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A1

Taça de Portugal de Seniores Femininos em Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/06/2012

Meio: Cyber Jornal.net

URL: http://www.cyberjornal.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=16382&pop
=1&page=0&Itemid=29

 

A Marinha Grande irá receber pela primeira vez a final de uma grande competição do escalão sénior de

Andebol, a final da Taça de Portugal de femininos.

 

 

 A Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio responsável pela organização da final four da Taça de

Portugal, conjuntamente com a Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol de Leiria e

Câmara Municipal da Marinha Grande, organiza uma conferência de imprensa para apresentação da

competição a realizar no próximo dia 8 de Junho, em S. Pedro de Moel, na sede da MOHER

(Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel), pelas 18 horas.

  

 cyberjornal, 6 Junho 2012
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FESTAND DE TONDELA

Escolinha de andebol de S. Miguel
do Mato mostrou evolução

Silvino Cardoso

� No passado sábado, realizou-
se o 1.o Festand da Escola Profis -
sio nal de Tondela, organizado
por esta entidade e pela Asso cia -
ção de Andebol de Viseu. 

Os bambis e minis da Escoli -
nha de S. Miguel do Mato (Vou -
ze la) marcaram presença no
evento, realizando vários jogos
durante toda a manhã e dei xan -
do, mais uma vez, a sua refe rên -
cia no andebol de formação.

Caracterizado pelo ambiente
festivo e animado, o Festand
pro porcionou bons momentos

de convívio a todos os atletas
participantes, o grande objectivo
da organização que esteve, se -
gundo todas as comitivas, im -
pecável, recebendo por isso os
mais rasgados elogios.

Foi, sem dúvida, uma manhã
de andebol e brincadeira em
cheio para todas as crianças que
participaram no evento. Como
já tem sido habitual neste tipo de
eventos, os miúdos da Escolinha
de S. Miguel do Mato (Vouzela),
es tiveram à altura do que se de -
les se esperava, denotando evo -
lução e muita determinação na
prática da modalidade. l
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DESPORTO

Final nacional disputa-se
em S. Pedro do Sul 
A cidade de S. Pedro do Sul foi o local escolhido pela Federação 
de Andebol de Portugal para a disputa da fase final de infantis 
femininos, que decorre de 14 a 17 deste mês

Silvino Cardoso

� A Câmara de S. Pedro do Sul, a
Associação de Pais e Encarre ga -
dos de Pais do Agrupamento de
Escolas da cidade e a Federação
de Andebol de Portugal, no âm -
bito do protocolo assinados en -
tre estas três entidades, vão rea -
li zar no pavilhão sampedrense
a fase final nacional de infantis
femininos, que decorrerá de 14 a
17 deste mês. Para além deste
evento, a parceria visa, também,
um conjunto de acções para
pro  mover a prática do andebol
junto da população jovem do
concelho. 

Na cerimónia de assinatura do
protocolo estiveram o pre si dente
da Federação de Andebol de Por -
tugal, Pedro Coelho, o pre sidente
da Associação de Pais, o presi -
dente da Câmara Muni ci pal, An -
tónio Carlos Figueiredo, acom pa -
nhado pelo vereador do Despor -
to, Rogério Duarte, e o presidente
da Associação de Andebol de
Viseu, Joaquim Es cada. 

As equipas que vão participar
na fase final são o clube anfi tri -
ão, a Associação da Pais do Ag -
ru pamento de Escolas de S. Pe -
dro do Sul, Clube Andebol de
Leça, Valongo do Vouga, JAC
(Al canena) e Bartolomeu Pere -
strelo (Madeira).  

Para Pedro Coelho, o evento
re presenta “uma mais-valia pa ra
a modalidade, aliada à sua
promoção na região e visi bili da -
de do concelho em outras locali -
da des do país”. Por sua vez, Uli -
sses Pereira, o líder máximo do
an debol nacional, lembrou que “a
realização do evento no con ce lho
de S. Pedro do Sul, é um facto im -
portante, pois torna-se neces sá -
rio diversificar as reali za ções da
cariz nacional, não só para di vul -
gar a modalidade, mas igual -

mente para dar visibi li dade à
região onde se efe ctuam”. 

António Carlos Figueiredo
considerou que “o caminho
certo para fomentar e lançar os
jovens na prática desportiva, é a
partir das escolas”, recordando
“S. Pedro do Sul tem, felizmente,
por parte da comunidade, um
grande número de praticantes
no desporto jovem, nomeada -
men te no futebol, mas  isso não
impede que devam existir ou -
tras modalidades”.  

Joaquim Escada destacou o
facto de S. Pedro do Sul ter sido
“durante muitos anos, um alfo -
bre da modalidade, tendo for -
ma do grandes jogadores de an -
debol”, elogiando ainda a  Asso -
cia ção de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de
Escolas de São Pedro do Sul pelo
trabalho que tem vindo a reali -
zar desde Setembro do ano pas -
sa do, possibilitado um maior
nú mero de praticantes da mo -
da lidade”. l

CERIMÓNIA decorreu no Salão Nobre da Câmara de S. Pedro do Sul

Página 3



A4

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 20,34 x 25,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42165350 06-06-2012

A 17.ª edição do Troféu 
Reitor encerra hoje, depois 
de mais de três semanas 
de competição que juntou 
através do desporto mais 
de 700 estudantes, antigos 
estudantes e funcionários 
nas 11 modalidades des-
portivas em prova.

Esta edição culminará 
com a realização das finais 
do andebol (18h00), futsal 
feminino (19h00), basquete-
bol (20h00) e futsal mascu-
lino (21h00), as quais ante-
cedem a cerimónia de en-
cerramento, a decorrer logo 
após o término dos jogos 
(22h30), com a entrega de 
prémios aos vencedores 
desta edição.

Eng. Materiais e Eng. Ci-
vil no feminino, Eng. Bioló-
gica e Gestão no masculino, 
vão protagonizar as finais 
do futsal com que se vai 
encerrar a edição de 2012 
do Troféu Reitor. Duas fi-
nais inéditas que prometem 
muita emoção e muita luta, 
onde se esperam grandes 
espetáculos de futsal, e a 
ver vamos quem levantará 
o “cepro”.

No futsal masculino na 
primeira meia-final da noi-
te, LEI defrontou Eng. Bio-
lógica num jogo impróprio 
para cardíacos que só a lo-
taria das penalidades re-
solveu a favor de Biológi-
ca que acabou por vencer 
por 6-5.

Troféu Reitor encerra hoje
UNIVERSIDADE DO MINHO

Futsal feminino em ação

expressivos 9-1. 
Na outra meia-final, Eng. 

Biomédica e Eng. Civil me-
diram forças para conquis-
tarem o seu “lugar ao sol”. 
A sorte sorriu a Civil que 
com uma vitória por 4-3 ga-
nhou o direito a estar na fi-
nalíssima.

No basquetebol os fina-
listas são Economia e a 
Licenciatura em Engenha-
ria Informática (LEI) que 
atingiram a final após ter 
deixado pelo caminho nas 
meias-finais a AFUM e Eng. 
Biomédica.

Na primeira meia-final, 
o primeiro jogo foi entre 
duas equipas habituadas a 
vencer (AFUM-LEI) e os 
“informáticos” venceram 
por 34-22.

Na outra meia-final, Eco-
nomia assumiu a liderança 
desde cedo e bateu Biomé-
dica por 40-30.

AFUM e Eng. Biomédica 
vão assim discutir o 3.º e 
4.º lugares. A final será iné-
dita. A turma de LEI parte 
com uma ligeira vantagem 
na experiência uma vez que 
tem sido presença assídua 
nas finais, tendo já vencido 
a competição por várias ve-
zes. Do outro lado estará a 
motivada equipa de Econo-
mia que tem mostrado valor 
para chegar ao título.

As finais decorrerão no 
Complexo Desportivo, em 
Gualtar.

DR

No outro jogo, Gestão 
e Negócios Internacionais 
mediram forças por um lu-
gar na final. Os futuros ges-
tores acabariam por vencer 
a partida por 6-2, conquis-
tando dessa forma a pre-
sença na finalíssima.

Na primeira meia-final 
feminina, Eng. Materiais e 

Direito estiveram em lados 
opostos a lutar por um lu-
gar na final do Troféu Rei-
tor. Uma partida que se 
adivinhava algo equilibra-
da ou não fosse esta uma 
meia--final, mas que “furou” 
as expetativas terminando 
com uma pesada derrota 
de Direito que perdeu por 
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> redacção

ABC “A”, Águas Santas, ISMAI
e o Belenenses são as equipas
apuradas para  a fase final do
campeonato nacional de inicia-
dos masculinos em andebol, que
vai decorrer em Braga nos dias
15,16 e 17 de Junho.

O apuramento para a final teve
lugar no fim de semana,  nos
Pavilhões de Águas Santas e
Municipal da Maia os quatro  fi-
nalistas, dois de cada zona. 

Ficaram eliminadas as equipas
do Benfica, B. Perestrelo, Xico
Andebol e Feirense. O ABC “A”
apurou-se com vitórias sobre o
B. Perestrelo (21-23), Benfica
(30-29), e uma derrota com o
Maia Ismai (37-38).

Os vimaranenses do Xico An-
debol foram eliminados após

duas derrotas, com o Belenenses
(35-40) e com o Águas Santas
(24-32), de nada valendo já a
vitória sobre o Feirense (41-43).

A DISPUTAR EM BRAGA DIAS 15, 16 E 17

ABC ‘A’ apurado para 
fase final de iniciados

DR

Gabriel Oliveira, técnico do ABC
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Alexandre Silva

� O São Bernardo sagrou-se, no úl-

timo fim-de-semana, vice-campe-

ão nacional da II Divisão, no escalão

de Iniciados Femininas, numa pro-

va organizada em “casa” e que viu,

ainda, a LAAC, de Aguada de Cima,

ficar em quarto lugar. Numa prova

que acabou por ser ganha pelo Por-

to Salvo, as duas formações do dis-

trito deram uma imagem positiva

do andebol aveirense e, na próxima

época, estarão a competir na prin-

cipal divisão nacional.

Para as duas equipas de Aveiro,

as expectativas saíram como que

ao contrário. A LAAC chegou à fa-

se final sem qualquer derrota e ti-

nha, por isso, a ambição de se sa-

grar campeã nacional. Já o São Ber-

nardo tinha sido a última equipa a

alcançar a “Final Four”, e, como tal,

ninguém ficaria surpreendido se

mantivesse o tal quarto lugar.

Só que, na jornada inaugural, o

São Bernardo venceu a LAAC, por

39-30, e tudo mudou. A formação

liderada por Rui Liberato derrotou

no sábado o Santa Joana, por 30-27,

e deixou para a derradeira jorna-

da, realizada no domingo, a deci-

são final frente ao Porto Salvo, que

também tinha vencido as duas

partidas inaugurais.

No derradeiro confronto, o Por-

to Salvo fez valer a experiência das

suas jogadoras e ganhou, por 30-

27, sagrando-se campeã nacional.

A LAAC, liderada por Daniel Car-

doso, acabou por perder todos os

jogos, mas dignificou a camisola e,

acima de tudo, mostrou estar no

bom caminho.

Técnicos orgulhosos
A emoção da final foi difícil de con-

trolar. Para Rui Liberato, as atletas

do São Bernardo foram “de um

carácter e de um espírito de grupo

de muita qualidade”, deixando-o,

neste ano de estreia a este nível,

“muito orgulhoso”. “Chegamos

muito longe nesta competição,

mostrando muita evolução, fruto

do empenho das jogadoras, que

sentiram a camisola. Quero ainda

dar uma palavra de agradecimento

à Cátia e à Elisabete, que foram fun-

damentais na equipa técnica”.

O último lugar da LAAC não

deslustra, em nada, o trabalho fei-

to pela LAAC, clube de Aguada de

Cima, que tem dado mostras de

enorme vitalidade no andebol fe-

minino. Para Daniel Cardoso, as

expectativas saíram “algo gora-

das”, mas essencialmente pela au-

sência de “três das quatro inicia-

das do grupo”, que não deram o

contributo “devido a lesões”. A so-

lução foi recorrer praticamente a

“infantis”, que, mesmo assim, “fo-

ram enormes na defesa da equi-

pa”, mostrando que o “futuro está

assegurado”.

Maria Duarte, a goleadora
A melhor marcadora de todas as

fases a nível nacional, que culmi-

naram na “Final Four”, foi Maria

Duarte, atleta do São Bernardo,

que marcou 109 golos, numa mé-

dia incrível de 12,5 golos por jogo.

Aos 14 anos, assume “gostar muito

da modalidade”, que começou a

praticar no CD Pateira e que a le-

vou a ingressar São Bernardo há

três épocas. Quanto à fase final, a

jovem atleta diz que o balanço foi

positivo: “Não tínhamos muitas

expectativas, mas a garra e a uni-

ão do grupo que mostramos le-

vou-nos a discutir o título. Foi mui-

to bom porque não estávamos

habituadas a estar neste tipo de

provas”, concluiu.l

RESULTADOS
1.ª JORNADA
Santa Joana-Porto Salvo 29-32
São Bernardo-LAAC 39-30

2.ª JORNADA
Porto Salvo-LAAC 31-24
Santa Joana-São Bernardo 27-30

3.ª JORNADA
São Bernardo-Porto Salvo 27-30
LAAC-Santa Joana 17-35

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Porto Salvo 3 3 0 0 93-80 9
São Bernardo 3 2 0 1 96-87 7
Santa Joana 3 1 0 2 91-79 5
LAAC 3 0 0 3 71-105 3

São Bernardo sagra-se vice-campeão
O clube aveirense esteve perto de surpreender na Fase Final Nacional da II Divisão Nacional
de Iniciadas Femininas. A LAAC, algo desfalcada, acabou por terminar na última posição

ANDEBOL

O SÃO BERNARDO, sem estatuto de favorito, acabou por disputar o título A LAAC, com algumas jogadoras infantis, não evitou a última posição

F
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A
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ANDEBOL FEMININO

Juventude de Mar
disputa play-off

A equipa de andebol feminino do Juventude de Mar 
vai disputar o play-off de acesso à primeira divisão na-
cional da categoria. No encontro disputado no passado 
sábado, a equipa de Esposende venceu no pavilhão do 
Santa Joana por 24-23.

A última jornada servirá apenas para cumprir calendá-
rio, uma vez que está encontrado o campeão nacional, 
assim como as quatro equipas que vão disputar os 
jogos de acesso à 1.ª Divisão, em três jornadas a 
realizar em 16, 23 e 30 de junho, em campo neutro, 
entre os 2.º, 3.º e 4.º classificados desta fase final. 
Presentes estarão o Cale, Juventude de Mar, Santa 
Joana e S. Bernardo. 
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Ulisses Pereira foi ao estágio da seleção
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Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=2593023

 

Presidente da Federação de Andebol de Portugal falou com os jogadores e equipa técnica antes do

treino da tarde.

 

 Palavras de confiança, incentivo e esperança foram ontem dirigidas por Ulisses Pereira, presidente da

Federação de Andebol de Portugal, aos atletas que se encontram concentrados em Rio Maior a

preparar o play-off de acesso ao Mundial de 2013. A equipa das quinas vai disputar o apuramento com

a Eslovénia, com a primeira mão a jogar-se sábado, em Ljubljana, para onde parte na quinta-feira.

 

 "Há que acreditar nestes jogadores e fazê-los também acreditar que este play-off é uma janela de

oportunidade para jogarem ao mais alto nível. Quero reforçar a ideia que todo o mundo do andebol

português está condiante e vive esta possibilidade com otimismo, mas com a prudência que decorre

do adversário ser um dos mais fortes do andebol europeu e mundial", referiu Ulisses Pereira a O

JOGO.

 

 O líder federativo falou aos jogadores e equipa técnica antes do treino desta tarde, integrado num

estágio que tem tido presença permanente do vice-presidente Ricardo Andorinho.
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão

Vitória defronta Alto do Moinho no domingo
Os vitorianos vão realizar o seu último jogo em casa no próximo domin-
go, a partir das 18.30 horas, frente ao Alto do Moinho, equipa do distrital
de Setúbal que ocupa o penúltimo lugar na classificação da Fase de Ma-
nutenção/Sul. Ao Vitória basta o empate para garantir desde logo a pre-
sença no escalão secundário para a próxima temporada que, possivelmen-
te, terá o seu quadro competitivo reformulado pela Federação de Ande-
bol de Portugal.
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A APAESUL  DINAMIZA O ANDEBOL 
NO CONCELHO DE S. PEDRO DO SUL

A Associação de Pais do Agrupa-
mento de Escolas de S. Pedro do 
Sul continua a apostar no ande-
bol como modalidade desportiva 

a desenvolver no concelho.
Depois do I Termas Andebol Cup, 
cuja organização mereceu os 
elogios da respectiva Federação,  

a APAESUL  assinou agora um 
protocolo, com a Câmara Muni-
cipal e a Federação de Andebol 
de Portugal, para  promover uma 
série de acções que permitam a 
prática da modalidade junto da 
população jovem do concelho. 
Segundo o presidente da Asso-
ciação, António Pedro Coelho, 
entre os objectivos desta inicia-
tiva está “a formação de agentes 
desportivos, apoiar diretamente 
os docentes de educação física 
e outros agentes para o fomento 
e a prática do andebol nos esta-
belecimentos de ensino e nas es-
truturas associativas”. O referido 
protocolo vai ter inicio imediato e 
prolonga-se durante dois anos. 
A APAESUL ficou também res-
ponsável pela organização da 
fase final de infantis femininos 
que se realizará entre 14 e 17 de 
Junho.

Página 13



A14

Jornal da Marinha Grande   Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 8,83 x 22,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42131079 31-05-2012

 Ò andebol

CAPitã CoNFiANtE NA vitóriA

Bruna Simões, capitã da equipa 
de iniciadas da SIR 1º de Maio, 
está esperançada que a vitória no 
campeonato nacional de andebol sorria 
à equipa da casa

jmg: já falta pouco 
para a fase final. Qual o 
vosso estado de espírito?

Bruna Simões: É ver-
dade, falta muito pouco 
tempo para esta grande 
oportunidade, talvez única 
para algumas de nós. Es-
tamos nervosas e ansiosas 
mas com um grande espíri-
to para lutar por este título.

jmg: no início da 
época acreditavas que 
iam chegar à fase final?

Bruna Simões: Sincera-
mente não. Eu nem acre-
ditava que íamos passar à 
segunda fase!

jmg: Como é que a 
equipa tem lidado com o 
apoio da população, que 
até já criou uma claque? 

Bruna Simões: Na 3ª 
fase houve muito apoio 
e agradecemos por esse 
apoio tão fantástico, acho 
que foi bastante bom por-
que nos dava garra, con-
fiança, para lutar até ao 
fim. Todos os apoiantes 
nos deram força para ga-
nharmos. 

Ver aquelas pessoas to-
das a gritarem por nós foi 
fantástico, foi emocionan-
te. Com a criação da cla-
que, os “Ultras SIR”, acho 
que é um bom incentivo 
para todas nós, sobretudo 
para este fim-de-semana 
tão difícil que nos espera.

jmg: a equipa está 
preparada para receber 
a taça de campeão na-
cional?

Bruna Simões: Sim, es-
tamos mais do que pron-
tas! Vamos tentar fazer 
o possível e o impossível 
para termos aquela taça 
nas nossas mãos neste fim-
-de-semana! Se o JMG per-
mitir não quero deixar de 
agradecer a todos aqueles 
que nos têm apoiado, des-
de a nossa equipa técnica 
aos nossos familiares e 
amigos! ß
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Tomé Figueiredo 
ajuda Sporting a 
conquistar título

o nazareno Tomé Figueiredo ajudou o 
Sporting a sagrar-se tri-campeão nacional 
de juniores em andebol, festejando a obtenção 
de um título logo na primeira temporada no 
emblema leonino.

o andebolista não chegou a ser utilizado 
pelo técnico alcobacense Frederico Santos na 
fase final do campeonato, que se realizou no 
passado fim-de-semana em melgaço, mas 
participou na caminhada para o título no 
decurso da temporada com um total de 17 
jogos e 10 golos. 

Tomé Figueiredo começou a carreira em 
2002/03 no Cister Sport de Alcobaça, onde 
esteve seis épocas e atuou nos escalões de 
minis, infantis, iniciados e juvenis. Em 2008/09 
mudou-se para o Sismaria (leiria), clube ao 
serviço do qual jogou três temporadas, antes 
de ser contratado pelo Sporting.

Aos 18 anos, o andebolista atinge o ponto 
mais alto da carreira e segue as pisadas de 
outros jogadores da região que se destacaram 
na modalidade, nomeadamente os conterrâ-
neos Inácio Carmo (benfica) e Vladimiro Pinto, 
o primeiro dos quais ainda em atividade.
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Fermentões já pode usufruir do pavilhão Fernando Távora
Estrutura irá beneficiar a comunidade escolar e a população local.

texto. Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

No sábado, foi inaugu-
rado o pavilhão Fernando Távora
que irá servir o agrupamento de es-
colas Fernando Távora, bem como
toda a população de Fermentões.

A cerimónia continuou
com a presença de representantes
dos mais diversos quadrantes da
sociedade vimaranense. Simbolica-
mente foi transportada uma tocha
desde o antigo pavilhão até ao
novo equipamento, traduzindo
uma passagem de testemunho.

Fermentões é terra de
andebol e, como tal, a modalidade
teve um lugar de destaque. Carlos
Ferreira, que marcou o andebol
português enquanto guarda-redes,

defendeu que Fermentões já há
muito justificava um pavilhão com
as condições de excelência que o
novo oferece.

Infra-estutura para 
2013
O pavilhão Fernando

Távora será uma das infra-estru-
turas que irá receber actividades e
iniciativas no âmbito de Guimarães
Cidade Europeia do Desporto em
2013.

Na sua intervenção, o
vereador para a área do desporto,
Amadeu Portilha, disse que o novo
pavilhão Fernando Távora “é o
melhor” que a cidade tem para
oferecer. “É um equipamento
que vai servir toda a comunidade
escolar, mas também as freguesias
vizinhas, principalmente o clube
Fermentões, que tem um trabalho
meritório ao longo dos anos”.=
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Andebol //  Competição desenrolou-se em Lisboa e juntou os melhores da temporada 2011/2012

Infantis do Feirense terminam
a fase final nacional na sétima posição
Fogaceiros terminaram a
fase final nacional na sé-
tima posição. Jogos dis-
putaram-se no Complexo
da Luz, em Lisboa. Azuis
fecham o campeonato
com uma participação
honrosa na fase decisiva
do campeonato.

José Carlos Macedo
Esta época nacional, que termi-
nou ontem, foi recheada de desa-
fios. Os escalões vão-se refres-
cando, há atletas a subir de esca-
lão, há outros a chegar. Varia a
aptidão, a altura, a disponibilida-
de física… mas é por aí que so-
bressai o trabalho do treinador.
Com um grupo diferente, o Fei-
rense ultrapassou a primeira fase
com facilidade e a de apuramen-
to com grande luta, vontade e
muita garra. A segunda fase, a ní-
vel nacional, foi ganha semana-
a-semana, de mangas arregaça-
das e também na segunda posi-
ção, o clube conseguiu catapul-
tar-se para nova terceira fase do
campeonato.
E eis-nos chegados ao momento
mais recente, ao último palco de
emoções onde se podia ser ainda
mais feliz. Os jovens andebolistas
feirenses, treinador e comitiva,
deslocaram-se ao Pavilhão n.º 2
do Complexo da Luz, casa do Ben-

fica, para três dias de jogos carre-
gados de expectativa, tensão e dos
mais variados sonhos.
Cada partida disputada, com o
começo logo frente ao anfitrião, foi
de mangas arregaçadas, com
vontade de vencer e ultrapassar
obstáculos. Mas, do outro lado de
cada barricada, também pairavam
as mesmas expectativas, tensão,
sonhos e mais envergadura físi-
ca, para além de bom andebol. Foi
dentro das quatro linhas que cada
equipa se adaptou à sua realida-
de e esgrimiu como pôde, em prol
do seu objetivo, e seguiu o seu
destino na classificação.
No final, ao Feirense restou toda a
entrega manifestada em cada jogo
disputado nesta terceira fase, a
raça com que o fizeram, a dignida-
de de todo um percurso nacional
e o orgulho final de mais uma épo-
ca de grande nível, terminada no
sétimo lugar nacional.

DR

Feirense fechou a
época 2011/2012
com uma boa parti-
cipação na fase
final de iniciados
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ANDEBOL |
TORNEIO (TAÇA) DE PRIMAVERA
JUVENIS MASCULINOS

Época a chegar ao fim
BATALHA AC 22
SPORTING DAS CALDAS 26
NDA POMBAL 24
SPORTING DAS CALDAS 20
JUVE LIS 25
SPORTING DAS CALDAS 20

A um jogo do final desta competição a equipa
Caldense encontra-se em 3º lugar, necessitando
de uma vitória neste último jogo para manter
essa classificação, será um jogo emocionante entre
o 3º e 4º classificado que têm os mesmos pontos.

Próxima jornada dia 3 de Junho pelas 11:30 no
pavilhão da escola Rafael Bordalo Pinheiro

Agradecimento especial ao A. Marques e ao
Forno do Avô pelos lanches!      
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