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Adversário igual
e sortes diferentes
A equipa de andebol de
juvenis femininos da Associação Académica de Espinho
recebeu, no sábado, na Nave
Desportiva, o Feirense "B",
em jogo a contar para a pri-

meira fase do Campeonato
Nacional. Jogo muito mal disputado nos momentos iniciais, cheio de erros e de falhas
técnicos das duas equipas. No
entanto, após metade do pri-

meiro tempo, os erros diminuíram e, aos poucos, a equipa da casa começou a ganhar
ascendente no marcador, chegando ao intervalo a vencer
por 9-4. A segunda parte trouxe mais golos e a equipa
espinhense justificou o resultado dilatado, conseguindo
uma vitória, fácil, por 23-13.
No domingo, as Iniciadas
da Académica de Espinho
deslocaram-se a Santa Maria
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da Feira para defrontar o
Feirense. Jogo muito bem conseguido pela equipa da casa
que desde os primeiros momentos do encontro esteve
sempre em vantagem, conseguindo um resultado bastante desnivelado ao fim do primeiro tempo (27-6). A segunda parte foi uma repetição da
primeira em que a equipa visitada não baixou o ritmo de
jogo e acabou por conseguir

uma vitória bastante desnivelada por 50-9.
Eis os próximos jogos:
ValongodoVouga-Académica de Espinho Ouvenis femininos), sábado, ás
16h30, no pavilhão da Casa
do Povo de Valongo do
Vouga; Académica de Espinho-LAAC (iniciados femininos), domingo, às 11 horas, no Pavilhão Arquiteto
Jerónimo Reis, em Espinho.
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nador nacional, o espinhense Paulo Félix (não
pôde estar presente) e o
treinador adjunto da seleção de andebol de praia,
Vítor Pinhal, foram homenageados pelo Município
de Espinho, na passada
quinta-feira, pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos da Juventude. Carol conquistou a medalha de ouro pela seleção
nacional de futsal feminino e os restantes espinhenses alcançaram a meCarolina Rocha (Ca- dalha de prata no andebol
rol) da equipa de futsal de praia.
de seniores femininos do
Na cerimónia, o viceNovasemente e os joga- presidente da Câmara Mu
dores andebol de praia da nicipal de Espinho, Vi- atletas e pelos seus clubes
Escola de Formação de cente Pinto salientou que em prol desporto".
Espinho 'Os Tigres', An- a distinção "pretende asA cerimónia contou,
dré Sousa e Miguel Ne- sinalar e realçar o traba- entre outros, com a preves bem como o selecio- lho desenvolvido pelos sença do vice-presidente
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Município
de Espinho
homenageia
medalhados
olímpicos

da Federação Portuguesa
de Futebol, Hermínio Loureiro e do presidente da
Associação de Andebol de
Aveiro, Gonçalo Carvalho,

em representação da Federação de Andebol de
Portugal.
Entretanto, na segunda-feira, estes atletas e os

treinadores foram recebidos no Palácio de Belém
pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa.
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