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Atleta de andebol morre
aos 16 anos após colisão
ALCOBAÇA Um jovem, de 16
anos, praticante de andebol no
Cister Sport de Alcobaça, morreu na quarta-feira à tarde na
sequência da colisão entre a
moto que conduzia e uma viatura ligeira de mercadorias, na
Estrada Nacional N.º 8, em Ganilhos, freguesia de Prazeres
de Aljubarrota, Alcobaça.
A colisão entre um automóvel e o veículo de duas rodas
conduzido por Bernardo Santos, estudante do décimo primeiro ano no Agrupamento de
Escolas D. Inês de Castro, em
Alcobaça, ocorreu numa zona
onde existem muitas curvas,
junto a um acesso para o centro da localidade de Ganilhos.
A violência do embate provo-

cou ferimentos graves no jovem, que foi assistido no local
pelos Bombeiros Voluntários
de Alcobaça e por uma equipa
médica da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
(VMER) de Caldas da Rainha
e transportado para o Hospital
de Alcobaça. Devido à gravidade das lesões, foi transferido
para a unidade hospitalar de
Caldas da Rainha, onde veio a
falecer.
Conceição Parrilha, da direcção do Cister Sport de Alcobaça, diz ter sido informada da
morte do jovem ao final do dia
de quarta-feira quando assistia a um treino de uma equipa
do clube. «A direcção e todos
os atletas estamos chocados

Bernardo Santos

com a morte do jovem. Vivemos momentos muito complicados quando soubemos
do falecimento. Independentemente de ser atleta do clube
estamos a falar de um jovem

com apenas 16 anos», afirma.
Isabel Carolino foi treinadora
de Bernardo Santos durante
três anos e a recordação que
lhe fica da memória «é de um
jovem alegre», cuja alegria
«contagiava» os colegas de
equipa.
«Era um miúdo bem-disposto e muito bom aluno. A
prova disso é que este ano começou a época desportiva,
mas depois a meio da prova
disse que não estava a conseguir conciliar os estudos com
o andebol e interrompeu a prática da modalidade. Estamos
muito abalados com a morte
do Bernardo», refere a treinadora, que quando soube do falecimento do atleta estava a
treinar uma das equipas femininas do clube.
O funeral do jovem alcobacense deverá realizar-se hoje à
tarde para o Cemitério de Alcobaça. |
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Atleta de andebol morre
aos 16 anos após colisão
ALCOBAÇA Um jovem, de 16
anos, praticante de andebol no
Cister Sport de Alcobaça, morreu na quarta-feira à tarde na
sequência da colisão entre a
moto que conduzia e uma viatura ligeira de mercadorias, na
Estrada Nacional N.º 8, em Ganilhos, freguesia de Prazeres
de Aljubarrota, Alcobaça.
A colisão entre um automóvel e o veículo de duas rodas
conduzido por Bernardo Santos, estudante do décimo primeiro ano no Agrupamento de
Escolas D. Inês de Castro, em
Alcobaça, ocorreu numa zona
onde existem muitas curvas,
junto a um acesso para o centro da localidade de Ganilhos.
A violência do embate provo-

cou ferimentos graves no jovem, que foi assistido no local
pelos Bombeiros Voluntários
de Alcobaça e por uma equipa
médica da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
(VMER) de Caldas da Rainha
e transportado para o Hospital
de Alcobaça. Devido à gravidade das lesões, foi transferido
para a unidade hospitalar de
Caldas da Rainha, onde veio a
falecer.
Conceição Parrilha, da direcção do Cister Sport de Alcobaça, diz ter sido informada da
morte do jovem ao final do dia
de quarta-feira quando assistia a um treino de uma equipa
do clube. «A direcção e todos
os atletas estamos chocados

Bernardo Santos

com a morte do jovem. Vivemos momentos muito complicados quando soubemos
do falecimento. Independentemente de ser atleta do clube
estamos a falar de um jovem

com apenas 16 anos», afirma.
Isabel Carolino foi treinadora
de Bernardo Santos durante
três anos e a recordação que
lhe fica da memória «é de um
jovem alegre», cuja alegria
«contagiava» os colegas de
equipa.
«Era um miúdo bem-disposto e muito bom aluno. A
prova disso é que este ano começou a época desportiva,
mas depois a meio da prova
disse que não estava a conseguir conciliar os estudos com
o andebol e interrompeu a prática da modalidade. Estamos
muito abalados com a morte
do Bernardo», refere a treinadora, que quando soube do falecimento do atleta estava a
treinar uma das equipas femininas do clube.
O funeral do jovem alcobacense deverá realizar-se hoje à
tarde para o Cemitério de Alcobaça. |
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Atleta de andebol morre aos 16 anos
em colisão entre moto e automóvel
Uma colisão entre uma moto e um veículo ligeiro de passageiros na localidade de Ganilhos, freguesia de
Prazeres de Aljubarrota, Alcobaça, provocou a morte a um jovem de 16 anos, praticante de andebol no Cister
Sport de Alcobaça. Dirigentes e atletas do clube estão chocados com a forma trágica como ocorreu a morte
de Bernardo Santos, um jovem muito querido na comunidade
Mário Pinto
Um jovem, de 16 anos, praticante de andebol no Cister
Sport de Alcobaça, morreu na
quarta-feira à tarde na sequência da colisão entre a moto que
conduzia e uma viatura ligeira
de mercadorias, na Estrada
Nacional N.o 8, em Ganilhos,
freguesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de Alcobaça.
A colisão entre um automóvel e o veículo de duas rodas
conduzido por Bernardo Santos, estudante do décimo primeiro ano no Agrupamento de
Escolas D. Inês de Castro, em
Alcobaça, ocorreu numa zona
onde existem muitas curvas,
junto a um acesso para o centro
da localidade de Ganilhos. A
violência do embate provocou
ferimentos graves no jovem,
que foi assistido no local pelos
Bombeiros Voluntários de

JOVEM ERA ESTUDANTE E ATLETA
DE ANDEBOL
NO CISTER SPORT
DE ALCOBAÇA,
CLUBE ONDE
JOGOU NOS
ÚLTIMOS ANOS

DR

Q

BERNARDO SANTOS
Alcobaça e por uma equipa
médica da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
(VMER) de Caldas da Rainha e
transportado para o Hospital de
Alcobaça. Devido à gravidade
das lesões, foi transferido para a
unidade hospitalar de Caldas
da Rainha, onde veio a falecer.

Dirigentes e atletas chocados
Conceição Parrilha, elemento
da direcção do Cister Sport de
Alcobaça, diz ter sido informada da morte do jovem ao final
do dia de quarta-feira passada
quando assistia a um treino de
uma das equipas do clube.
“A direcção e todos os atletas
estamos chocados com a morte
do jovem. Vivemos momentos
muito complicados quando
soubemos do falecimento.
Independentemente de ser
atleta do clube estamos a falar
de um jovem com apenas 16

anos”, afirma a dirigente.
Isabel Carolino foi treinadora de Bernardo Santos durante
três anos e a recordação que
lhe fica da memória “é de um
jovem alegre”, cuja alegria
“contagiava” os colegas de
equipa.
“Era um miúdo bem-disposto e muito bom aluno. A prova
disso é que este ano começou a
época desportiva, mas depois a
meio da prova disse que não
estava a conseguir conciliar os
estudos com o andebol e interrompeu a prática da modalidade. Estamos muito abalados
com a morte do Bernardo”,
refere a treinadora, que quando soube do falecimento do
atleta estava a treinar uma das
equipas femininas do clube.
O funeral do jovem alcobacense deverá realizar-se hoje à
tarde para o Cemitério de Alcobaça. l

Três jovens
morreram
na última
semana
Na última semana, morreram três jovens nas estradas
da região. Na madrugada de
domingo (00h10) um jovem,
de 23 anos, morreu na estrada
que liga a Praia da Vieira e Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, vítima de um choque frontal com um outro veículo ligeiro que, supostamente,
não terá tido tempo de efectuar
uma ultrapassagem. No dia
seguinte ao acidente, dezenas de
pessoas da Vieira de Leiria, formaram um cordão humano
junto ao local do sinistro em

Q

homenagem a Rúben José, que
deixa dois filhos menores.
No mesmo dia à tarde, Rui
Nunes, de 22 anos, residente
em Sobreiro, freguesia da
Barosa, morreu depois de a
motorizada (Yamaha 50) que
conduzia ter embatido contra
um poste da Portugal Telecom
(PT), na estrada da Barosa, junto ao cruzamento da Rua do
Moreiro.
Na quarta-feira passada, a
colisão entre uma moto e um
veículo ligeiro de mercadorias
provocou a morte a Bernardo
Santos, de 16 anos.
Também na segunda-feira
passada, uma mulher, funcionária da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, foi atropelada com gravidade, junto ao
Intermarché da Benedita, e está
internada em estado grave no
Hospital de S. José, em Lisboa.l
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ALCOBAÇA

P2

Jovem de
16 anos
morre em
acidente
de moto
Vítima, praticante de andebol no Cister
Sport de Alcobaça, não resistiu a ferimentos após embate contra automóvel em
Prazeres de Aljubarrota, Alcobaça

Página 6

A7

ID: 47129934

12-04-2013

Tiragem: 3630

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,87 x 12,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Marienses em 5º lugar
no apuramento para o
campeonato de Andebol
O Clube Desportivo “Os
Marienses ficou em quinta posição na fase de apuramento Sul
para o Campeonato Nacional das
2ª Divisão de andebol. A equipa
ficou com 17 pontos, contra os 28
alcançados pelo Clube Desportivo
Marítimo da Madeira, que ficou
em primeiro lugar.
Quantos às competições regionais, os Marienses estão em primeiro lugar na segunda fase do
Campeonato Regional de Iniciados Masculinos, a par da equipa A
dos Arrifes, com uma pontuação
de quatro pontos.
Relativamente ao campeonato

de Ilha, na segunda jornada, os
Marienses Infantis vão competir
com os Marienses Minis no próximo sábado e, no dia 20 de Abril,
joga-se a terceira jornada, com as
mesmas equipas de andebol. No
primeiro jogo, os infantis venceram com 21 pontos.
Quanto aos iniciados, estes jogam no próximo dia 21 de Abril,
para a segunda jornada e no dia
27, jogam a terceira jornada. No
primeiro jogo, a equipa mariense
de iniciados 1 perdeu com 19 pontos, contra os 25 pontos da dos
Marienses iniciados.
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7 Andebol. O presidente da
Federação Croata, Sandi Sola,
foi ontem detido por alegado
desvio de cerca de cinco milhões de euros de um banco.
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Andebol

Clássico na Luz
O Benfica recebe amanhã (18h)
o FC Porto na 4.ª jornada da fase
final do campeonato nacional
de andebol. As duas equipas
lideram a classificação, ambas com
41 pontos. Quanto ao Sporting,
3.º classificado, com 34 pontos,
desloca-se igualmente amanhã
à mesma hora ao pavilhão
do Águas Santas, quarto na tabela
do campeonato, com 30 pontos.
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> A equipa de juvenis de andebol da Secundária Carlos Amarante treinou no Pavilhão Flávio Sá Leite.
CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC APADRINHOU A INICIATIVA

ANDEBOL

MODALIDADES

Alunos da ESCA convivem com ABC

O ABC/UMinho realizou um jogo amigável com a equipa juvenil da Escola Carlos Amarante. Iniciativa teve por objectivo proporcionar aos jovens o contacto com ritmo do andebol da I divisão nacional. Treino serviu de lição para
a equipa da ESCA, que sábado vai lutar pelo apuramento para as fases finais de Desporto Escolar - Zona Norte.
> redacção

A equipa de juvenis de andebol
da Escola Secundária Carlos
Amarante (ESCA) deslocou-se
ao pavilhão Flávio Sá Leite para
realizar um jogo-treino com a
equipa principal do ABC/UMinho, actuando em grande estilo
naquela que é considerada a
mítica ‘catedral’ do andebol português.
A iniciativa de levar atletas da
equipa de juvenis do desporto
escolar a jogar com a equipa
ABC/UMinho, teve por objectivo proporcionar-lhes o contacto
com ritmo do andebol que se
pratica ao nível proﬁssional da
primeira divisão nacional.
Carlos Resende, treinador do
ABC/UMinho apadrinhou a iniciativa, controlando o jogo e
corrigindo as acções individuais

DR

Foto conjunta da equipa de juvenis da ESCA com os jogadores do ABC/UMinho

e colectivas dos jovens bracarenses, que aproveitaram da

melhor maneira este apronto
para aprender tendo em vista os

seus objectivos desportivos no
âmbito do desporto escolar.

Vice-campeões nacionais
do Desporto escolar
Recorde-se que a equipa da
Escola Secundária Carlos Amarante foi no ano passado vice-campeã nacional de andebol no
Desporto Escolar.
Este ano, a equipa bracarense
disputa já no próximo sábado de
manhã, no pavilhão da escola, a
última jornada de apuramento
para as ﬁnais regionais de Desporto Escolar da Zona Norte,
que este ano se insere na programação de Guimarães’ 2013
Cidade Europeia do Desporto.
Estas Finais realizam-se depois
no ﬁnal do mês de Abril.
De relembrar que além de atletas do desporto escolar da Escola Secundária Carlos Amarante
estes jovens são também atletas
do ABC.
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ABC fez jogo-treino
com alunos da ESCA
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NO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC defrontou jovens
da Esc. Carlos Amarante
A equipa sénior do ABC
realizou, na terça-feira, no
Pavilhão Flávio Sá Leite,
um jogo amigável com a
equipa de juvenis do Desporto Escolar da Escola
Secundária Carlos Amarante.
A iniciativa de levar atletas da equipa de juvenis do
Desporto Escolar a jogar
com a equipa sénior do
ABC teve por objetivo proporcionar-lhes o contacto
com ritmo do andebol da
primeira divisão nacional.
Carlos Resende, treinador
do ABC, apadrinhou a iniciativa controlando o jogo
e corrigindo as ações individuais e coletivas.
A equipa da Escola Se-

DR

Jovens da Escola Carlos Amarante com os seniores do ABC

cundária Carlos Amarante
foi no ano passado vice-campeã nacional de Desporto Escolar.
No próximo sábado de
manhã no pavilhão da escola disputa a última jor-

nada de apuramento para
as finais regionais de Desporto Escolar da zona Norte, que este ano se insere
na programação de Guimarães 2013 Cidade Europeia do Desporto, que

terão lugar este mês.
Saliente-se, entretanto,
que além de atletas do
Desporto Escolar da Escola Secundária Carlos Amarante estes jovens são também atletas do ABC.
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Jovem futebolista

Começou às 9 horas...

No Ex-Liceu

A avançada
Laura que vem
do Carmo

Francisco
e o “gosto”
de ser árbitro

“Gente famosa”
a treinar nos
“Jogos”

Chama-se Laura Oliveira, tem
11 anos é uma das futsalistas
que está no Desporto Escolar,
representando as cores da Escola Básica e Secundária Dr.
Luís Maurílio da Silva Dantas
(Carmo), em Câmara de Lobos. É avançada e joga futebol na AD
Os Xavelhas desde os 8. Laura está a gostar dos “Jogos”, destaca, sobretudo, «a diversão», averbou ontem um golo e diz que o
que gosta mesmo mais de fazer «é marcar». Rodeada de colegas,
Laura, todas, em uníssono, dizem que o seu técnico, Nelson Jardim, «é o melhor treinador”, confessando admiração pela internacional da AD Os Xavelhas, Bárbara Santos.

Num evento desportivo desta
natureza os árbitros também
“jogam”... É o caso de Francisco Vieira, de 17 anos e que
refere ter tido «formação» na “Jaime Moniz” para poder fazer
aquilo de que gosta. Ontem, no primeiro dia, começou a arbitrar às
9h00 e foi até ao final do dia. Não recebe um “tostão” mas também apressa-se a dizer não ser isso que o move. Fá-lo com gosto,
exibe algum cansaço no momento em que falava à reportagem do
JORNAL mas mostra-se pronto a recomeçar o trabalho no dia de
hoje. Fez as refeições (almoço e lanche) na “Jaime Moniz” e refere
ser juiz desde os 13 anos, pretendendo entrar para os quadros da
AFM e, quem sabe, ser árbitro “a sério”...

Gente bem conhecida no
mundo do futebol regional e
não só presente no Campo
Adelino Rodrigues. Fundamentalmente treinadores mas há
até quem garanta que, pelo menos, um olheiro foi visto na tarde
de ontem no Ex-Liceu... Nelson Jardim (na foto) é o responsável
máximo pelo futebol feminino e está agora na Madeira após ttrabalhar na equipa técnica de Paulo Sousa, ao serviço do Swansea
City e no Leicester City. Antes teve passagens pelo futebol jovem
do Marítimo e do Nacional. Mas há mais “gente famosa” a “operar”: Daniel Quintal, Humberto Fernandes, Marco Aurélio ou Ricardo Barcelos...entre outros

7

ENTRE O PAVILHÃO DO FUNCHAL E O CAMPO ADELINO RODRIGUES

Andebol e Futsal
suscitam interesse
Arrancou ontem os Jogos Escolares e no Campo Adelino Rodrigues imperaram os jogos colectivos do futsal e do andebol feminino e masculino. Não faltou a Educação Especial e as instituições de solidariedade social...
A Festa do Desporto Escolar arrancou ontem no
Pavilhão do Funchal e no
Campo Adelino Rodrigues, sob a forma do futsal
e do andebol feminino e
masculino,
extensivo
igualmente à Educação Especial.
Com um interesse competitivo acrescido uma
vez que não são permitidos, a exemplo da maior
parte das edições passadas, atletas federados o
que possibilita um maior
equilíbrio de valores, se
bem que a recompensa

A boa disposição do futsal feminino das camaralobenses do “Carmo”

Andebol também concentrou muitas das atenções de ontem

do trabalho também entre
em “cena” e ajude a desfazer esse “jogo de igualdades”.
O primeiro dia, na parte
da manhã como durante a
tarde, motivou a procura
de muito(a)s interessado(a)s, em acompanhar
as incidências do evento,
presenciando os “Jogos” no
Ex-Liceu como na “catedral” do andebol madeirense (Pavilhão do Funchal), puxando pelas suas
equipas. As escolas participantes são oriundas de todos os concelhos.
O futsal feminino também esteve presente e
bem representado pelo
“Carmo” (Câmara de Lobos) a dar “cartas” sem esquecer as meninas mais
novas provenientes da Escola Básica e Secundária da
Calheta que, nos tempos
“mortos” “fartaram-se” de
passar o tempo a marcar
grandes penalidades. Uma
palavra igualmente para a
comparênciadas instituições de solidariedade social como o Instituto São
João de Deus ou a Sagrada

Família, entre outras, que
ao longo do ano projectam
actividades para os seus
utentes e com o Desporto
a assumir um papel importante, complementar no
bem-estar das respectivas
populações.
No Campo Adelino Rodrigues não falta os “comes
e bebes”... O FC Bom Sucesso tem a sua barraca ali
montada e que a ”todos
acode” E nem falta o gelo,
muito procurado no dia de
ontem, sendo mesmo o
único lugar onde era possível os atletas se refrescarem “por inteiro”.
Que o digam o sr Alves e
a sra Noémia.... Ali ao lado
há o “bolo do caco” num
outro espaço, que procura
responder às solicitações
da “malta”. E que também
se faz “sentir” nas imediações do Pavilhão do Funchal...
A festa, essa, volta hoje e
em bom ritmo, levada a
cabo em várias infraestruturas desportivas e nas mais
diversas modalidades... 1
Textos: João Paulo Faria
Fotos: Albino Encarnação

Futsal masculino também mereceu algum acompanhamento
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Ò Ò Andebol

Iniciadas da SIR
bicampeãs da Nazaré Cup
De 25 a 28 de março disputou-se a XXVI
edição da Nazaré Cup, onde a Sociedade
de Instrução e Recreio (SIR) 1º de Maio, de
Picassinos, esteve representada por cinco
escalões
Os juniores masculinos
entraram muito bem na
competição vencendo o
Mafra e o Académico FC
ao que se seguiram as derrotas frente ao Estarreja e
Boa Hora, tendo alcançado
a classificação final de 7º lugar derradeiro no jogo, ao
vencer novamente o Mafra.
Os juvenis masculinos
perderam os três jogos da
fase inicial frente ao São
Bernardo, Alto do Moinho
e Entroncamento. Na segunda fase venceram o CAIC
e perderam com a Cister,
ficando na 14ª posição.
Os iniciados masculinos
na primeira fase venceram
o Évora mas as derrotas
com o Académico FC e o
Alto do Moinho, afastaram
a equipa da disputa pelos
primeiros lugares. Na segunda fase venceram as
restantes partidas ficando
em 9º lugar.
Os infantis masculinos

pagaram caro algum azar
no sorteio que colocou no
seu grupo o Belenenses e a
Zona Azul “A”, equipas que
acabaram por se classificar
nos dois primeiros lugares
do torneio e com quem a
SIR 1º de Maio perdeu, tendo ganho todas as restantes
partidas e ficado em 5º lugar da classificação final.
ÒÒMeninas vencedoras

As iniciadas femininas
eram à entrada desta edição as campeãs em título e
desde cedo demonstraram
ao que vinham: defender o
título. Com três jogos de menor dificuldade chegaram à
final vencendo o Dom Fuas
“B”, Empregados do Comércio e o Dom Fuas “A”
com 77 golos marcados e
30 sofridos.
Com o municipal da
Nazaré cheio, a SIR 1º de
Maio encontra na final o
Colégio de Gaia com quem

já esta época tinha perdido
no Kakygaia e os amantes
da modalidade puderam assistir a um jogo intenso entre
duas excelentes equipas, já
o mesmo não se pode dizer
da equipa de arbitragem.
Com o resultado incerto, como prova o empate a
16 golos no final do tempo
regulamentar e o empate a
19 golos no fim do prolongamento, só na marcação
da linha dos 7 metros é
que a SIR 1º de Maio pôde
saborear o gosto da vitória
com três atletas a converter:
Jéssica Cordeiro, Marta
Santos e Madalena Pires,
enquanto a sua guardiã Isabel Cardoso executou duas
enormes defesas e forçou a
marcadora adversária a falhar o alvo noutra tentativa e
só uma vez foi batida.

Para a história fica a
constituição do conjunto:
Sara Dinis, Marta Santos,
Maria Louro, Diana Norte, Marta Oliveira, Jéssica
Cordeiro, Vânia Barros,
Francisca Louro, Soraia Barros, Inês Pereira, Carolina
Cintra (C), Isabel Cardoso,
Madalena Pires, Carolina
Pinto, Adriana Alves e Iris
Amaral; Técnicas: Patrícia
Dinis e Margarida Gabriel.
ÒÒTrês títulos individuais

Três atletas da SIR 1º de
Maio receberam troféus individuais no torneio. Foram
elas Isabel Cardoso, como
melhor guarda-redes em iniciadas, Ricardo Machado,
como melhor marcador em
iniciados, e Gonçalo Sousa,
como melhor marcador em
infantis. ß
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JUV. MAR VAI DISPUTAR 2.ª FASE
PARA GARANTIR A PERMANÊNCIA
Ao perder os dois últimos dois da
fase regular, a valorosa equipa sénior
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da Juventude de Mar não conseguiu,
desde logo, alcançar a desejada manutenção no escalão máximo nacional do andebol feminino e, por isso,
vai disputar a 2.ª fase com o objetivo de garantir a permanência para a
próxima época desportiva. Esta última possibilidade para que a formação
esposendense atinja um dos seus objetivos vai ter quatro equipas a lutar
pelos dois primeiros lugares, os que
garantem a manutenção na 1ª. Divisão. Nesse mini-campeonato participarão, além da Juv. Mar, as equipa do
CALE (Leça), do Passos Manuel (Lisboa) e do Santa Joana (Maia), sendo
que a Juventude de Mar inicia esta
poule com 17 pontos, o CALE, com
16 pontos, o Colégio Passos Manuel,
15 pontos, e o Santa Joana, 12 pontos. Entretanto, nos escalões jovens,
registe-se que as Minis e as Infantis
lideram as classificações gerais, sem
derrotas, nos campeonatos regionais
da A. A. de Braga.
Últimos Resultados
Juv. de Mar, 19 Passos Manuel, 20
Juv. de Mar, 24 Alcanena, 26
CAMADAS JOVENS FEMININAS
Campeonato Nacional de Juvenis
Últimos Resultados
Juv. de Mar, 17 Didaxis, 21
Juv. de Mar, 24 Almeida Garrett, 21
Torneio Encerramento – A. A. Braga
Iniciadas Femininas
Fafe, 27 Juv. de Mar, 14
Infantis Femininas
Juv. de Mar, 28 Didaxis, 12
Fafe, 18 Juv. de Mar, 34
Minis Femininas
Maiastars, 8 Juv. de Mar, 17
Juv. de Mar, 18 Didaxis, 8
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