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Vakedo GAW prova superioridade
no areal da Nazaré
LUÍS FILIPE COITO

Andebol de Praia
XX Cup Nazaré Beach

A equipa aveirense Vakedo
GAW, duas vezes campeã nacional de Andebol de Praia
(2008 e 2014), garantiu o 1.º lugar na categoria de 'Masters
masculinos da XX Nazaré Cup
Beach, a segunda etapa do Circuito Regional de Andebol de
Praia, integrada no programa
do Campeonato Europeu de
Andebol de Praia Sub16, que se
disputa na vila piscatória no
próximo fim-de-semana.
A equipa aveirense, criada há
14 anos, superiorizou-se aos
nazarenos 'This is Team' que,
ainda assim, conquistaram o
prémio de melhor guarda-redes do torneio – Adriano Cordeiro foi o seleccionado –, junta

Torneio Areal da Nazaré recebeu mais de 40 equipas

assim mais um título ao seu
longo palmarés, que inclui um
5.º lugar na Liga dos Campeões
da Federação Europeia de Andebol.
Fecharam o pódio dos 'Masters' masculinos a Tátasi Team,
também oriunda da Nazaré,
sendo que um dos seus atletas,
Ricardo Bulhões, foi considerado o 'Jogador Mais Especta-

cular' da categoria.
Na categoria de 'Masters' femininas, a Be One – que resulta
da fusão das '100 Ondas' com
as 'Cucurdilos' – sagrou-se vencedora, e a atleta Carolina Costa
venceu ainda o prémio de melhor guarda-redes.
Em segundo, ficaram as marinhenses Qualcroqui Team, lideradas por Luana Periquito,

considerada a melhor da categoria. As Kempa-Online, também oriundas da Marinha
Grande, fecharam o pódio. Ao
todo, 25 equipas participaram
nos torneios de 'Masters'.
Na categoria de 'Rookies', os
Hackers d'Areia levaram o troféu para Leiria, ficando à frente
dos 'Racoons d'Areia' e dos 'Macroondas', respectivamente.
João Gonçalves, dos 'Hackers',
foi o melhor guarda-redes da
categoria, e Rafael Paulo, dos
'Racoons', o melhor jogador.
Nas 'Rookies' feminina, Maria
Brites, considerada a jogadora
mais espectacular, conduziu as
'Ondas n'Areia' à vitória, superiorizando-se às 'Racoons
d'Areia' e às 'Awesome', que se
fixaram no segundo e terceiro
lugar, respectivamente.|
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ANDEBOL
TORNEIO DE PRAIA jUNTOU
CERCA DE 120 CRIANçAS
A última edição do Torneio de Andebol de Praia de Infantis – Porto
Santo Line, que se realizou entre
29 e 30 de junho, juntou cerca de
120 crianças e 60 adultos (entre
organização, árbitros, pais e dirigentes), no areal da Ilha Dourada.
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ANDEBOL João Nogueira confirmou que o "Flávio Sá Leite" não tem
condições para receber os jogos da Champions e deixou críticas
III

"ABC esta a
da cidade de Braga"
Presidente dos campeões
nacionais está triste com a
falta de um pavilhão com
condições para recebera
Liga dos Campeões em
Braga e questiona também
a falta de ação da Federação
de Andebol de Portugal
RIROMMARARS

eco Campeão nacional, após
nove temporadas sem o conseguir - os últimos títulos,
num bícampeonato, haviam
sido ganhos em 2005/06 e
2006/07- , oABC vai disputar,
no fim de semana de 3 e 4 de
setembro, o acesso à fase de
grupos da Liga dos Campeões
e, se sairvitorioso, já sabe que
não vai poder jogar no pavilhão Flávio Sá Leite, nem em
qualquer outro recinto da cidade. "Braga não tem um pavilhão que possa receber a fase
de grupos da Champions, não
tem uma infraestruturas à altura da qualidade competitiva
dos seus clubes e, em relação
às obras no Sá Leite', sei que
ainda estão a estudar o projeto, nem concurso há, mas a senhora vereadora disse-me que
para o ano as obras arrancavam, embora já não a tempo
de lá se poder jogar a fase de
gruposdaLigadosCampeões",
comentou aJOGO o presidente dos academistas, João Nogueira. "Pode-se dizer que nós
vamos àfrente, que oABC está
mais forte do que outras estruturas da cidade, que não acompanharam o desenvolvimento de alto nível do clube", con-

João Nogueira nos festejos da conquista do campeonato nacional

"Se soubesse que não
jogávamos
em Braga
não
inscrevia o
ABC na Liga
dos
Campeões"
João
Nogueira
Presidente
doABC

tinuou o dirigente. Ainda
sobre o mesmo tema, Nogueira garantiu que "se soubesse
que não jogava em Braga não
inscrevia o clube na Liga dos
Campeões" e deixou claro que
"o ABC é para servir a cidade
de Braga".
Sobre a necessidade de jogar
o pré-apuramento mesmo
sendo campeão nacional, o líder dos minhotos fala numa
espécie de armadilha da Federação Europeia de Andebol
(EHF). "Fomos apanhados
neste cerco da EHF, porque
nos exigiram uma decisão antes de sermos campeões e estávamos convictos de que tí-

nhamos o direito desportivo
de entrar diretamente na fase
de grupos", afirmou João Nogueira, lembrando que "há
sete equipas que não têm direito desportivo e estão na
Liga dos Campeões". Nesse
sentido, o presidente do ABC
referiu que "a Liga dos Campeões é a prova dos ricos" e
deixou um recado à Federação. "Ainda não vi ninguém da
Federação de Andebol de Portugal a defender o direito desportivo do campeão nacional
junto da EHF e também não
sei o que os nossos dirigentes
estão a fazer lá", questionou o
responsável bracarense.
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DR

Pesqueira prolongou contrato

Andebol

Ricardo Pesqueira
e Cláudio renovam
com ABC/UMinho
A equipa do ABC/UMinho segurou mais dois jogadores campeões nacionais para a próxima
temporada. Clube anunciou ontem as renovações com Ricardo
Pesqueira e Cláudio Silva, mais
dois atletas garantidos no novo
plantel às ordens do técnico Carlos Resende, para atacar em força a temporada 2016/2017.
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Garci Cup 2016 foi mais
um êxito estrondoso
Sucesso O maior torneio realizado em Portugal chegou ao fim com nota elevada.
Durante cinco dias, Estarreja transformou-se na capital da modalidade
D.R.

Cerimónia de Encerramento juntou participantes e acompanhates no Pavilhão Municipal

Andebol
Torneio Internacional

Avelino Conceição
“Caiu o pano”em mais uma edição do Torneio Internacional de
Andebol Garci Cup, organizado
pelo Estarreja Andebol Clube e
Câmara Municipal, e que durante cinco dias fez com que a
cidade se transformasse na capital do andebol português.
Uma longa maratona de jogos
chegou ao fim no passado do-

mingo, com a disputa de muitas
finais. Nem o forte calor que se
fez sentir durante o dia de encerramento da edição 2016 do
torneio impediu que os muitos
participantes e acompanhantes
esgotassem por completo o Pavilhão Municipal de Estarreja,
onde estiveram seguramente
mais de 700 espectadores.
E depois dos jogos que decidiram os vencedores realizouse a cerimónia de encerramento, naquele que será mais
um dos grandes momentos do

VENCEDORES DO GARCI CUP 2016
Minis Masculinos: Lagoa AC
Final: Artística Avanca-Lagoa AC, 18-21
Melhor jogador: Xavier Barbosa (Artística)
Melhor marcador: Xavier Barbosa (Artística)
Melhor guarda-redes: Rodrigo Geada (Estarreja AC)
Minis Femininos: CAAE Baltar
Final: CAAE Baltar-Monte, 16-5
Melhor jogadora: Beatriz Barros (Palmilheira)
Melhor marcadora: Ana Jorge (CAAE Baltar)
Melhor guarda-redes: Iolanda Barros (Monte)
Infantis Masculinos: Bartolomeu Perestrelo
Final: Bartolomeu Perestrelo-CA Leça, 17-13
Melhor jogador: Guilherme Miers
(Bartolomeu Perestrelo)
Melhor marcador: David Soares (Moimenta da Beira)
Melhor guarda-redes: André Siva
(Bartolomeu Perestrelo)

Garci Cup, com a entrada no recinto de jogo de todas as equipas que participaram neste torneio. Miguel Laranjeira, presidente da Federação de Andebol
de Portugal, realçou “a grandeza” de um torneio que é um
“grande orgulho” para o Andebol nacional e para qual muito
contribuíram o Estarreja Andebol Clube e a Câmara Municipal,
“parceiros importantíssimos”
para mais este grande sucesso.
Diamantino Sabina, presidente da autarquia, mostrou-se bas-

tante satisfeito com a aposta
feita num evento que “deu muito trabalho, com muitas pessoas
a trabalharem arduamente para
que tudo corresse bem”. O edil
estarrejense lembrou que, durante cinco dias, “Estarreja transformou-se num mar de gente
para a maior festa do andebol
nacional, que queremos repetir
no próximo ano”.
Com muito público a assistir,
realizou-se então a entrega de
prémios aos vencedores do Torneio Internacional “Cidade de
Estarreja”, sendo de destacar as
vitórias de equipas da região,
como a Artística de Avanca, em
Juvenis Masculinos e do Estarreja, em Juniores Masculinos,
no “derby” aveirense com o Estarreja AC.
Uma nota final para a excelente organização, que contou
com o importante apoio da Escola Profissional de Aveiro e da
Escola Secundária Dr. José Estevão, para além de uma vasta
equipas voluntários, que fizeram com que o evento ficasse
marcado por mais um grande
sucesso. |

Melhor jogadora: Andreia Pires (Lagoa AC)
Melhor marcadora: Carolina Paula (Cister SA)
Melhor guarda-redes: Ana Pinto (Santa Joana)
Juvenis Masculinos: Artística de Avanca
Final: Cister SA-Artística Avanca, 13-23
Melhor jogador: Tiago Couto (Estarreja AC)
Melhor marcador: Daniel Santos (S. Paio Oleiros)
Melhor guarda-redes: Bernardo Silva (Artística)
Juvenis Femininos: Alpendorada
Final: Sanjoanense-Alpendorada, 21-24
Melhor jogadora: Sara Barbosa (Alpendorada)
Melhor marcadora: Sara Gonçalves (Camacha)
Melhor guarda-redes: Catarina Ferreira (Sanjoanense)
Juniores Masculinos: Feirense
Final: Estarreja AC-Feirense, 22-30
Melhor jogador: Tomás Almeida (Estarreja AC)
Melhor marcador: Diogo Neves (Ginásio Sul)
Melhor guarda-redes: Rui Leite (Feirense)

Infantis Femininos: CA Leça
Final: CA Leça-Académico, 9-5
Melhor jogadora: Sheila Langa (Maiastars)
Melhor marcadora: Sara Rodrigues (AC Salreu)
Melhor guarda-redes: Mariana Gonçalves (CA Leça)

Juniores Femininos: Santa Joana
Final: Quinta Nova-Santa Joana, 16-17
Melhor jogadora: Nádia Silva (Quinta Nova)
Melhor marcadora: Carolina Gomes (Santa Joana)
Melhor guarda-redes: Raquel Balhesteiro (Quinta Nova)

Iniciados Masculinos: Belenenses
Final: Belenenses-Bartolomeu Perestrelo, 17-16
Melhor jogador: Miguel Tomás (Bartolomeu Perestrelo)
Melhor marcador: Luís Magalhães (Estarreja AC)
Melhor guarda-redes: Vítor Casquinha (Belenenses)

Seniores Femininos: Roscas.PT
Final: Colégio Gaia-Roscas.PT, 19-31
Melhor jogadora: Diana Oliveira (Seleção Juniores B)
Melhor marcadora: Cristiana Morgado (CA Leça)
Melhor guarda-redes: Isabel Góis (Roscas.PT)

Iniciados Femininos: Lagoa AC
Final: Santa Joana-Lagoa AC, 17-18

Masters Masculinos: Estarreja AC
Masters Femininos: Douro AC
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Europeu de Andebol
de Praia Sub16 ‘ocupa’
Nazaré no fim-de-semana

Europeu Nazaré vai receber mais de uma centena de jogos

Andebol
Europeu Sub16

A vila da Nazaré está em contagem decrescente para o lançamento de partida do Campeonato da Europa de Andebol
de Praia 2016, que tem início
marcado para sexta-feira, 8, e
que decorrerá até domingo, 10.
A competição decorre na vertente masculina e feminina,
sendo que cada uma terá 16 selecções em disputa pelo troféu.
As selecções nacionais estreiam-se logo no primeiro dia,
com as atletas nacionais a defrontarem a Croácia, pelas
11h00. A selecção masculina
disputa a partida inaugural
com a Grécia, pelas 13h00.
Todos os jogos realizados no

Campo 1 – dos quais fazem
parte as estreias de ambas as
selecções nacionais – serão
transmitidos em directo através do ‘stream’ da Federação
Europeia de Andebol (FEA), em
https://www.youtube.com/use
r/ehfTV.
Esta será a primeira vez que
a FEA realiza um Campeonato
Europeu para equipas de
Sub16, sendo que as quatro selecções no topo da classificação
ficarão qualificadas para o
Campeonato do Mundo de
Sub17, em 2017. Daí, as três melhores selecções europeias ganharão o direito de disputar os
Jogos Olímpicos Jovens em
Buenos Aires, Argentina, na estreia da modalidade na competição. |
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Beatriz e Sandra no Europeu de andebol
As atletas Beatriz Sousa (Club
Sports Madeira) e Sandra Ramos
(CD Bartolomeu Perestrelo) irão viver a sua primeira grande experiência na modalidade de andebol, na
variante de praia.
As jovens jogadoras madeirenses foram escolhida pelo Federação de Andebol de Portugal para
integrar a selecção nacional de
sub-16 que irá disputar o Campeonato da Europa de andebol de
praia que está agendado para este

fim-de-semana, entre 8 a 10 de Julho, na Nazaré.
A selecção nacional feminina integra o grupo B, na primeira fase
da competição, onde irá ter pela
frente as selecções da Croácia, Roménia e Ucrânia.
De referir que os quatro primeiros classificados do Europeu de
Andebol de Praia sub-16 qualificam-se para o Mundo de Andebol
de Praia sub-17, que se realizará em
2017. P.V.L.
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Madeira em destaque no Encontro de Minis
A Madeira esteve representada
no passado fim-de-semana na
edição de 2016 do Encontro Nacional de Minis em andebol, que
teve lugar em Godim, no Peso da
Régua.
Foram 332 jogos e 100 equipas
de 58 clubes que deram brilho e
espectáculo ao longo dos quatro
dias de competição, tendo no final, os mais de 1400 atletas sido

presenteados com uma medalha
pela participação na edição deste
ano.
Marítimo em masculinos e Bartolomeu Perestrelo, em masculinos e femininos foram os representantes da regional na variante
de andebol de sete, tendo vindo a
estar em bom plano.
Nos masculinos os verde-rubros estiveram em bom plano nos

seis jogos que realizaram tendo
vindo a terminar na quinta posição, enquanto os 'estudantes' viriam a terminar no 42.° lugar.
Nos femininos as 'estudantes'
estiveram em grande nível tendo
vindo a somar por vitórias todos
os jogos realizados, o que as colocou no primeiro lugar após o
triunfo final diante do Vela de Tavira por 13-5.
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ANDEBOL
PEDROSO NO SPORTING
O lateral Cláudio Pedroso
(ex-Madeira SAD), vai reforçar o Sporting. “É um enorme orgulho chegar a este
clube. Aqui quero ganhar
tudo. Ter o prazer de jogar
no novo Pavilhão (João Rocha) pesou muito na minha
decisão”, sublinhou o atleta.
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Campeonato da Europa de Andebol de Praia - Sub16 A praia da Nazaré

Tipo Meio:

Internet
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Jornal de Alcobaça Online

Data Publicação:

05-07-2016

URL:
http://www.jornaldealcobaca.com/Campeonato_da_Europa_de_Andebol_de_Praia__Sub16_A_praia_da_Naza
re

A Nazaré recebe, de 8 a 10 de julho, o Campeonato da Europa de Andebol de Praia - Sub16 masculino
e feminino. 32 equipas de 19 países estarão em prova, no campo de jogos.
05-07-2016JL
"O campeonato será o primeiro passo para os Jogos Olímpicos da Juventude, onde o Andebol de Praia
irá aparecer pela primeira vez", disse Ulisses Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Andebol,
que manifestou a sua "forte confiança na prestação das Seleções Nacionais, nesta competição, que irá
decorrer na Nazaré".
As condições naturais da Nazaré, o interesse do Município nos eventos de andebol de praia e a sua
capacidade organizativa foram algumas das razões que levaram à escolha deste concelho para acolher
o Europeu de Sub-16.
Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal, afirma que "o Europeu de Andebol irá reforçar a
posição da Nazaré enquanto organizador de eventos internacionais, tornando-a no centro do andebol
europeu, já em julho deste ano".
Já Mário Bernardes, coordenador nacional de Andebol de Praia, destacou "a Nazaré como a praia com
as melhores condições, em Portugal, para a realização deste evento".
A atribuição da organização do evento a Portugal, e, em particular, ao Município da Nazaré, são o
reconhecimento de qualidade e profissionalismo, mas atribuem, também a responsabilidade e a
oportunidade de se afirmar Portugal no panorama internacional do andebol de praia", disse o
responsável pela Associação de Andebol de Leiria.
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Seleção júnior volta a perder no Campeonato do Mundo da Rússia
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A seleção nacional júnior feminina de andebol perdeu nesta segunda-feira, por 24-28, diante da
Dinamarca, na estreia do Campeonato do Mundo, que decorre na Rússia até 15 de Julho
Por SAPO Desporto c/Inforpress sapodesporto@sapo.pt
A seleção nacional júnior feminina de andebol consentiu hoje a segunda derrota no Campeonato do
Mundo da categoria, que decorre na Rússia, ao perdeu por 22-33 diante da Hungria, em partida
referente à segunda jornada do grupo A.
O sete nacional, que claudicou na estreia diante da Dinamarca (24-28), hoje ao intervalo perdia por
12-15, tendo encontrado muitas dificuldades na segunda parte, onde sofreu mais dezoito golos.
Ainda hoje para o mesmo grupo, Noruega terá pela frente a Dinamarca e o Uzbequistão joga frente a
Montenegro.
Angola volta a jogar quarta-feira diante da Noruega, às 20 horas locais, 18 em Angola, partida
referente à terceira jornada.
As atletas angolanas vão procurar melhorar o 21º lugar da classificação obtida na edição de 2014,
realizada na República da Croácia.
Conteúdo publicado por Sportinforma
05-07-2016 18:06 A seleção nacional júnior feminina de andebol perdeu nesta segunda-feira, por 2428, diante da Dinamarca, na estreia do Campeonato do Mundo, que decorre na Rússia até 15 de Julho.
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ANDEBOL

Torneio Linda Saraiva em Pinhel
As equipas de juvenis masculinos do Benfica, São Bernardo (Aveiro), Almada Atlético
Clube e da Escola Falcão Pinhel
disputam este fim-de-semana a
sétima edição do torneio de andebol Linda Saraiva, em Pinhel.
Com entrada gratuita, os jogos decorrem no pavilhão multiusos, sendo que no sábado, a partir
das 16h30, estão agendadas as
partidas Falcão Pinhel-Benfica
e São Bernardo-Almada Atlético

Clube. No domingo o encontro
de atribuição do terceiro lugar
está marcado para as 10h30 e a
final para as 15 horas. A entrega
de prémios acontece duas horas
depois. Além da vertente competitiva, este torneio é uma homenagem a Linda Saraiva, atleta da
Escola de Andebol Falcão-Pinhel
falecida em 2008 com apenas 12
anos. A organização é do município de Pinhel e da Associação de
Andebol da Guarda.
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andebol
Fase final do Campeonato Nacional de Veteranos de Andebol

“Beteranos” terminam em quarto lugar
Quartos-de-final:
Sanjoanense, 24
Macieira Andebol Clube, 13
Meias-finais (1.º/ 4.º lugares):
Sanjoanense, 14
CS Marítimo,
Apuramento 3.º/4.º lugares:
Sanjoanense, 15
NAAL Passos Manuel, -17
Final:
CS Marítimo, 25
Masters AP, 29
Classificação final:
1. Masters Andebol Porto
2. C. S. Marítimo
3. NAAL Passos Manuel
4. AD Sanjoanense
5. CD Xico Andebol/Clássicos de
Guimarães
6. Estarreja Andebol Clube
7. Macieira AC
8. ADC Benavente

Um excelente quarto lugar
foi o resultado alcançado pela
Sanjoanense na fase final do
Campeonato Nacional de Veteranos, realizado ao longo do
último fim de semana em Vila
do Conde.
Numa competição que
reunia as oito melhores equipas
nacionais, a formação alvinegra até entrou bem na prova,
goleando na jornada inaugural
o conjunto Macieira Andebol

Clube, por 24-13, garantindo a
presença na luta pelos quatro
primeiros lugares. Contudo, o
sonho da Sanjoanense acabaria por ficar por aí. Num dos
jogos menos conseguidos da
época, a equipa alvinegra de
veteranos acabaria afastada
da final depois de derrotada
pelo Marítimo, por 14-30. Os
maritimistas, com uma equipa
com atletas com experiência de
1.ª Divisão, conseguiram gerir

melhor o encontro, enquanto
a Sanjoanense foi cometendo
demasiados erros que acabariam por levar a um resultado
negativo.
Com este resultado a Sanjoanense viu-se relegada para a
luta pelo 3.º e 4.º lugar, onde
teve pela frente a equipa do
Passos Manuel, que na jornada
anterior havia perdido com o
Masters Andebol Porto.
Neste jogo, os alvinegros

entraram bem chegando ao
intervalo com uma vantagem
de três golos (10-7), mas com
uma segunda parte eficaz, o
Passos Manuel acabaria por dar
a volta ao resultado e vencer a
partida por 17-15, garantindo a
terceira posição e empurrando
a Sanjoanense para o quarto
lugar.
Na final, entre o Marítimo
e o Masters Andebol Porto, saiu
vencedora a equipa portista.
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andebol

“Beteranos”
no quarto
lugar nacional
P 15
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Futsal de São Vicente do Paul
abre captação para os mais novos
O Clube de Andebol São Vicentense
(CASV) abriu os treinos de captação para
os escalões de formação da sua secção de
futsal com vista à participação nas provas
oficiais organizadas pela Associação de Futebol de Santarém para a época 201W2017.
As captações estão abertas aos escalões de
traquinas (nascidos em 2008 e 2009), benjamins (2006 e 2007), infantis (2004 e 2005)
e iniciados (2002 e 2003).

Os treinos de futsal do CASV decorrem no Pavilhão Ricardo da Costa, em
São Vicente do Paul. Os traquinas e benjamins treinam às 18h00 das quartas-feiras e às 19h30 das sextas-feiras. Os infantis treinam às segundas e quartas-feiras
às 19h30 e os iniciados às terças e quintas-feiras às 19h00.
Os interessados devem solicitar mais informações através do número 914 244 488.
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ANDEBOL

Escola de
Valongo
Vouga é
campeã
nacional
em
desporto
escolar
A Escola EB 2,3 de
Valongo do Vouga
sagrou-se campeã
nacional de andebol
feminino, em, desporto
escolar, no escalão de
iniciados femininos

 Equipa da escola de Valongo do Vouga

NA MANHÃ do dia

22 de junho as alunas da
Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga rumaram ao
Alentejo, concretamente
aos campeonatos nacionais
de iniciados do desporto
escolar, com o sonho de
serem as melhores entre
as melhores, apuradas das
fases regionais.

A formação de Valongo
do Vouga venceu todos
os jogos que decorreram
em Sines. Foi um título de
campeão nacional muito
festejado pelas alunas valonguenses, que superaram
as escolas EB Secundária Aquilino Ribeiro, de
Oeiras, EB Dr. Francisco
Sanches, de Braga, e Secun-

dária Gil Eanes, de Lagos.
As alunas de Valongo do
Vouga que integraram a
equipa: Ana Costa, Filipa
Gonçalves, Maria Figueiredo, Bruna Ladeira, Catarina Pires, Juliana Marques,
Ana Saraiva, Verónica
Nelson, Bruna Martins,
Beatriz Teixeira, Nanci
Lopes e Mariana Morais.
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LAAC encerrou época
A secção de andebol da
LAAC encerrou oficialmente a época no passado
sábado, apesar das minis
ainda irem participar no
encontro nacional, que se
realiza em Godim - Peso
da Régua, de quinta-feira
a domingo e as juvenis, na
mesma data, no Garcicup,

em Estarreja.
Durante toda a manhã
foram realizados vários
jogos, no pavilhão, com
todos os escalões do clube, culminando a jornada
desportiva com jogos entre
pais, dirigentes e treinadores.
Seguiu-se, no jardim da
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secção social, um almoço
volante e convívio entre
todos os participantes,
onde “estórias” passadas
ao longo da época e com
alguma dose de boa disposição foram rainhas.
A jornada terminou
com alguns discursos
de circunstância, onde
foi feito uma avaliação
sobre o comportamento
desportivo das diferentes

equipas que ao longo da
época estiveram em competição. As três equipas
(minis, infantis e juvenis)
ficaram em 2º lugar, nos
respetivos campeonatos
regionais.
Ficou também estipulado que a próxima época
desportiva tem o seu início
marcado para 4 de setembro (domingo) às 20 horas
no pavilhão.
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