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ANDEBOL 

Dario Andrade 
regressa ao ABC 

Ponta-esquerda sera substi-
tuto natural de Vidrago, a cami-
nho do Benfica 

Dario já representou o ABC durante 11 anos 

Aos 35 anos, Dario Andrade vai voltar ao 
ABC, em substituição de Fábio Vidrago, que 
está a caminho do Benfica. O ponta-

-esquerda formado no Sp. Braga passou 11 
anos no ABC, conquistando dois títulos da 
extinta Liga, 3 Taças de Portugal e uma 
Supertaça, que lhe valeram a chamada a 
Seleção aos 22 anos e uma presença no 
Europeu de 2006, na SiliCa. Antes de 
ingressar no Flávio Sa Leite, teve 
passagens pelo extinto Clube Atlético de 

Braga (1996/97) e pelo Macieira (2001/02), 

na única época que não vestiu de amarelo, 
entre 1997 e 2009. Esteve na final 
europeia do ABC, na Taça Challenge em 
2004/05, perdida para os suíços do Wacker 
Thun, Em 2009 rumou ao FC Porto antes 
de mudar-se para o Benfica em 2012, onde 
permaneceu até ao verão de 2015, altura 

em que foi dispensado, ingressando esta 
época no AC Fafe onde se destacou. 
De regresso ao Madeira SAD esta Hugo 
Rosário, 24 anos, que já representou o 
clube em 2011/12 e dai rumou ao FC Porto 
por duas épocas, jogando, depois, no Águas 
Santas. HUGO COSTA 
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ALAVARIUM                                  17

Treinador: Paulo Gomes.
Gonçalo Matos; Giovanni Arenzo (2),
Rodrigo Neto (1), José Simões (3),
Manuel Antunes (2), Ruben Valente (2)
e Diogo Vaia (5) - sete inicial - Diogo
Anastácio, André Leite, Tiago Fernan-
des, Marcelo Silva, Mário Viegas (2),
Bernardo Esteves e Rui Henriques.

SPORTING                                       23

Treinador: Paulo Santos.
Manuel Gaspar; Filipe Fernandes (1),
Martim Ferreira (2), Ricardo Martinez
(1), Tomás Carolino (3), Bruno Gaspar
(9) e Joel Ribeiro (2) - sete inicial -
Miguel Carvalho, Afonso Ferreira, João
Garcia, Pedro Costa, Francisco Lisboa,
Diogo Caçador, João Guerreiro, Nuno
Reis (3) e Daniel Neves (2).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A.Aveiro)
Oficiais de Mesa: César Ferreira e
Cláudia Ferreira.
Ao intervalo: 12-12.

Avelino Conceição

A tarefa do Alavarium, que ainda
não tinha somado vitória, de
vencer na recepção ao líder

Sporting na última jornada do
Grupo – Zona 2 da 2.ª Fase do
campeonato, não afigurava fácil.
Até porque os leões tinham que
alcançar os três pontos para ga-
rantirem a primeira posição, a
única que dava a passagem di-
recta à fase final de apuramento

do campeão, onde o ABC, na
Zona 1, já tinha assegurado a
presença duas horas antes.

Mas a equipa de Aveiro dis-
putou cada lance do jogo du-
rante a primeira parte, tendo
mesmo estado grande parte
deste período na frente do mar-

cador. Depois de conseguir a
igualdade a quatro golos aos 15
minutos, o Alavarium passou
mesmo para a frente com um
parcial de 4-0, atingindo a
maior vantagem no confronto.
A atitude em campo demons-
trada pelos jovens aveirense

Apenas meia parte de luxo
Desaire Exibição dos aveirenses nos primeiros 30 minutos não foi suficiente
para evitar a derrota frente aos leões, que garantiram o primeiro lugar do grupo

Andebol
Nacional de Juvenis

Diogo Vaia, melhor marcador do Alavarium, tenta ultrapassar o bloco da formação leonina

RICARDO CARVALHAL

ainda fez vibrar os muitos adep-
tos que quase lotaram as ban-
cadas do pavilhão, mas a equi -
pa leonina reagiu bem à adver-
sidade e, quando o intervalo
chegou, a partida estava empa-
tada a 12golos.

Na segunda metade, tudo foi
bem diferente.  A começar pela
mudança na baliza do Sporting,
onde Miguel Carvalho, que
com um punhado de boas de-
fesas, fez com que o Alavarium
não tivesse marcado nos pri-
meiros 11 minutos de jogo, ao
contrário da equipa lisboeta,
que fez cinco golos seguidos e
passou a ter uma vantagem
confortável no marcador.

Essa diferença como que dei-
tou por terra as aspirações dos
donos da casa, que começaram
a dar sinais de algum cansaço,
nunca conseguindo por em
causa a vitória do adversário. O
Sporting, com mais soluções,
controlou a partida e acabou
por vencer o Alavarium, que
apesar da derrota deixou uma
magnifica imagem dentro das
quatro linhas, para quem não
conseguiu qualquer vitória
nesta fase.

Num jogo quase sempre bem
disputado, magnifico trabalho
dos árbitros aveirenses, que fi-
zeram jus ao facto de serem
considerado uma das melhores
duplas nacionais. |
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Dario Andrade 
regressa ao ABC 
Ponta será reforço 
de um plantei que 
terá ainda José Costa 
e ficará sem Vidrago 
e Nuno Rebelo 

azneunaallas 
••• Dario Andrade vai vol-
tar a jogar no ABC. Sete anos 
depois deter deixado o Pavi-
lhão F1á,4' o Sá Leite - ao qual 
chegou em juvenil, com 16 
anos, oriundo do Sporting de 
Braga, onde começou a jogar 
-, o ponta-esquerda vai re-
gressar a casa, reforçando um 
plantel que continuará a ser 
comandado por Carlos Re-
sende, manterá Carlos Fer-
reira- coino adjunto e será 
praticamente o mesmo da 
corrente temporada. 
As únicas mexidas são as saí-
das de Fábio Vidrago, que se 
mudará para o Benfica, con-
forme O JOGO já noticiou, e 
de Nuno Rebelo, por opção 
técnica dos minhotos, regis- 

tando-se as entradas de Dario 
Andrade, ex-AC Fafe, deven-
do também confirmar-se o 
regresso de José Costa, que 
atua nos franceses do 
Montpellier. 
De resto, do atual plantel, 
falta apenas acertar a conti-
nuidade de Pedro Spínola, o 
lateral-direito que chegou a 
Braga a meio desta tempora-
da, após ter rescindido com o 
Sporting, e que os minhotos 
querem manter. 
Dario Andrade volta então à 
casa onde ganhou protago-
nismo, depois de três épocas 
ao serviço do FC Porto (três 
campeonatos e uma Super-
taça), outras tantas no Benfi-
ca (uma Supertaça) e meia 
temporada no AC Fafe. Nos 
academistas, Dario, de 35 
anos, conquistou dois cam-
peonatosnacionais(2005/06 
e 2006/07) e duas Taças de 
Portugal (2007/08 e 
2008/09), além de vários tí-
tulos na formação. 

Dario Andrade será jogador do ABC na próxima época 
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ANDEBOL  ROCHA 
NOS MELHORES MOS 
Tiago Rocha, do Wisla Plock 
(Polónia), está nomeado para 
melhor pivô da Liga dos 
Campeões e, se vencer, 
integrará o sete ideal da 
edição 2015/2016. "É um 
enorme orgulho ver o meu 
nome e o do meu amigo e 
colega de equipa, Rodrigo 
Corrales", afirmou o antigo 
jogador do FC Porto. A 
votação é online, no site da 
Federação Europeia (EHF) e 
decorre até dia 24 de maio. 
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Publicado
 
 Ponta será reforço de um plantel que terá ainda José Costa e ficará sem Vidrago e Nuno Rebelo.
 
 Dario Andrade vai voltar a jogar no ABC. Sete anos depois de ter deixado o Pavilhão Flávio Sá Leite -
ao qual chegou em juvenil, com 16 anos, oriundo do Sporting de Braga, onde começou a jogar -, o
ponta-esquerda vai regressar a casa, reforçando um plantel que continuará a ser comandado por
Carlos Resende, manterá Carlos Ferreira como adjunto e será praticamente o mesmo da corrente
temporada.
 
 As únicas mexidas são as saídas de Fábio Vidrago, que se mudará para o Benfica, conforme O JOGO
já noticiou, e de Nuno Rebelo, por opção técnica dos minhotos, registando-se as entradas de Dario
Andrade, ex-AC Fafe, devendo também confirmar-se o regresso de José Costa, que atua nos franceses
do Montpellier.
 
 De resto, do atual plantel, falta apenas acertar a continuidade de Pedro Spínola, o lateral-direito que
chegou a Braga a meio desta temporada, após ter rescindido com o Sporting, e que os minhotos
querem manter.
 
 Dario Andrade volta então à casa onde ganhou protagonismo, depois de três épocas ao serviço do FC
Porto (três campeonatos e uma Supertaça), outras tantas no Benfica (uma Supertaça) e meia
temporada no AC Fafe. Nos academistas, Dario, de 35 anos, conquistou dois campeonatos nacionais
(2005/06 e 2006/07) e duas Taças de Portugal (2007/08 e 2008/09), além de vários títulos na
formação.
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"Orgulho enorme" 
Tiago Rocha (Wisla 
Plock) integra votação 
para melhor pivô do All 
Star da Champions 

ALEXANDRE REIS 

EIA Liga dos Campeões ainda não 
terminou, estando a disputar -seos 
quartos-de-final. Mas aElIFjá no-
meou Tiago Rocha (Wisla Plock) 
para i,ntegrar a votação de melhor 
pivô do All Star da prova europeia, 
queestá na fase dos quartos-de-fi-
nal. "Avotação vai escolher os rae-
lhores jogadoresparaeada posição 
e eu sou um deles. E um orgulho e 
uma felicidade enorme ver o meu 
nome entre os melhores", consi-
derou Tiago Rocha. 

O internacional vai concorrer 
com mais cinco pivôs de renome, 
como o espanhol Julen Aguinagal -
de (Kieke/POL), o sueco Andreas 
Nilsson (Veszprem/ HUN), e os 
sérvios Alem Toskic (Var- 

dar/ MAC) e Rastko Stojkovic 
(Meshkov Brest /B1E). 

A4ã ediç'ão do AllStar contabili-
zará a votação online dos fãs da 
modalidade, em 10 categorias. 
Para além do melhor pivô, a elei-
ção vai escolher os melhores guar-
da-redes, laterais esquerdo e di-
reito, pontas esquerdo e direito, 
central, defensor, jovem e treina-
dor. A votação decorrerá até à 
meia noite de 24de maio e os ven-
cedores serão anunciados na fi-
nal- four da Liga dos Campeões, 
que se disputará em Colónia (Ale-
manha), a 28 e 29 do mesmo mês. 

Os jogadores foram nomeados 
com base no seu desempenho glo-
bal ao longo da época, sendo ava-
liada a eficácia defensiva, blocos, 
assistências, golos e reações em 
momentos cruciais das partidas. 

A equipa de Tiago Rocha foi eli-
minada em duas mãos (54-55) 
pelo Vardar nos 'oitavos', encon-
trando-se na final do playoff da 
Superliga polaca. o 
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Tiago Rocha: Orgulho enorme
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e000e94c

 
A Liga dos Campeões ainda não terminou, estando a disputar-se os quartos-de-final. Mas a EHF já
nomeou Tiago Rocha (Wisla Plock) para integrar a votação de melhor pivô do All Star da prova
europeia, que está na fase dos quartos-de-final. "A votação vai escolher os melhores jogadores para
cada posição e eu sou um deles. É um orgulho e uma felicidade enorme ver o meu nome entre os
melhores", considerou Tiago Rocha. O internacional vai concorrer com mais cinco pivôs de renome,
como o espanhol Julen Aguinagalde (Kielce/POL), o sueco Andreas Nilsson (Veszprem/HUN), e os
sérvios Alem Toskic (Vardar/MAC) e Rastko Stojkovic (Meshkov Brest/BIE). A 4ª edição do All Star
contabilizará a votação online dos fãs da modalidade, em 10 categorias. Para além do melhor pivô, a
eleição vai escolher os melhores guarda-redes, laterais esquerdo e direito, pontas esquerdo e direito,
central, defensor, jovem e treinador. A votação decorrerá até à meia noite de 24 de maio e os
vencedores serão anunciados na final-four da Liga dos Campeões, que se disputará em Colónia
(Alemanha), a 28 e 29 do mesmo mês. Continuar a ler Os jogadores foram nomeados com base no
seu desempenho global ao longo da época, sendo avaliada a eficácia defensiva, blocos, assistências,
golos e reações em momentos cruciais das partidas. A equipa de Tiago Rocha foi eliminada em duas
mãos (54-55) pelo Vardar nos 'oitavos', encontrando-se na final do playoff da Superliga polaca. Autor:
Alexandre Reis
 
 04h41
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Programa de Setúbal 2016 integra dois dos maiores eventos do calendário nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-04-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=291182c5

 
No ano em que é Cidade Europeia do Desporto, Setúbal dá destaque a uma das modalidades com
raízes profundas no concelho: o Andebol. Assim, em agosto, Setúbal 2016 recebe Gala da Federação
de Andebol de Portugal e, ainda, a Supertaça de Andebol - feminina e masculina -, categoria na qual
está já garantida a presença do Sport Lisboa e Benfica que defronta o Sporting Clube de Portugal ou o
ABC de Braga. A realização destes dois eventos acaba de ser oficializada com a assinatura de um
protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Federação de Andebol de Portugal.
A cerimónia contou com a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, e do
presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira.
 
 2016-04-26T16:14:10+01:00
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

O atleta olímpico minhoto Rui
Bragança revalidou o título (-
63kg) de campeão nacional uni-
versitário, pela Associação Aca-
démica da Universidade do
Minho, no último dia dos Cam-
peonatos Nacionais Universitá-
rios de Lisboa dedicado à moda-
lidade do Taekwondo.

O medalha de prata nas Uni-
versíadas de Verão 2015, é um
dos portugueses com presença
garantida nos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro, no Brasil, e
estava feliz no final por mais
uma conquista nos CNU’s: “O
Desporto Universitário é muito
bom. Aqui podemos ter um bo-
cadinho do preview do que se
passa lá fora, pelo que pode ser
um bom estágio.” Em relação ao
próximo grande desafio, este es-
tudante de 5º ano de medicina
deixa bem claro: “Nos Jogos
Olímpicos só posso ambicionar
estar em boa forma e fazer um
bom combate porque o resultado
é impossível de prever. Só estão
lá os 16 melhores do mundo e
cada combate é uma final.”

Durante oito dias a elite do
desporto universitário concen-
trou-se em Lisboa para encon-
trar os campeões universitários
de 10 modalidades distintas: An-
debol, Basquetebol, Corfebol,

Esgrima, Futebol 11, Futsal, Ju-
do, Rugby 7s, Voleibol e Taek-
wondo.

A AAUMinho conquistou seis
títulos de campeão: futebol de
11, futsal masculinos e femini-

no, voleibol feminino, basquete-
bol masculino e taekwondo.

Para grande parte dos cam-
peões nacionais presentes nos
CNU’s, este foi também o mo-
mento decisivo para carimbar o

passaporte desportivo para os
Jogos Europeus Universitários
de 2016 que se realizam, na
Croácia, em Julho, e Rui Bra-
gança conseguiu o seu apura-
mento, naturalmente.

Rui Bragança revalidou título nacional 
de taekwondo e deu sexto ouro à AAUM
ATLETA VIMARANENSE revalidou o título de campeão nacional universitário (-63kg) pela AAUMinho,
nos CNU’s 2016 disputados em Lisboa, e deu mais uma medalha à Academia minhota na prova.

DR

Rui Bragança muito forte no combate da final conquistou mais uma medalha de ouro para a AAUMinho, no taekwondo
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AAUAv em seis pódios
nacionais colectivos
CNU’s A equipas de Andebol (masculino) e de Basquetebol (feminino) sagraram-se
campeãs nacionais. As formações de Andebol (feminino), Basquetebol (masculino),
Cortefol (misto) e Voleibol (masculino) também foram medalhadas em Lisboa
A Associação Académica da Uni-
versidade de Aveiro (AAUAv)
subiu por duas vezes ao lugar
mais alto do pódio nos Cam-
peonatos Nacionais Universi-
tários, que terminaram ontem
em Lisboa e onde, colectiva-
mente, conquistou dois títulos
nacionais, uma medalha de
prata e três de bronze.

Depois do título conquistado
pela equipa feminina de Bas-
quetebol, na passada quarta-
feira, no dia seguinte, foi vez da
formação masculina de Ande-
bol da AAUAv sagrar-se cam-
peã nacional, vencendo (29-27)
na final o Instituto Politécnico
de Leiria.

O jogo decisivo que consa-
grou a equipa aveirense, dis-
putado no Pavilhão Universi-
tário n.º 1, foi um autêntico hino
à modalidade, sendo inclusive
preciso recorrer-se aos livres
de sete metros para encontrar
o campeão, mesmo após dois
prolongamentos de cinco mi-
nutos. A Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto ficou
em terceiro lugar.

Na competição de Andebol
feminino, na sexta-feira e no
mesmo recinto, a equipa da
AAUAv não conseguiu revali-

Em competições indivi-
duais, outros atleta da aca-
demia aveirense conquista-
ram mais sete medalhas
para a AAUAv, uma de ouro,
uma de prata e cinco de
bronze.
O destaque vai para Sofia
Sousa, que conquistou o tí-
tulo nacional em Taek-
wondo Poomsae Kups Indi-
vidual. A atleta universitária
foi ainda medalha de bron -
ze na prova de Pares, fa-
zendo dupla com Arany Ro-
cha. Ainda nesta modali-
dade, Carlos Brito subiu ao
terceiro lugar do pódio, na
disciplina de combates
masculinos, em -63 Kg.

Atletas do Judo da AAUAv
subiram três vezes ao pó-
dio. Thiago Silva conquis-
tou a medalha de prata em
-90 Kg, perdendo apenas
no o combate da final.
Nesta categoria, David Car-
valho alcançou a medalha
de bronze, depois de perder
com o seu companheiro de
equipas nas meias-finais. Já
Daniel Afonso também ob-
teve a medalha de terceiro
lugar, mas em -60 Kg.
A Esgrima foi a outra mo-
dalidade onde a AAUAv es-
teve no pódio, através de
Ângela Reis, que conquis-
tou a medalha de bronze na
prova com Florete. |

Ouro, prata e bronze individual
no Taekwondo, Judo e Esgrima

dar o título de campeã, ao per-
der na final com a Universi-
dade do Porto, por 26-18, con-
quistando assim a medalha de
prata. A Associação Académica
de Coimbra ocupou o último
lugar do pódio.

Quem também perdeu o tí-

tulo conquistado em 2015 foi a
equipa masculina de Basquete-
bol da AAUAv, que fechou o pó-
dio ao vencer a Associação Aca-
démica de Coimbra, por 19-14,
na disputa do terceiro e quarto
lugares, arrecadando assim a
medalha de bronze na compe-

tição ganha pelo Associação
Académica da Universidade do
Minho, que bateu na final o Ins-
tituto Superior Técnico.

Também em terceiro lugar
ficou a formação masculina de
Voleibol, vencendo a Associa-
ção Académica de Coimbra,
por 3-1, já na fase de elimina-
ção da prova que consagrou a
Faculdade de Engenharia do
Porto. Na competição femi-
nina, a AAUAv foi eliminada
nos quartos-de-final depois de
ter ganho o Grupo B na pri-
meira fase da prova que teve
como campeã a Universidade
do Minho.

Na competição de Corfebol
Misto, a AAUAv esteve repre-
sentada por três equipas, tendo
duas delas chegado às meias-
finais, mas apenas uma dispu-
tou um lugar de pódio, ficando
em terceiro lugar e conquistan -
do a medalha de bronze, frente
à Universidade Nova de Lis-
boa, por 4-1. O Instituto Supe-
rior Técnico sagrou-se cam-
peão nacional e conquistou a
medalha de prata, já que as
duas equipas daquele estabe-
lecimento de ensino de Lisboa
disputaram a final. |

Andebol masculino da AAUAv imitou o Basquetebol feminino, sagrando-se campeão nacional

D.R.
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AAUAv conquista títulos
e medalhas nos CNU’s P24
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Dois dos maiores eventos 
do calendário nacional de 
andebol vão passar por Setúbal

O andebol está em 
destaque em Setú-
bal Cidade Europeia 

do Desporto 2016 com a 
realização, em agosto, de 
dois dos maiores eventos 
do calendário nacional da 
modalidade, concreta-
mente competições da 
supertaça, em masculi-
nos e femininos, e uma 
gala desportiva.
 A realização destes 
dois eventos, que inte-
gram o programa de Setú-
bal Cidade Europeia do 
Desporto 2016 foi oficiali-
zada esta semana, com a 
assinatura de protocolo 
de colaboração entre o 
município e a Federação 
de Andebol.
 A edil sadina, Dores 
Meira, sublinhou que as 
duas iniciativas são da 
«maior importância do 

desporto federado» e «mar-
cantes no vasto programa» 
de atividades desportivas 
asseguradas para este ano. 
 A supertaça dia 28 de 
agosto, nas Manteigadas, 
com jogos às 14 horas, em 
femininos, e às 17 horas, 
em masculinos, categoria 
na qual está já garantida a 
presença do Benfica que 
defronta o Sporting ou o 
Braga. 
 No dia 27, às 21 horas, o 
Fórum Luísa Todi recebe a 
gala, onde são distingui-
dos atletas, técnicos e diri-
gentes da época desporti-
va 2015/16, e homenageada 
uma individualidade.
 A autarca frisou que a 
assinatura do protocolo é 
«mais um importante ele-
mento no grande edifício 
que começou a ser cons-
truído ainda em 2015, 

quando foi decidido can-
didatar Setúbal a Cidade 
Europeia do Desporto».
 «Estou certa de que va-
lerá a pena este esforço 
municipal para ter na ci-
dade eventos desportivos 
desta importância», real-
çou Dores Meira. Acres-
centou, ainda, que são ini-
ciativas nas quais «vão 
estar os melhores do an-
debol» e que «glorificam 
os atletas» desta modali-
dade.
 Já o presidente da Fe-
deração de Andebol, Ulis-
ses Pereira, destacou que 
os eventos a realizar em 
agosto, são de «grande im-
portância e marcam o ar-
ranque desportivo da épo-
ca» e que, por outro lado 
contribuem para «o de-
senvolvimento dos clubes 
da terra». 
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Primeira vitória 
do andebol tigre 
A equipa de andebol 
de seniores masculinos 

do Sporting Clube de 

Espinho alcançou a 
sua primeira vitória na 

segunda fase do 

Campeonato Nacional 
da 3.a Divisão, Zona 1, 

ao bater o Infesta 
por 30-26 (15-16 ao 
intervalo). Esta 

primeira vitória 

coincide com o 

primeiro jogo dos 

seniores tigres, 

nesta fase, na 

Nave Desportiva 

de Espinho. 

Por sua vez, os juniores 
tigres venceram o Pateira 
por 48-32 (25-16 ao inter-
valo) e os juvenis foram a 
Moimenta da Beira derro-
tar os locais por 27-30 (12-
16 ao intervalo). 

Os juvenis espinhenses 
asseguraram, assim, a per-
manência no Campeonato 
Nacional da 1.a Divisão 
numa altura em que falta 
disputar duas jornadas. 

Os iniciados masculi-
nos foram a S. Bernardo 
vencer os locais por 17-30 
(7-16 ao intervalo), em en-
contro a contar para o 
Campeonato Regional. 

Os infantis masculinos 
do Sporting Clube de Es-
pinho estão muito perto de 
garantir a presença na fi-
nal nacional, a realizar 
este ano em Braga. 

Os tigres foram a Avan-
ca vencer a equipa local 
por 22-33 (14-14 ao inter-
valo) e lideram a prova. 

Por fim, os minis mas-
culinos (equipa B) perde- 

ram com o Águeda por 21-
27 (13-16 ao intervalo). 

Seniores - Vítor Pereira, 
João Ribeiro e Hugo Costa 
(guarda-redes); Francisco 
Relvas (1 golo), Alexandre 
Relvas (5), André Machado 
(5), Francisco Lopes, Bruno 
Antunes, João Domingues 
(3), Filipe Lagarto (2), Pedro 
Almeida, Ricardo Soares 
(1), Manuel Sousa, Tiago 
Ferreira (1), João Pinhal (3) 
e Vasco Marques (9).Trei-
nador: Hugo Valente. 

Juniores - João Pereira 
(guarda-redes); Jorge Fer-
reira (9 golos), Tiago Fon-
seca, Tiago Guedes (7), 
Tiago Soares (1), Guilher- 

me Baptista (5), Tiago 
Ferreira (11) e Francisco 
Lopes (15). Treinador: 
Leonel Santos. 

Juvenis - Francisco 
Vasconcelos (guarda-re-
des); Jorge Ferreira (2 go-
los), João Póvoa (10), Tiago 
Fonseca, João Soares (2), 
José Caetano, Tiago Soa-
res (4), Ruben Aguincha 
(3), Nuno Lima (5) e Ri-
cardo Silva (4). Treinador: 
José Jorge. 

Iniciados - Gonçalo 
Loureiro e Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira (2 golos), André 
Sousa (6), João Félix (1), 
Pedro Salvador (6), Nuno  

Lima (1), André Carvalho, 
Manuel Campos (1), Bru-
no Castro, Gonçalo Pinto 
(1), Carlos Pereira (3), 
Ricardo Silva (3), Fre-
derico Queirós (5) e Bruno 
Lourenço (1). Treinador: 
Vítor Pinhal. Treinador 
adjunto: Ricardo Guima-
rães. 

Infantis - Miguel Lou-
reiro (guarda-redes); Fili-
pe Ferreira (2 golos), An-
dré Sousa (13), Igor Duarte 
(2), Goncalo Silva, Nuno 
Caetano, João Félix (6), 
Bernardo Costa, Sérgio 
Maganinho (9), João Ta-
vares, Nuno Pinto (1), Luis 
Relvas, Vasco Brandão e 
Vasco Lacerda. Treinador: 
Hugo Valente. 

Minis (equipa B) - Afon-
so Moreira (1 golo), Ale-
xandre Montenegro, Dio-
go Pereira (1), Francisco 
Loureiro (6), Gabriel Pin-
to (1), Gonçalo Moreira (5), 
Gonçalo Rodrigues (3), 
Gonçalo Soares (3), Gon-
çalo Rodrigues (1), Ivo 
Guimarães e Rodrigo Pro-
ença. 

Treinador: José Jorge. 
Próximos jogos: 
Beira Mar-Sporting Clu- 

be de Espinho (seniores 
masculinos), sábado, às 16 
horas, no Pavilhão Poli-
desportivo de Angeja; 
Amarante-Sporting Clube 
de Espinho (seniores mas-
culinos), segunda-feira, às 
21 horas, no pavilhão Mu-
nicipal de Amarante; CAIC-
Sporting Clube de Espinho 
(juniores masculinos), do-
mingo, às 17 horas, em 
Cernache; Sporting Clube 
de Espinho-Penedono (ju-
venis masculinos), sábado, 
às 15 horas, na Nave Des-
portiva de Espinho; Spor-
ting Clube de Espinho-
Alavarium (iniciados mas-
culinos), domingo, às 17 
horas, na Nave Desportiva 
de Espinho; Sporting Clu-
be de Espinho-Feirense 'B' 
(infantis masculinos), sá-
bado, às 17 horas, na Nave 
Desportiva de Espinho; S. 
Bernardo 'A'-Sporting Clu-
be de Espinho 'B', domin-
go, às 15 horas, no Pavi-
lhão Gimnodesportivo de 
S. Bernardo; Sporting Clu-
be de Espinho 'A'-Feirense 
'A', domingo, às 15 horas, 
na Nave Desportiva de 
Espinho. 

Iniciadas academistas 
perdem em Canelas 

A equipa de andebol de iniciados femininos da 
Associação Académica de Espinho deslocou-se ao re-
duto do Arsenal de Canelas e perdeu com a equipa 
local, por 18-14. 

Eis a constituição da equipa treinada por Tiago 
Sousa e Miguel Barbosa: Maria Cálix, Renata Couto (3 
golos), Silvana Lopes, Luisa Oliveira, Mariana Valen-
te, Ana Ribeiro, Maria Pimenta, Maria Catarino, Caro-
lina Loureiro (4), Rita Gomez (2), Ana Silva, Sofia 
Gonçalves (4), Rita Correia (1) e Diana Belinha. 
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Entroncamento

Entre os dias 21 de março e 1 de abril decorreram as 
Férias Municipais Páscoa 2016, no Entroncamento, 

onde cerca de 60 crianças participaram em diversas ati-
vidades ocupando assim o seu tempo de férias de uma 
forma animada, saudável e lúdica.

Durante as duas semanas os participantes desen-
volveram atividades como Mini-Basquetebol, Futsal, 
Mini-Andebol, Ténis, Jogos Pré-Desportivos, Judo, 

Férias Municipais da Páscoa
decorreram com muita animação

Jogos ao Ar Livre, Mini-Trampolim, Mini-Badminton, 
Atletismo, Futebol 7, Jogos Aquáticos, Escola de Trân-
sito, Ateliê na Biblioteca e Ateliê Cultural.

As atividades desenvolvidas nas Férias Munici-
pais Páscoa 2016 têm um caráter desportivo, formati-
vo, cívico e cultural e em cada uma das semanas de-
correu uma visita ao Centro Integrado de Educação em 
Ciências de Vila Nova da Barquinha.
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