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RENOVAÇÕES NA SAD
Nos femininos do Madeira SAD renovaram Mónica Correia, Catarina
Oliveira, Anaís Gouveia, Frederica,
Jesus, Ana Andrade, Márcia Abreu,
Patrícia Fernandes, Érica Tavares,
Renata Tavares, Cristina Pinto, Carlota Correia e Filipa Correia.
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Começa hoje a maior festa do andebol nacional
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O maior torneio de andebol realizado em Portugal arranca esta noite transformando Estarreja na
capital nacional da modalidade. Os números falam por si: 200 equipas, 3500 atletas, 550 jogos, 11
pavilhões e 5 dias de competição. O apito de partida do GARCICUP 2015 - VI Torneio Internacional de
Andebol Cidade de Estarreja acontece esta noite, às 21h. O evento decorre até domingo, dia 28.
A cerimónia de abertura está agendada para esta noite, às 21h00 no Pavilhão Municipal de Estarreja,
e inclui um espetáculo onde estão envolvidas a Escola Secundária de Estarreja e a Escola Profissional
de Aveiro. Segue-se o jogo em seniores femininos com a participação da Seleção Nacional que
defronta o MaiaStars (21h30) e um confronto no escalão de veteranos masculinos entre o EAC e o
Masters Porto. Esta é uma organização conjunta do EAC - Estarreja Andebol Clube e da Câmara
Municipal de Estarreja.
Conforme referido na apresentação do evento, para o Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,
Diamantino Sabina, o Garci Cup "configura um dos principais eventos desportivos do andebol
português", e como tal uma marca do município e da região, sendo um fator de atratividade turística,
constituindo claramente uma alavanca do desenvolvimento local. Aos olhos de Rui Silva, presidente do
EAC - Estarreja Andebol Clube, este "é um evento único em Portugal". O dirigente destacou o facto de
se "conseguir congregar as vertentes de andebol indoor e andebol de praia" , criando-se mais uma vez
para o efeito dois campos junto ao Rio Antuã.
O torneio que tem vindo a crescer desde 2009 assume este ano a sua consolidação, levando, a
afirmar que "Queremos nestes 5 dias fazer uma festa onde o desporto e a animação estejam
presentes e queremos levar o nome de Estarreja a percorrer todo o país", disse por sua vez Luís
Sousa, da coordenação do Garci Cup.
O Garci Cup destina-se a equipas federadas, escolas e seleções e também inclui o andebol adaptado.
Realiza-se em 11 pavilhões dos municípios de Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-Velha. Para além do
apoio logístico, a CME garante um apoio financeiro municipal de 16 mil euros destinado à organização
do evento.
A animação também será uma constante e ao programa cultural do evento associa-se a realização do
Troféu Nacional de Samba, na noite de sábado, 27 de junho, no Parque Municipal do Antuã, onde irão
desfilar escolas de samba dos melhores carnavais do país.
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Alavarium vence em Águeda
D.R.

Jovens do Alavarium que venceram o torneio em Águeda

Andebol
Torneio de Minis

DOMÍNIO A equipa masculina
de Minis doAlavariumAndebol
Clube deAveiro venceu, no passado, o torneio organizado pelo
Águeda Andebol e que se disputou no renovado pavilhão do
GICA. Na primeira fase da competição, a equipa aveirense defrontou e ganhou a todas as restantes equipas participantes de
forma expressiva, mostrando
que, apesar do fim de época, está
em grande forma.
O jogo de abertura do torneio
foi contra a formação aguedense, que o Alavarium venceu por

3-14, seguindo uma vitória (1221) frente à LAAC, clube com
atletas bastante lutadores, mas
que não conseguiram superar
a técnica e a concentração dos
aveirenses. A fechar a fase de
grupos, o Alavarium defrontou
e venceu o Ílhavo Andebol Clube, por 12-6.
Na final, a formação de César
Ferreira voltou a encontrar a
equipa da casa, sagrando-se a
grande vencedora deste torneio,
derrotando o Águeda Andebol
Clube, por 6-14. Para apurar o
terceiro lugar no pódio defrontaram-se as equipas da LAAC e
do Ílhavo AC, com vantagem
para a formação de Aguada de

Cima (16-11).André Vaia, doAlavarium, destacou-se na baliza,
mostrando uma vez mais por
que é considerado um dos melhores jovens guarda-redes do
distrito. José Miguel Vale, também do Alavarium, foi o artilheiro de serviço da equipa aveirense e o melhor marcador do
torneio, com 26 golos.
Pela equipa de Minis do Alavarium jogaram André Vaia e
Daniel Correia (guarda-redes),
Vicente Ribau, Bernardo Matos,
Guilherme Nascimento, Gonçalo Pereira, Hugo Malcato,Alexandre Gomes, José Miguel
Vale, Dinis Ribau, Bruno Leitão
e Afonso Ferreira. |
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Números

Estarreja transforma-se 5
na capital da modalidade

Dias de competição
do Garci Cup.

Arranque Começa hoje mais uma edição do Torneio Internacional, que vai juntar
na cidade cerca de duas centenas de equipas num total de 3.500 atletas
D.R.

Andebol
Garci Cup 2015

Avelino Conceição
A IV Edição do Torneio Internacional Garci Cup arranca
hoje e, até ao próximo dia 28,
uma maratona de jogos vai fazer da cidade de Estarreja a capital do Andebol nacional. Ao
longo de cinco dias cerca de
200 equipas e um total de
3.500 atletas dos escalões de
Minis, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores, masculinos e femininos e Masters
Femininos vão estar em acção
em vários pavilhões do concelho e de outros concelhos vizinhos.
O evento arranca hoje, às 21
horas, com a habitual cerimónia de abertura no Pavilhão
Municipal de Estarreja, onde
muito público se deverá juntar

Equipa lusa de Juniores A feminina actua já esta noite

para assistir a um espectáculo
em que estão envolvidas a Escola Profissional de Aveiro e a
Escola Secundário de Estarreja,
mas que também terá agradáveis surpresas.
A competição propriamente
dita começa meia hora depois,
com o confronto entre a Selec-

ção Feminina de Juniores A e
o Maiastars. Uma oportunidade única para ver a equipa
lusa liderada pelo técnico Carlos Pires, que vai participar no
Europeu de Sub/19, a realizar
de 23 de Julho a 2 de Agosto,
em Valência (Espanha). Rita
Neves e Ana Ursu, jogadoras

do Alavarium fazem parte das
16 “eleitas” pelo seleccionador
nacional.
As equipas de Masters do FC
Porto e do Estarreja AC, com
destaque para figuras como
Carlos Resende, Eduardo Filipe e Carlos Andorinho, encerram o primeiro dia do
evento, que ao todo terá 550
partidas de andebol e terá o
seu epílogo no próximo domingo, com a cerimónia de
encerramento da edição 2015
do torneio, que conta também
a presença de vários atletas da
actualidade como padrinhos
do Garci Cup.
Mas para, além do Andebol
Indoor, a organização dá destaque especial para ao Andebol
de Praia, de forma a promover
a inclusão de toda a comunidade nesta modalidade. A par
da competição, serão criados
momentos únicos de anima-

11
Pavilhões onde se vão
disputar os jogos.

200
Equipa que vão competir
em Estarreja.

550
Partidas de sete
escalões etários.

3.500
Atletas envolvidos
no torneio.

ção, diversão e convívio, de forma a divulgar não só o torneio,
como a própria cidade de Estarreja. |
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Daan Garcia
regressa ao
S. Bernardo
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Daan Garcia (na foto) vai fazer
parte da equipa sénior do Centro Desportivo de São Bernardo,
que na próxima época volta a
disputar o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, anunciou o
clube esta semana através do
“Facebook”. O jogador, que na
temporada que terminou representou o Madeira SAD,
“volta assim na perspectiva de
ser mais um a acrescentar valor
ao plantel sénior. Naquela que
será a sua quinta época ao serviço do S. Bernardo”. pode lerse na rede social.
O São Bernardo mantém praticamente a “espinha dorsal”da
equipa que continuará a ser
orientada por Ulisses Pereira,
uma vez que o clube já garantiu
a renovação da maioria dos jogadores do plantel sénior. De
saída estão Tiago Azenha e Albano Lopes. No caso de Tiago
Azenha termina um ciclo de
três anos de ligação ao clube
como jogador sénior e elemento de equipas técnicas. |
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Três jogadoras,
um treinador
e dois árbitros
nomeados
Andebol
Gala Anual

O Andebol aveirense volta a estar em plano de destaque nas
nomeações para os melhores
da época de 2014/2015, que vão
ser conhecidos na 5.ª Gala do
Andebol, após uma votação
que está a decorrer até final deste mês e para a qual estão indicados cinco nomes para cada
categoria.
O nome do Alavarium aparece na lista de nomeações, através de Mariana Lopes e Mónica
Soares, para Melhor Jogadora;
Isabel Góis, para Melhor Guarda-redes Feminina; Carlos Neiva, para Melhor Treinador - provas nacionais femininas; e Ramiro Silva/Mário Coutinho, para Melhor Dupla de Árbitros.
Das cinco nomeações apresentadas em cada categoria,
após o fecho da votação, serão
identificados o vencedor da categoria, o segundo e o terceiro
classificados. Os vencedores serão depois conhecidos durante
a gala, a realizar em Castelo
Branco, a 29 de Agosto. |
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A disputar na Coreia do Sul

UMinho com 14 atletas
nas Universíadas
Universidade do
Minho, com 14 atletas convocadas, é a
academia portuguesa que mais atletas
fornece à comitiva portuguesa que vai estar presente nas Universíadas, a
disputar em Gwanju, na
Coreia do Sul.
Rui Bragança (Medicina), medalha de ouro
nos I Jogos Europeus na

A

modalidade de taekwondo, vai ser o porta-estandarte português nas
Universíadas.
A FISU, Federação Internacional do Desporto
Universitário, organiza de
dois em dois anos as UniversÍadas, que basicamente são os Jogos Olímpicos
Universitários.
Passados 16 anos sobre
a primeira participação

de um aluno da UMinho
numas Universíadas, volta a fazer-se história para
os minhotos, que ao verem 14 atletas convocados, tornam-se na universidade mais representada
nos eleitos da Federação
Académica do Desporto Universitário (FADU)
para envergar as cores de
Portugal neste importante evento desportivo. Os

minhotos têm sete atletas
no taekwondo (todos eles
medalhados em europeus
universitários), seis no andebol (campeões mundiais
universitários e europeus
em 2014) e um na natação.
A delegação portuguesa vai ser composta por
70 elementos, dos quais
45 são estudantes-atletas, em representação de
10 modalidades.
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ESTARREJA - O maior torneio de andebol realizado em Portugal arranca esta noite transformando
Estarreja na capital nacional da modalidade. Os números falam por si: 200 equipas, 3500 atletas, 550
jogos, 11 pavilhões e 5 dias de competição. O apito de partida do GARCICUP 2015 - VI Torneio
Internacional de Andebol Cidade de Estarreja acontece esta noite, às 21h. O evento decorre até
domingo, dia 28. A cerimónia de abertura está agendada para esta noite, às 21h00 no Pavilhão
Municipal de Estarreja, e inclui um espetáculo onde estão envolvidas a Escola Secundária de Estarreja
e a Escola Profissional de Aveiro. Segue-se o jogo em seniores femininos com a participação da
Seleção Nacional que defronta o MaiaStars (21h30) e um confronto no escalão de veteranos
masculinos entre o EAC e o Masters Porto. Esta é uma organização conjunta do EAC - Estarreja
Andebol Clube e da Câmara Municipal de Estarreja. Conforme referido na apresentação do evento,
para o Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina, o Garci Cup "configura um
dos principais eventos desportivos do andebol português", e como tal uma marca do município e da
região, sendo um fator de atratividade turística, constituindo claramente uma alavanca do
desenvolvimento local. Aos olhos de Rui Silva, presidente do EAC - Estarreja Andebol Clube, este "é
um evento único em Portugal". O dirigente destacou o facto de se "conseguir congregar as vertentes
de andebol indoor e andebol de praia", criando-se mais uma vez para o efeito dois campos junto ao
Rio Antuã. O torneio que tem vindo a crescer desde 2009 assume este ano a sua consolidação,
levando, a afirmar que "Queremos nestes 5 dias fazer uma festa onde o desporto e a animação
estejam presentes e queremos levar o nome de Estarreja a percorrer todo o país", disse por sua vez
Luís Sousa, da coordenação do Garci Cup. O Garci Cup destina-se a equipas federadas, escolas e
seleções e também inclui o andebol adaptado. Realiza-se em 11 pavilhões dos municípios de Estarreja,
Murtosa e Albergaria-a-Velha. Para além do apoio logístico, a CME garante um apoio financeiro
municipal de 16 mil euros destinado à organização do evento. A animação também será uma
constante e ao programa cultural do evento associa-se a realização do Troféu Nacional de Samba, na
noite de sábado, 27 de junho, no Parque Municipal do Antuã, onde irão desfilar escolas de samba dos
melhores carnavais do país.
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Jun 24, 2015
A cerimónia de abertura está agendada para esta noite, às 21h00 no Pavilhão Municipal de Estarreja,
e inclui um espectáculo onde estão envolvidas a Escola Secundária de Estarreja e a Escola Profissional
de Aveiro. Segue-se o jogo em séniores femininos com a participação da Selecção Nacional que
defronta o MaiaStars (21h30) e um confronto no escalão de veteranos masculinos entre o EAC e o
Masters Porto. Esta é uma organização conjunta do EAC - Estarreja Andebol Clube e da Câmara
Municipal de Estarreja.
Conforme referido na apresentação do evento, para o Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,
Diamantino Sabina, o Garci Cup "", e como tal uma marca do município e da região, sendo um factor
de atractividade turística, constituindo claramente uma alavanca do desenvolvimento local.
Aos olhos de Rui Silva, presidente do EAC - Estarreja Andebol Clube, este "". O dirigente destacou o
facto de se "", criando-se mais uma vez para o efeito dois campos junto ao Rio Antuã.
O torneio, que tem vindo a crescer desde 2009, assume este ano a sua consolidação, levando, a
afirmar que "", disse por sua vez Luís Sousa, da coordenação do Garci Cup.
O Garci Cup destina-se a equipas federadas, escolas e Selecções, e também inclui o andebol
adaptado. Realiza-se em 11 pavilhões dos municípios de Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-Velha. Para
além do apoio logístico, a CME garante um apoio financeiro municipal de 16 mil euros destinado à
organização do evento.
A animação também será uma constante e ao programa cultural do evento associa-se a realização do
Troféu Nacional de Samba, na noite de Ssábado (27 de Junho), no Parque Municipal do Antuã, onde
irão desfilar escolas de samba dos melhores carnavais do país.
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Estarreja inicia esta noite a festa do andebol em mais uma edição do GARCICUP. Trata-se do maior
torneio de andebol realizado em Portugal com 200 equipas, 3500 atletas, 550 jogos, 11 pavilhões em
5 dias de competição. O apito de partida para o VI Torneio Internacional de Andebol Cidade de
Estarreja acontece esta noite, às 21h, no Pavilhão Municipal de Estarreja, e inclui um espetáculo em
que estão envolvidas a Escola Secundária de Estarreja e a Escola Profissional de Aveiro. Segue-se o
jogo em seniores femininos com a participação da Seleção Nacional que defronta o MaiaStars (21h30)
e um confronto no escalão de veteranos masculinos entre o EAC e o Masters Porto. Esta é uma
organização conjunta do Estarreja Andebol Clube e da Câmara Municipal de Estarreja. A animação
também será uma constante e ao programa cultural do evento associa-se a realização do Troféu
Nacional de Samba, na noite de sábado, 27 de junho, no Parque Municipal do Antuã, onde irão desfilar
escolas de samba dos melhores carnavais do país.
2015-06-24 20:38
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Ricardo Moreira é o convidado do Reverso da Medalha
http://www.pt.cision.com/s/?l=abd51436

Ricardo Moreira é o convidado do Reverso da Medalha.
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HOMENAGEM

UNIÃO FREGUESIAS DE OLIVEIRA DE FRADES, SOUTO DE LAFÕES E SEJÃES DISTINGUE ATLETAS E BOMBEIROS
A União Freguesias de Oliveira de
Frades, Souto de Lafões e Sejães vai
prestar, esta sexta-feira, às 18h30,
no Cineteatro Dr. Morgado, pela
primeira vez, homenagem a alguns
munícipes que se destacaram no
último ano.
A autarquia vai distinguir as equipas
juvenil e sénior do Grupo Despor-

tivo de Oliveira de Frades que venceram os respetivos campeonatos
distritais de futebol e subiram aos
nacionais da modalidade, mas também os tenistas do clube João Maia,
campeão regional da Associação
Ténis de Viseu sub.12 e sub.14 singulares e sub.14 em pares, Miguel Maia,
campeão regional em sub.14 vertente

pares e Sofia Barreto, campeã regional singular sub18. Será também
prestado tributo a Ana Ursu, jogadora do Andebol Clube de Oliveira
de Frades, que foi convocada por
diversas vezes à Seleção Nacional,
António Silva e António Lizanetes,
dois atletas da Associação Cultural e
Recreativa de Oliveira de Frades que

se sagraram campeões distritais em
ténis de mesa e Paulo Rodrigues, futebolista residente na freguesia e que
ao serviço do Sporting foi campeão
nacional de iniciados. A Junta homenageará igualmente três bombeiros
voluntários que receberam o crachá
dourado da Liga dos Bombeiros
Portugueses.
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Notícias de Fafe
A18

ID: 59838875

12-06-2015

Tiragem: 2000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,45 x 23,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Notícias de Fafe
ID: 59838875

12-06-2015

Tiragem: 2000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,24 x 9,13 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A20

ID: 59837545

11-06-2015

Tiragem: 7500

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,59 x 9,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL Nacional
Seniores femininos 2ª divisão

Vela a um jogo do título
Realizou-se a 13ª jornada, penúltima da fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, com o Vela de Tavira a receber o Académico, vencendo por 25-18, os encontros, A.A. Espinho 19 - Santa Joana 29, A.D. Canelas 17 - Assomada 47 e São Félix da Marinha 27 - Sociedade 1º de Maio
23, fecharam a ronda. A prova continua a ser liderada por
Vela de Tavira e Santa Joana, com 35 pontos, seguidos pelo
Assomada, com 34.
A última jornada realizou-se no, dia 10 de junho, com o
Vela de Tavira a se deslocar ao recinto do seu opositor direto, Santa Joana, fechando a jornada com os jogos, Académico-A. D. Canelas, Assomada-São Félix da Marinha e Sociedade 1º de Maio-A. A. Espinho.
Os resultados destes encontros, poderão ser consultados no site barlavento.pt.
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A21

ID: 59838973

11-06-2015

Tiragem: 3000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,75 x 4,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Minis do Póvoa Andebol jogam
título regional no fim de semana
O escalão mais jovem do Póvoa
Andebol venceu no passado fim
de semana no pavilhão do Águas
Santas por 20-26 e vai decidir no
próximo sábado, em Leça, frente
à equipa local o título regional.
Em outros jogos realizados

pelo clube poveiro, verificaramse os seguintes resultados: Infantis, jogo treino: Fermentões 22
Póvoa 26;
Iniciados: Póvoa andebol 30
AA São Mamede 29; Juniores:
Póvoa 38 Modicus 20.
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A22

ID: 59837918

11-06-2015

Tiragem: 6000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,52 x 7,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

deração internacional.

ANDEBOL

Finais da Supertaça em Castelo Branco
Castelo Branco é pal-co,
nos dias 29 e 30
de Agosto, da realização
das Supertaças masculinas e femininas de
andebol.
A Federação Portuguesa de Andebol escolheu a cidade beirã para
os troféus que assinalam
o fim da época 2015-16.
Castelo Branco já foi
palco de duas finais da

Taça de Portugal masculina (Benfica - Belenenses), em 1983-84 e
2003-04 (Sporting CP
- Belenenses), respectivamente.
Para além destas competições, o distrito de
Castelo Branco, tam-bém
já recebeu a Super-taça
Feminina (Madeira SAD
- Gil Eanes), em 2002/03,
na vila de Pena-macor, e a

final da Taça de Portugal
Feminina (Madeira SAD
- Gil Ea-nes), na mesma
época, na cidade do
Fundão.
A Supertaça Mascu-lina
disputar-se-à entre FC
Porto e ABC, en-quanto a
competição feminina será
realizada entre o Madeira
SAD e Alavarium.
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A23

ID: 59839784

11-06-2015

Tiragem: 12500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 26,50 x 23,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

FC PORTO E ABC DECIDEM TROFÉU NO FINAL DE AGOSTO

Supertaça é em Castelo Branco
ANDEBOL A Supertaça será disputada no Pavilhão Municipal entre o campeão nacional e o vencedor da Taça
de Portugal. Em femininos, jogarão Alavarium e Madeira SAD.
DR

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

Castelo Branco vai receber
a Supertaça de andebol a
29 e 30 de agosto. O início
oficial da próxima temporada, ao mais alto nível da
modalidade no nosso país,
decorrerá na cidade albicastrense entre as equipas do
FC Porto (heptacampeão
campeão nacional) e do
ABC Braga (detentor da
Taça de Portugal).
Este programa, alinhavado
há algum tempo entre as estruturas da modalidade e a
Câmara de Castelo Branco,
engloba ainda a supertaça
feminina, que colocará frente a frente o Madeira SAD
e o tricampeão nacional
Alavarium Love Tiles. A
tradição que a cidade tem
no andebol constituiu o
ponto de partida para este
acordo.
Serão dois dias do melhor
andebol. Castelo Branco já
foi palco de duas ﬁnais da
Taça de Portugal masculina,
em 1983/84 com a vitória
do Belenenses sobre o Benfica (no velhinho Afonso
de Paiva) e em 2003/04
(já no Pavilhão Municipal)
com o sucesso do Sporting

Em 1983 foi assim...

Belenenses 20
Benﬁca 18
Pavilhão Afonso
de Paiva.
Árbitros: José Ribeiro
e Florentino Pereira.
BELENENSES
José António
Maneiro (5)
Mendes (1)
Espadinha (5)
Caldeira (1)
Ricardo
Crespo
Paris (3)
Hernâni (4)
Armindo
Mendonça (1)
Amorim

sobre o Belenenses. A base
dos leões era composta por
Miguel Fernandes, Ricardo
Andorinho, Vojislav Kraljik,
Luís Gama, Pedro Gama,
Armando Pires e Vitor Tapadinhas.
O distrito regista ainda
outros momentos decisivos

Competição opõe o campeão nacional ao vencedor da Taça de Portugal
lhão Municipal do Fundão. um lugar na Supertaça”,
Os adeptos da modalidade diz-nos um seguidor alterão aqui um bom momen- bicastrense do andebol,
to para acompanharem o numa alusão à ausência de
início oficial da temporada Sporting e Benfica desta
2015/2016. “Só foi pena final. Os leões, recorde-se,
que os emblemas mais decidiram até à “negra” o
acarinhados nesta cidade campeonato nacional com
não tenham conseguido o FC Porto.

de competições nacionais,
como a Supertaça feminina
em 2002/03 na qual o
Madeira SAD bateu o Gil
Eanes em Penamacor e a
final da Taça de Portugal
da mesma temporada, com
novo êxito das madeirenses
sobre as algarvias, no Pavi-

BENFICA
Orlando
José Manuel
Gentil (2)
João Manuel (4)
Rui Lopes
Morais
Montenegro
Rui Ferreira (3)
Almeida (2)
Veríssimo
João Gonçalves (7)
Santa Bárbara
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ID: 59839784

11-06-2015

Tiragem: 12500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,47 x 4,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

EM AGOSTO

Supertaça de
andebol traz
Porto e ABC
P21
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Regional (O)
A25

ID: 59807826

Andebol

11-06-2015

Tiragem: 6250

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,40 x 12,76 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juvenis Masculinos - Taça Encerramento Aveiro

Feirense, 41 - Sanjoanense, 24

O início de uma caminhada.
A Sanjoanense voltou,
nesta competição de final de
época, a reativar uma equipa de juvenis masculinos.

A ideia base é começar
já a construir a equipa que
na próxima temporada irá
disputar o campeonato de
juvenis masculinos, visto
que este ano esse escalão

não existiu.
Composta maioritariamente por atletas iniciados,
a Sanjoanense aguentou
30 minutos. Com bons momentos de andebol de parte
a parte, podemos dizer que
a primeira parte foi mesmo
o que de melhor se tirou
deste jogo.
Contudo, na 2. ªparte, a
Sanjoanense vacilou por
completo, faltou discernimento, faltou capacidade
física e faltou, acima de
tudo, um bocado mais de
maturidade.
O Feirense, com uma
maior rotina de equipa, que
vem já da boa época que fez
nesse escalão, não facilitou
e começou a construir uma
vitória bastante segura.

Na 2.ª parte, o jogo entrou
também num registo excessivamente duro, que em
alguns momentos colocou
em causa a integridade de
alguns atletas.
Mas o andebol é isto mesmo, é preciso estar preparado para ir à luta, e esta está
a começar agora.
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RV Jornal
A26

ID: 59846216

11-06-2015

Tiragem: 2000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,63 x 7,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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RV Jornal
A27

ID: 59843750

11-06-2015

Tiragem: 2000

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,56 x 14,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A28

ID: 59838404

10-06-2015

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,71 x 26,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

CP Valongo do Vouga é vice-campeã nacional
de juvenis femininos

 A equipa da CPVV: atrás, Fábio Silva (dirigente), Diogo Santos (treinador), Tatiana Simões, Carolina Rachinhas, Marta Are-

de, Tânia Veiga, Cátia Ferreira, Catarina Ferreira, Beatriz Ribeiro, Inês Chaves, Andreia Fernandes, Eugénio Alves (dirigente)
e Paula Biscaia (treinadora); à frente, Mariana Morais, Joana Santos, Inês Alves, Juliana Arede, Nanci Lopes, Etelvina Santos,
Beatriz Rocha e Nadia Gonçalves

A equipa de juvenis femininos da Casa do Povo
de Valongo do Vouga (CPVV) sagrou-se vicecampeã nacional da categoria ao classiﬁcarse em 2º lugar na fase ﬁnal, disputada em
Alpendorada. As valonguenses apenas foram
superadas pelo Alavarium, com quem perderam
o último e decisivo jogo
A FORMAÇÃO aveirense, que já tinha ganho a série com a CPVV, terminou
invicta a fase final, tendo
apenas cedido um empate
com o Alpendorada. Aos
oito pontos somados pelo
Alavarium, a CPVV concluiu com seis, porque perdeu um jogo e venceu outro,
além do empate, também
com o Alpendorada.
O JAC Alcanena foi
terceiro classificado com
cinco (uma vitória e duas
derrotas), desempenho que

não lhe permitiu renovar o
título nacional. Em quarto lugar, nesta fase final,
classificou-se a formação
da casa, o ARC Alpendorada, igualmente com cinco
pontos (dois empates e uma
derrota).
MUITO PÚBLICO
VALONGUENSE

A CPVV iniciou a sua
participação na fase final com um importante
triunfo sobre o Alcanena

(28-23), que lhe abriu boas
perspetivas, tanto mais que
o Alavarium empatava na
sexta-feira com o Alpendorada. No sábado, a CPVV
também empatou com a
formação anfitriã (23-23),
deixando tudo em aberto
para o último dia.
Porém, o Alavarium
voltou a levar a melhor
no jogo decisivo para o
título nacional, vencendo
por 30-22. A CPVV entrou
mal no jogo (parcial 0-6),
procurou reagir mas perdia
por 12 golos de diferença
ao intervalo. Na segunda
parte, as valonguenses
recuperaram alguma da
desvantagem mas nunca
por menos de seis golos.
Seja como for, e perante
uma equipa se segundo ano,

as valonguenses, mais novas, mostraram qualidade,
bem apoiadas pelo seu público, que se fez representar
em bom número.
A CPVV, no jogo decisivo, alinhou e marcou: Andreia Fernandes (4), Ana
Ferreira, Beatriz Ribeiro,
Tânia Veiga (4), Nadia Gonçalves (12), Inês Chaves (1),
Inês Alves, Juliana Arede,
Cátia Ferreira, Etelvina Santos, Beatriz Rocha, Joana
Santos (1), Ana Saraiva,
Mariana Morais e Nanci
Lopes. Treinador: Diogo
Santos.
A agudense Ana Seabra,
selecionadora nacional
do escalão, participou na
entrega de prémios, designadamente aos terceiros
classificados.
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