reira – O primeiro 
sagrou-se campeão 
nacional de sprint 
em H50, em orien-
tação em BTT. A 
prova realizou-se 
entre Penha Garcia, 
Monsanto e Idanha 
a Nova. A segunda 
foi vice-campeã na-
cional em distância 
média. Em orienta-
ção pedestre, Fer-
nanda Ferreira foi 
vice-campeã nacio-
nal em D55 e Carlos 
Ferreira 3º em H55.

Clube BTT – O 
clube agueden-
se tem registado 
pódios de vários 
atletas em pro-
vas que envol-
vem escolas da 
modalidade. Na 
Maia, Margarida 
Almeida venceu 
em bambis (re-
peti ndo vitórias 
ao logo do ano), 
Marta Almeida 
foi 2ª em inicia-
dos e Bernardo 
Tavares 3º em 
infanti s. Ricardo 
Silva e Hugo Pi-
nho venceram 
em Inglaterra a 
Portsmouth Du-
athlon Series. O 
clube organizou 
dois encontros 
de escolas de 
BTT em Águeda, 
com vitória do 
juvenil André 
Duarte.

 2013
em revista

 TRIATLO

 DUATLO

 FUTSAL  BTT

 BADMINTON

 ORIENTAÇÃO

Rafael Assunção – O barroense 
do Saertex Portugal/Bicicletas La-
varinhas foi convocado para o es-
tágio da seleção nacional de BTT, 
categoria de elites, que decorreu 
em Sangalhos de 14 a 17 de feve-
reiro. Venceu a maratona de Al-
bergaria.

Marina Leitão 
– A barroense 
do Saertex Por-
tugal/Bicicle-
tas Lavarinhas 
venceu, pelo 
terceiro ano 
consecuti vo, o 
ca m p e o n ato 
regional do Mi-
nho em mas-
ters femininos.

Vale do Cérti ma – Bruno Almei-
da venceu em elites masculinos 
a prova realizada em Barrô, com 
Marina Leitão a vencer em mas-
ters femininos. Na prova de pro-
moção, Pedro Almeida (Clube BTT 
de Águeda) foi o vencedor em 
masculinos.

Jorge Gonçalves 
– O atleta do 
DAR sagrou-se 
campeão ibérico 
de orientação 
pedestre em 
H50.

Descidas – O concelho de 
Águeda perdeu repre-
sentati vidade no distrital 
da 1ª divisão com as des-
promoções do Barrô e do 
Travassô. A ARCA mante-
ve-se devido a desistên-
cias de clubes. O Barrô 
acabou por não inscrever 
equipa de seniores para 
a nova época. 

Interfreguesias – Agua-
da de Baixo venceu, pela 
quarta vez, o torneio 
interfreguesias do con-
celho de Águeda, supe-
rando Aguada de Cima, 
por 5-4 (após prolonga-
mento), na fi nal realizada 
em Barrô, onde decorreu 
a iniciati va. Em iniciados/
infanti s, Barrô venceu 
Aguada de Cima por 1-0, 
conquistando a prova 
para este escalão. 

 HIPISMO

Tiago Morais e Diogo 
Miranda – Os dois jo-
vens cavaleiros da Quinta 
da Gandarinha ganharam 
no Porto, num concurso 
de saltos de obstáculos 
federado. O primeiro ven-
ceu ainda em Coimbra.

DAR – Luis Santos 
e Ricardo Gomes 
sagraram-se cam-
peão e vice-cam-
peão nacional no 
campeonato de 
grupo de idades 
que se realizou 
em Almeirim. O 
primeiro com-
peti u em 35-39 
anos e o segundo 
em 25-29 anos. 
O DAR fi cou em 
5º lugar na clas-
sifi cação fi nal do 
campeonato na-
cional de clubes, 
entre 38 equipas.

Victor Campos – O atleta 
do DAR sagrou-se bicam-
peão nacional , vencendo 
duas das três provas para 
a atribuição do tí tulo, na 
categoria de veteranos V.

Margarida Almeida

Tânia Neves venceu 
Taça de Portugal

Tânia Neves venceu a Taça de Portugal de 
maratonas, em elites femininas, tendo sido 
coroada no Festi val Bike em Santarém com 
a terceira vitória consecuti va em sete provas 
pontuáveis para a competi ção.

A aguadense e o valonguense Bruno Al-
meida, representando ambos o Galitos/
Teka/Madeivouga, venceram o campeona-
to regional de BTT, em elites femininos e 
em elites masculinos, além de várias provas 
não federadas disputadas ao longo do ano. 
Tânia Neves foi ainda vice-campeã nacional 
de maratona em elites femininos.

Fernanda e Carlos Ferreira

 ORIENTAÇÃO

João Ferreira

João Ferreira – Parti cipou 
por Portugal no campeona-
to europeu de orientação 
em BTT que se realizou no 
sudoeste da Polónia. Foi 
32º na prova de sprint, 
40º na prova média 
e 26º na distância 
longa. Parti cipou 
em provas da Taça 
do Mundo. Sagrou-
-se vice-campeão 
nacional absoluto, 
consolidando o 3ºlugar do 
ranking nacional. Ocupa 
o 46º lugar do ranking 
mundial. 

 

Luís Santos

Fermentelos – A escola EB 2,3 Prof. Artur Nunes Vidal venceu o campeonato regional de 
desporto escolar. A equipa foi consti tuída por André Vasconcelos, Rodrigo Marques, An-
driy Honrshynskyy e Samuel Rosa. Página 17
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 ANDEBOL  CANOAGEM

Ana Seabra – A aguedense, a representar 
o Alavarium, foi campeã nacional de an-
debol feminino (um golo da sua autoria, 
a dois segundos do fi m do jogo do tí tulo, 
deu proeza inédita ao clube de Aveiro) 
e foi eleita e melhor jogadora feminina 
portuguesa. A capitã da seleção nacional 
juntou ainda mais algumas internaciona-
lizações ao seu currículo. 

Tiago Tavares de ouro

Para a seleção nacional, 
a ARCOR teve vários atle-

tas envolvidos nos diver-
sos estágios: Arménio 

José, Mariana Pires, 
Luís Santos e Manuel 
Tavares estrearam-se 

em 2013, juntando-se 
assim aos habituais Tiago 
Tavares e Fábio Lopes.

Tiago Tavares venceu, em 
representação da seleção 
nacional, os 500 metros e 
os 200 metros, em C1, na 
regata internacional de 
Piestany (Eslováquia) em 
maio.

Fábio Lopes foi 8º clas-
sifi cado no campeonato 

europeu de maratona. Com 
idade sub23 competi u em 
seniores. Já no campeona-
to europeu de velocidade, 
Tiago Tavares foi 5º na fi nal 

em sub23 (200m), enquanto 
Arménio José venceu a fi nal 
B dos 200m.

No campeonato do Mun-
do, no Canadá, Tiago Tavares 
foi quinto classifi cado em C1 
sub23 e Arménio José 7º na 
fi nal B (15º lugar) em C1 ju-
niores.

Pela Ucrânia, Valeriy Shuf-
taykin parti cipou nos jogos 
mundiais de veteranos em 
Milão (Itália), conquistando 
quatro medalhas: uma de 
ouro, uma de prata de duas 
de bronze.

ARCOR NO ‘TOP 10’

A ARCOR ficou em 3º 
lugar no regional de fun-
do. Individualmente ga-
nharam Fábio Lopes (C1 
sénior), Mariana Pires (K1 

cadetes) e Arménio José 
(C1 cadetes). Na prova 
de maratona, a ARCOR foi 
vice-campeã regional com 
triunfos de Fábio Lopes 
(C1 seniores), Valery (K1 
veteranos), Manuel Tava-
res (C1 juniores), Mariana 
Pires (K1 cadetes), Armé-
nio José (C1 cadetes), Le-
andro Melo e Adriano Co-
elho (K2 cadetes). O clube 
foi ainda 2º no regional de 
velocidade, com triunfos 
de Fábio Lopes, Luis San-
tos, Luis José, Manuel Ta-
vares e Arménio José.

Arménio José sagrou-se 
campeão nacional de fundo 
em C1 cadetes e, com Luís 
Santos, venceram a Taça de 
Portugal de tripulações em 
C2 cadetes, voltando a repe-
ti r o feito ma maratona. Tia-

go Tavares (em C1 seniores 
200m) e Arménio José (em 
C1 cadetes 200m e 1000m) 
venceram a Taça de Portugal 
de velocidade.

Para o nacional de regatas, 
Arménio José venceu quatro 
vezes (C1 cadetes 1000m e 
200m, e C2 nas mesmas dis-
tâncias) e Luís Santos duas 
vezes, neste caso competi n-
do em C2 com o primeiro. A 
ARCOR foi quinta cla ssifi ca-
da, sendo 7ª no nacional de 
maratonas.

Manuel Brinco ficou 
com o bronze nas primei-
ras pagaiadas (final na-
cional em Melres) em K1 
menor.

No fi nal da época, a AR-
COR classifi cou-se em 7º lu-
gar no ranking nacional de 
canoagem.

Atletas femininas brilham 
nas seleções nacionais
ANA SEABRA ELEITA 
MELHOR JOGADORA NACIONAL

A presença de atletas femininas dos clubes de Águeda 
(CPVV e LAAC), ou já a representarem outros emblemas na-
cionais depois de por cá se terem iniciado, conti nua a ser 
uma constante. Mónica Soares (Madeira SAD, agora no Ala-
varium), Soraia Fernandes (Alavarium), Inês Veiga e Sandra 
Santi ago (Casa do Povo de Valongo do Vouga) esti veram en-
volvidas, as duas primeiras com parti cipação no torneio das 
quatro nações em juniores (Estugarda, Alemanha, 21 a 25 de 
março) e as duas últi mas na qualifi cação de Portugal para o 
europeu de juvenis (Hungria, 22 a 24 de março). 

Mónica Soares marcou 36 golos nos três jogos na Alema-
nha, pontaria que manteve na fase de apuramento para o 
europeu de sub19, ajudando Portugal a apurar-se 
com 25 golos marcados em jogos com Itália, Mon-
tenegro e França.

Sandra Santi ago foi eleita para o “7 ideal” 
do europeu de sub17, que decorreu em 
Agosto na Polónia, como melhor lateral 
esquerda. Portugal classifi cou-se num 
histórico 4º lugar.

CPVV, LAAC e Pateira (em fe-
mininos) e Pateira e AAC (em 
masculinos) fazem do conce-
lho de Águeda o município 
do distrito de Aveiro 
com mais 
clubes e 
equipas 
i n s c r i -
tas.

IDL – Sa-
grou-se 
campeão 
regional de 
desporto 
escolar em 
iniciados 
masculi-
nos, cuja 
fase fi nal 
se disputou 
em Águeda 
(pavilhão 
do GICA) 
com a 
escola Dinis 
da Fonseca 
(Guarda) 
e Colégio 
Imaculada 
Conceição 
(Coimbra).

Sandra 

Santiago

Arménio José, Luís Santos e Tiago Tavares

Paradela – Recebeu prova de estrada 
do Desafi o ABIMOTA/Fullsport, para 
premiar o ciclista mais completo, 
parti cipada por mais de uma cen-
tena de atletas. Tânia Neves venceu 
em elites femininas na primeira pro-
va de estrada em que parti cipou. A 
Anicolor, empresa de Fermentelos 
que voltou a apostar no patrocínio 
principal a uma equipa de clube, 
teve as vitórias do júnior Xavier Sil-
va e do cadete Gonçalo Carvalho.

ABIMOTA – Sérgio Ribeiro (Louleta-
no) venceu o GP Abimota/Região de 
Aveiro, que em 34ª edição começou 
em Santi ago de Compostela (Galiza, 
Espanha) e terminou em Estarreja. 

 CICLISMO
Edgar Pinto – O ci-

clista, nascido em 
Águeda e residente 
em Albergaria-a-
-Velha, fi cou em 4º 
lugar na Volta a Por-
tugal em bicicleta, 
em representação 
da LA Aluminios/
Antarte). Venceu a 
meta volante em 
Águeda na 5ª etapa 
e fi cou empatado 
com o 1º na classi-
fi cação por pontos. 
Concluiu a épo-
ca em 3º lugar do 
ranking nacional.

 

Ana Seabra com o presidente da Federação, 

Ulisses Pereira Edgar Pinto

Para a seleção nacional, 
a ARCOR teve vários atle-

tas envolvidos nos diver-
sos estágios: Arménio 

José, Mariana Pires, 
Luís Santos e Manuel 
Tavares estrearam-se 

em 2013, juntando-se 
assim aos habituais Tiago 
Tavares e Fábio Lopes.

Tiago Tavares venceu, em 
representação da seleção 
nacional, os 500 metros e 
os 200 metros, em C1, na 
regata internacional de 
Piestany (Eslováquia) em 
maio.

Fábio Lopes foi 8º clas-
sifi cado no campeonato 

europeu de maratona. Com 
idade sub23 competi u em 
seniores. Já no campeona-

nha, pontaria que manteve na fase de apuramento para o 
europeu de sub19, ajudando Portugal a apurar-se 
com 25 golos marcados em jogos com Itália, Mon-
tenegro e França.

Sandra Santi ago foi eleita para o “7 ideal” 
do europeu de sub17, que decorreu em 
Agosto na Polónia, como melhor lateral 
esquerda. Portugal classifi cou-se num 
histórico 4º lugar.

CPVV, LAAC e Pateira (em fe-
mininos) e Pateira e AAC (em 
masculinos) fazem do conce-
lho de Águeda o município 
do distrito de Aveiro 
com mais 
clubes e 
equipas 

Sandra 

Santiago

Página 18



  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 28,30 x 36,96 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 51787379 31-12-2013

 2013
em revista

Jéssica Silva – A atleta do Clube de Alberga-
ria, natural de Beja mas a residir em Águe-
da desde os 10 anos (a mais jovem inter-
nacional A portuguesa), foi homenageada 
pela Associação de Futebol de Aveiro em 
fevereiro pela sua parti cipação no campeo-
nato da Europa de sub19 na Turquia (Portu-
gal foi estreante numa grande competi ção 
feminina e semifi nalista). No ano de 2013, 
foi ainda a melhor marcadora do campeo-
nato nacional de futebol feminino, com 17 
golos, e vice-campeã nacional pelo seu clu-
be. Pela seleção, parti cipou no Mundialito 
que se realizou no Algarve em Março e no 
apuramento de Portugal para o europeu de 
sub19 em abril.

Jogos internacionais 
– Águeda recebeu dois 
jogos internacionais entre 
Portugal e Áustria (senio-
res masculinos) de prepa-
ração da equipa nacional 
para a fase de qualifi cação 
para o europeu, que 
não conseguiria ati ngir. 
Portugal venceu (78-61) 
o primeiro jogo e perdeu 
(62-65) o segundo, com o 
pavilhão do GICA cheio.

 FUTEBOL

 BASQUETEBOL

Valonguense promovido em seniores
Mourisquense campeão distrital em benjamins A

O Valonguense 
subiu à 1ª divisão 
distrital, confi r-
mando o regresso 
na últi ma jornada. 
Venceu a série B do 
distrital da 2ª divi-
são, com 55 pontos 
em 24 jogos, mais 
um que Ovarense. 
Marcou 57 golos e 
sofreu 20, nas 17 
vitórias, 4 empates 
e 3 derrotas. Para 
o treinador Paulo 
Rui “subiu a melhor 
equipa”, que teve 
uma boa recupe-
ração na segunda 
volta para conse-
guir a promoção. 
Em contraponto, o 
Fermentelos des-
ceu à 2ª distrital.

Em benjamins 
A, o Mourisquense 
sagrou-se campeão 
distrital de Aveiro, o 
que acontece pela 
primeira vez a uma 
equipa de futebol 
de 7 do concelho 
de Águeda. Foi no 
campo do Feirense, 
penta campeão dis-
trital no escalão, na 
penúlti ma jornada, 
com vitória por 1-0. 
No total da época, 
fez 32 jogos, aver-
bando 28 vitórias, 
2 empates e 2 der-
rotas.

A equipa do Mourisquense, campeã distrital de benjamins A.  Em pé: Nuno Marques (treinador), Miguel, João Coutinho, Rodrigo 

Coelho, Diogo Moniz, Pedro Coelho, Rodrigo Gouveia, Guilherme, Rachinhas, Tomás Coutinho e Sérgio Lima (treinador adjunto); 

em baixo: Filipe, Bruno Santos, Manel, Daniel, Rafa, Bruno Benedito, Ricardo, Rúben, Tomás Cunha, Hélder e Tiago

Fábio Cardoso – O de-
fesa central do Benfi -
ca, a atuar na equipa 
B, renovou em janeiro 
contrato com o clu-
be que o recrutou ao 
Recreio de Águeda 
ainda como iniciado. 
O internacional por-
tuguês, na altura com 
18 anos, passou a ter 
uma cláusula de resci-
são de 30 milhões de 
euros. Fez a fase fi nal 
pela equipa de junio-
res, sagrando-se cam-
peão nacional.

Daniela Esti ma – A aguadense, jogando no 
Eirolense, foi convocada em janeiro para o 
estágio da seleção nacional de sub17, repe-
ti ndo a presença em novo estágio em abril.

Pedro Pires – O atleta do Mourisquense in-
tegrou a seleção distrital de sub14 que par-
ti cipou no torneio interassociações, a parti r 
do qual se começam a formar as seleções 
nacionais de futebol. Transferido para os 
iniciados do Anadia no Verão, esteve em 
dezembro envolvido num estágio da sele-
ção nacional de sub15.

Pateira Cup – 116 equipas de 8 países par-
ti ciparam no torneio de futebol jovem, que 
uti lizou todos os relvados do concelho de 
Águeda em infanti s A (futebol de 11 e de 
7, com vitórias do Guimarães e Feirense), 
infanti s B (Sanjoanense), benjamins A e B 
(Fundacion Marcet e Sanjoanense), traqui-
nas A e B (Sanjoanense e Pedro Roma) e 
Peti zes (Valonguense).

Jéssica Silva

 

O Valonguense regressou à 1ª divisão distrital depois de vencer uma das séries do campeonato da 2ª divisão

Fábio Cardoso com Luís Filipe Vieira na assinatura do contrato Página 19
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 MOTORISMO  ANDEBOL

 ATLETISMO

Francês 
e holandês 
vencem 
mundial incerto

Um francês (Gauti er Paulin, em 
Kawasaki) e um holandês (Jeff rey 
Herlings, em KTM) venceram o GP 
Portugal de motocross que se re-
alizou em Águeda, nas categorias 
de MX1 e MX2, que ainda carece 
de confi rmação para permanecer 
no próximo ano. Antonio Cairoli 
(Itália, KTM) e o próprio Herlings 
permaneciam no comando dos 
respeti vos campeonatos.

O aguedense André Marti ns, 
que disputou o nacional de ju-
niores, parti cipou no europeu de 
125cc em Águeda, tendo-se clas-
sifi cado em 34º lugar entre os 37 
fi nalistas, após treinos de qualifi -
cação. Foi 8º no nacional e venceu 
o campeonato regional norte.

Enduro Classic – 80 pilotos par-
ti ciparam no 2º Águeda Enduro 
Classic, organização da Margens 
e do 1001 Motor Clube de Águe-
da. Os aguedenses Tiago Caeta-
no e José Santos fi guraram entre 
os vencedores, tendo o últi mo 
efetuado o melhor tempo na es-
pecial de motocross.

Enduro – José Santos (1º open), 
Tiago Caetano (1º hobby) e Ar-
sénio Miranda (3º veteranos) 
venceram na Figueira da Foz 
(serra e areal) o campeonato na-
cional da modalidade.

Iniciadas da CPVV desalojadas do 1º lugar
A equipa de iniciados femininos 

da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) caiu para o 2º lugar 
do seu grupo na segunda fase do 
campeonato nacional ao perder 
(18-26) com a Sanjoanense, em 
São João da Madeira, equipa que 
conta por vitórias os jogos disputa-
dos. Dois dias depois, a CPVV ven-
ceu (31-22) na receção ao Espinho 
A.

Em SJ Madeira jogaram e marca-
ram: Tânia Veiga, Nadia Gonçalves 
(11), Inês Chaves (2), Filipa Silva, 
Inês Alves (3), Marta Arede (1), 
Juliana Arede, Inês Silva, Etelvina 
Santos, Joana Santos (1) e Ana Sa-
raiva. Treinador: Diogo Santos.

Em casa com o Espinho alinha-
ram e marcaram: Tânia Veiga (4), 
Nadia Gonçalves (15), Inês Chaves 
(2), Filipa Silva, Inês Alves (5), Mar-
ta Arede (3), Juliana Arede (1), Inês 
Silva, Etelvina Santos, Joana Santos 
(1), Ana Gonçalves, Ana Saraiva, 
Mariana Morais e Verónica Nelson. 
Treinador: Diogo Santos.

A LAAC segue em terceiro lugar, 
empatado com o SP Sul e Espinho A, 
depois de perder (21-22) na receção 

ao São Pedro do Sul. José Santos e 
Jorge Mesquita fi zeram alinhar; Ta-
ti ana Santos, Mariana Marques (4), 
Luana Mota, Daniela Sousa (6), Inês 
Silva, Ana Jesus (1), Maria Luís (2), 
Inês Mesquita (4), Mafalda Mota (4), 
Bárbara Ferreira, Beatriz Almeida e 
Zulay Fernandez.

No próximo dia 5 de janeiro, no 
regresso da competi ção, CPVV e 
LAAC jogam em Valongo do Vouga 
às 15 horas.

Juvenis femininos da CPVV 
– Vitória (22-16) com a Sanjo-
anense, fora, para a segunda 
fase do campeonato nacional. 
Alinharam e marcaram: Cristi ana 
Marques, Nadia Gonçalves (7), 
Inês Silva, Beatriz Rocha, Tati ana 
Esti ma (7), Bruna Santos (2), Jo-
ana Santos (1), Mariana Ferreira 
(4), Tânia Veiga, Inês Chaves, Fi-
lipa Silva, Inês Alves (1), Juliana 
Arede, Marta Arede e Cáti a Fer-
reira. Treinador: Diogo Santos. 
As valonguenses seguem com 2 
vitórias em 2 jogos nesta fase, 
tal como o Alavarium. Dia 4 de 
janeiro, a CPVV joga em Canelas. 

Minis da LAAC - As minis foram 
a S. João da Madeira vencer a 
equipa local da Sanjoanense por 
17-3, em jogo em atraso da 2ª 
jornada. Ao intervalo registava-
-se 7-3. Cáti a Figueiredo e Daniel 
Cardoso uti lizaram as atletas: 
Nicole Rodrigues, Cáti a Cabral, 
Catarina Escada, Beatriz Va-
lente, Beatriz Figueiredo, Sara 
Azevedo,Tati ana Almeida, Lara 
Santos, Juliana Valente, Iara San-
tos, Carolina Ribeiro. Próximos 
jogos: Torneio Kakygaia, em Vila 
Nova de Gaia, de 27 a 30 de de-
zembro.

Iniciados masculinos do Pa-
teira – Derrota (25-31) com o 
Feirense A, fora, para a segun-
da fase da 2ª divisão nacional. 
Alinharam e marcaram: José Si-
mões (12), João Almeida, Lucas 
Bem (2), Bruno Esteves, Fran-
cisco Ferreira, Pedro Saraiva 
(3), João Gaspar (4), João Alves, 
Cristi ano Nogueira, Bruno Melo, 
Rafael Santos e Miguel Morais 
(4). Treinador: Miguel Ribeiro. O 
Canelas comanda a classifi cação 

(11 pontos em 4 jogos), seguin-
do-se Feirense A (11), Sanjoa-
nense, Pateira e Avanca (8), São 
Bernardo A (6), Estarreja (5) e 
CAIC (3). Dia 5 (15h), o Pateira 
recebe o Avanca.

Juvenis masculinos do AAC 
– Vitória (30-24) na receção ao 
Ílhavo, para a 1ª jornada da fase 
complementar do nacional da 2ª 
divisão. Alinharam e marcaram: 
José Bati sta, Gabriel Oliveira, 
Edgar Santos (4), Alexandre Fer-
nandes (6), José Paulos (2), Val-
demar Valente, José Lima, Bru-
no Correia (1), Luis Almeida (6), 
Nuno Marques (1), Bruno Pra-
zeres, José Santos (4), Bernardo 
Pires, Quenede Pires, Jorge Pires 
(6) e Jorge Ferreira. Treinador: 
Bruno Oliveira.

Infanti s masculinos do AAC – 
Derrota (8-25) em Espinho, para 
o campeonato nacional. Alinha-
ram e marcaram: Gonçalo Fer-
reira, Miguel Gaspar, Duarte Fer-
nandes (1), Vasco Oliveira, João 
Vidal (5), Henrique Carvalho, Luis 
Pires, Daniel Lima e João Francis-
co (2). Treinador: Bruno Oliveira. 
Sábado (11h) joga em Avanca. 

Aguedenses 
galardoadas 
na gala a AAA

As aguedenses Márcia Cardo-
so, Carla Reis e Daniela Urbano 
(ADREP) e Sofi a Almeida (ADERCUS) 
foram disti nguidas na gala anual da 
Associação de Atleti smo de Aveiro 
(AAA).

Márcia Cardoso (Trofa), Daniela 
Urbano (Fermentelos) e Carla Reis 
(Espinhel) foram premiadas como 
atletas campeãs nacionais em pista 
coberta, juntamente com a colega 
que correu os 4x400m, Vera Lima. 
Sofi a Almeida (Recardães) foi disti n-
guida como a melhor atleta distrital 
do escalão de benjamins femininos.

Outra atleta com raízes em Águe-
da disti nguida foi Liliana Bastos 
(Campinho), campeã nacional e 
vencedora da Taça de Portugal de 
montanha.

Da região, os clubes ADERCUS e 
Campinho foram disti nguidos por 
terem sido campeões nacionais em 

corrida de montanha (seniores fe-
mininos e juniores masculinos, res-
peti vamente), enquanto Carla Mar-
ti nho e Sara Carvalho (ADERCUS) 
representaram a seleção nacional. 
A primeira foi ainda premiada por 
ter sido campeã nacional de vete-
ranos em corta-mato. O GRECAS, de 
Vagos, foi o clube do ano.

Corta mato da Marques de Castilho
O parque municipal de Alta Vila 

recebeu o corta-mato escolar da 
Escola Secundária Marques de 
Casti lho, com a parti cipação de 
109 alunos do 7º ao 12º ano de 
escolaridade, que concorreram 
em diferentes escalões das pro-
vas dos 1500m aos 3500m. Os 
seis primeiros de cada escalão 
fi caram apurados para a fase dis-
trital:

Infanti s femininos: 1º Maria 
Tavares (7ºA), 2º Ana Marçal 
(7ºB), 3º Ana Matos (7ºB), 4º Ana 
Graça (7ºB), 5º Patrícia Machado 
(7ºA).

Infanti s masculinos: 1º Cláudio 
Arede (7ºB), 2º Francisco Souza 
(7ºB), 3º Carlos Ribeiro (7ºB), 4º 
Ruben Marti ns (7ºB), 5º Ruben 
Luís (7ºB), 6º João Vidal (7ºB).

Iniciados masculinos: 1º Cláu-
dio Tavares (9ºA), 2º Ricardo Bal-
reira (9ºC), 3º Luís Oliveira (9ºC), 
4º Duarte Fernandes (9ºC), 5º 
Paulo Oliveira (7ºB), 6º Ricardo 
Gomes (9ºC).

Iniciados femininos: 1º Ana 

Henriques (8ºA), 2º Barbara Pos-
se (8ºB), 3º Ana Beatriz Marques 
(8ºC), 4º Ana Marques (8ºB), 5º 
Joana Menezes (7ºA), 6º Maria 
Vidal (8ºC)

Juvenis masculinos: 1º David 
Marti ns (10ºM), 2º Leandro Tava-
res (10ºR), 3º Oleksander (10ºM), 
4º Nuno Monteiro (10ºA), 5º Le-
andro Castanheira (10ºA), 6º Ber-
nardo Bem (10ºA).

Juvenis femininos: 1º Carla 
Reis (9ºE), 2º Etelvina Perei-
ra (9ºA), 3º Maria Figueire-
do (10ºA), 4º Andreia Simões 
(10ºA), 5º Beatriz (10ºL), 6º Ma-
ria Bapti sta (10ºR).

Juniores masculinos: 1º André 
Ferreira (10ºM), 2º Daniel Rocha 
(12ºC), 3º Marco Simões (10ºM), 
4º Paulo Gonçalves (12ºC), 5º 
André Henriques (12ºC), 6º Tiago 
Oliveira (10ºF).

Juniores femininos: 1º Catari-
na Pimentel (12ºC), 2º Verónica 
Sousa (12ºC), 3º Mónica San-
tos (12ºC), 4º Andreia Almeida 
(12ºC).

Sofi a Almeida

André Martins
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