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Naming do clube

ABC/UMinho renova contrato
com patrocinador para a nova época
A Liberty Seguros acaba de renovar o seu apoio à equipa do ABC
Braga/UMinho, ao reforçar uma vez mais o seu patrocínio, este ano com a
novidade de atribuição do nome à equipa, para além do habitual apoio
na participação nos jogos do campeonato nacional.
Esta parceria vem reforçar a aposta à prática de modalidades desportivas
de relevo como é o caso do andebol, que neste caso se traduz num apoio
financeiro que visa o desenvolvimento da modalidade no ABC e também
o envolvimento do meio académico, através da Universidade do Minho. A
seguradora será o patrocinador oficial da equipa do Liberty ABC /UMinho
na temporada 2014/2015.
Através desta parceria, a empresa vai apoiar a equipa do ABC Braga/UMi-
nho já no jogo de abertura da próxima temporada, que se realiza no pró-
ximo dia 20 de Agosto no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, no qual to-
dos os jogadores vão exibir os novos equipamentos.
Para Luís Teles, vice-presidente do ABC de Braga, “a renovação do apoio
da Liberty Seguros enquanto patrocinador principal à equipa, este ano
com a novidade de termos o nome da equipa, demonstra bem o sucesso
desta parceria, que tanto nos orgulha e que em tanto tem contribuído pa-
ra a prática e promoção da modalidade”.
A apresentação oficial da equipa está prevista para o início de Setembro,
em data ainda a designar posteriormente.

§andebol
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Por que o desporto é tão
atractivo para as marcas?
Opinião Daniel Sá, director do IPAM do Porto, salienta que “o desporto 
é o veículo por excelência da actividade de patrocínio”

Sandra Oliveira
Responsável pela Ábaco Advogados

Ao rodar a chave do escritório para mais um dia de trabalho,
sabemos que é mais um dia de desafio que nos espera. Hoje,
reunião da equipa: “Temos que falar por skype com a advo-
gada de Barcelona, para saber se a apostila chegou. Vi que aca-
baste o regulamento interno daquela fábrica de Águeda. Não,
nesse dia tenho que ir para o escritório de Coimbra, vou consti-
tuir lá uma empresa nova, fala tu com ela, sei que é por causa de
um contrato de joint venture para um concurso público num
país da América do Sul, mas ela prefere explicar melhor, pes-
soalmente. Como estão a correr as negociações do PER daquela
empresa de Viseu?” De facto, o nosso escritório caracteriza-se
pela segmentação da advocacia no sector empresarial, que, ne-
cessariamente, tem um pendor preventivo. Na prática, o nosso
trabalho diferencia-se pela proximidade à gestão, porque
aporta o direito como ferramenta para a tomada de decisões e a
criação de valor. Por isso é que a nossa parceria com a AMA se
mostrou como uma decisão óbvia na nossa estratégia. |

Sónia Silva
Diretora Executiva da Soprocerto

A Soprocerto é a nova clínica médica em Aveiro. De portas aber-
tas desde o início do ano, é movida por uma equipa que alia a vi-
são e irreverência de gente jovem à experiência de médicos cujos
nomes dispensam apresentações. Tem como objetivo tornar-se
uma referência nas áreas cirurgicamente selecionadas. As espe-
cialidades em destaque são: A Gastroenterologia com o Dr. Her-
mano Gouveia,que realiza  colonoscopias e endoscopias, com Se-
dação (a breve prazo com anestesia Geral) em acordo com o SNS,
e consultas de especialidade. A Cardiologia com o Dr. Carrilho Vi-
cente, consultas de especialidade e exames complementares de
diagnóstico (como eletrocardiograma e prova de esforço); Urolo-
gia com o Dr. Paulo Temido; Clínica Geral; Psicologia; Medicina
Tradicional Chinesa com o especialista Rodrigo Belard. Desenvol-
vemos os mais variados tipos de protocolos com empresas (giná-
sios, clubes desportivo, etc.) no âmbito de realização de exames
complementares de diagnóstico. Para mais informações, visite o
nosso site, visite as nossas instalações, venha conhecer-nos! |

Catarina Marcos
CEO Capítulo Prodígio

Criada em Setembro de 2013, a CAPÍTULO PRODÍGIO, Centro de
Formação, com sede em Aveiro, encontra-se, neste momento em
processo de certificação pela DGERT. Esta empresa surgiu para,
essencialmente, transformar Conhecimentos em Competências e
pretende ser um parceiro qualificado das empresas na área da for-
mação e do Desenvolvimento, bem como prestar às empresas
serviços que as ajudem a melhorar a rentabilidade, produtividade
e competitividade. 
A formação que desenvolvemos é direcionada para jovens, ativos
e formadores, mas apresentamos também soluções à medida das
organizações, oferecendo uma vasta gama de formações, na área
de Línguas, Informática, Moda, Artes, Design, Estética e Marketing.
Com vista a proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissio-
nal e potenciar o sucesso das pessoas individuais e colectivas,  ofe-
recemos as ferramentas necessárias, para um autêntico sucesso
num mercado que se define cada vez mais exigente e em cons-
tante mudança. |

Testemunhos

Essencialmente pela possibili-
dade que este apresenta de ade-
quar a mensagem relativa aos
produtos e serviços de uma
empresa a um segmento de
mercado com características
semelhantes aos seus. 

O desporto é o veículo por
excelência da actividade de pa-
trocínio, sobrepondo-se a áreas
como a música, a moda, a cul-
tura ou o cinema. Dentro do
desporto, o futebol propor-
ciona excelente visibilidade aos
patrocinadores, sendo muito
abrangente, mas simultanea-
mente muito caro. No entanto,
optando-se por uma lógica de
diferenciação, as empresas po-
derão actuar nos novos des-
portos, desportos com valores
ou na variante do desporto
olímpico.

Eis as possibilidades que se
abrem a um potencial patroci-
nador em Portugal. Ao nível dos
chamados novos desportos, a
empresa poderá optar pelos
desportos de praia (voleibol,

basquetebol, andebol e rugby),
ou pelos desportos radicais
(skydiving, surf, bodyboard, pa-
rapente, paraquedismo, skate
ou btt), desportos de aventura
(escalada, orientação, monta-

nhismo ou rafting) e os despor-
tos relacionados com a imagem
(fitness, hidroginástica, body-
pump, bodybuilding). Num se-
gundo grupo podemos identi-
ficar os desportos com deter-
minados valores associados
como o rugby (respeito e ho-
norabilidade), náutica (fair-play
e cavalheirismo) ou o desporto
para deficientes (solidariedade
e sociabilidade). Por último, um
patrocinador poderá ainda pro-
curar envolver-se com deter-
minado tipo de desportos pela
enorme visibilidade que estes
lhe poderão dar. Por outro lado
a possibilidade de um patroci-
nador se associar a um evento
permite-lhe “colar” a sua ima-
gem a eventos determinados
que lhe permitem atingir ob-
jectivos específicos. |

Mundo AMA

Amissão da AMA consiste no apoio e desen-
volvimento das empresas do Distrito de
Aveiro. Assim, temos vindo a criar uma série
de benefícios em cartão AMA, palestras com

oradores de renome, ações de formação, workshops
de marketing, trabalhos de consultoria, sessões de net-
working, para além de várias iniciativas, de apoio às em-
presas nossas associadas, tais como o espaço que temos
no Diário de Aveiro, todas as quartas feiras, onde os
nossos associados beneficiam de um espaço em que
podem divulgar o seu negócio ou, ainda, no espaço
AMA(Convida) que está no ar na Rádio Terranova todas
as terças feiras pelas 19 horas – neste tempo de antena
os nossos associados são entrevistados e podem es-
clarecer os seus clientes e potenciais clientes das suas
vantagens.

Informo, ainda, todos os associados que as gravações
na Rádio Terranova e a recolha dos textos para o Diário
de Aveiro estão em curso, se quiser participar ou ser
nosso associado (beneficiando destas mais valias) con-
tacte-nos através do mail: geral@amaveiro.pt. |

Tomé Rodrigues
Vice-presidente da AMA 

Daniel Sá, Director do IPAM Porto

Agenda

As datas já estão marcadas para os dias 18 de outubro, 29 de outubro, 19 de novembro, 26 de novembro e 10
de dezembro e estes vão ser dos melhores eventos de sempre em Aveiro.
Em Águeda, os eventos vão ocorrer em outubro (uma palestra) e em novembro (duas palestras). Todos os
eventos são no auditório da AEA.
Em breve, vamos marcar os eventos em Albergaria-a-Velha, Estarreja e Vagos.  
Ver tudo isto e muito mais no Site da AMA – www.amaveiro.pt

Espaço Associação de Marketing de Aveiro

D.R.
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Município apresenta
mais de uma 
dezena de eventos 
Apresentação Meia-Maratona do Dão e 1.º Trofeu de
Ciclismo da Cidade de Viseu são as grandes novidades

Cerca de 100 mil pessoas irão
participar de forma activa ou
passiva nos eventos que a au-
tarquia viseense preparou para
os próximos meses e que re-
presentam um investimento
de 200 mil euros. 

De acordo com o presidente
do município, Viseu irá realizar
este Verão 11 grandes eventos
desportivos, com os objectivos
de destacar a cidade como des-
tino turístico e de grandes
eventos nacionais e de promo-
ver uma oferta desportiva mais
qualificada, mais diversificada
e mais completa para toda a
comunidade.

Nos dias 27 e 28 deste mês,
realizar-se-á o “Skate Challenge
Viseu 2014”, numa organização
do Radical Skate Clube e do
Skate Clube de Viseu. 

Nos dias 5 e 6 de Agosto, o ci-
clismo estará em destaque com
a realização de um conjunto de
eventos desportivos e culturais
relacionados com a Volta a Por-
tugal em Bicicleta.

Para 16 e 17 de Agosto está

marcada a realização do “Festi-
val Aéreo 2014” no Aeródromo
Municipal. Trata-se de uma ini-
ciativa do Aero Clube de Viseu.
De 22 a 24 de Agosto, Viseu re-
cebe a Concentração Motard,
um evento com tradição em Vi-
seu, numa organização do Moto
Clube de Viseu. Nos dias 30 e 31
de Agosto, realiza-se o “Torneio
Internacional de Andebol Ci-
dade de Viseu”, numa iniciativa
da Federação Portuguesa de
Andebol e da Associação de An-
debol de Viseu. O Centro Hípico
de Viseu organiza o Concurso
Nacional de Saltos, nos dias 6 e
7 de Setembro. 

O Boavista Ciclismo Clube
organiza com o município, no
dia 7 de Setembro, o 1.º Troféu
de Ciclismo Cidade de Viseu,
enquanto que para o dia 21 de
Setembro, feriado municipal,
está marcada a 1.ª Meia Mara-
tona do Dão, integrada na 1.ª
Festa das Vindimas do Dão.

Para os dias 27 e 28 de Se-
tembro está prevista a realiza-
ção do “Indo Eu BTT Viseu”,

organizado pelo município
com a parceria da Associação
Académica de Viseu e da Fun-
dação INATEL. 

“Este é um trabalho colec-
tivo, feito em rede, com par-
ceiros locais e com parceiros
regionais e nacionais”, subli-
nhou Almeida Henriques na
apresentação dos eventos, des-
tacando “o bom trabalho feito
e o legado positivo do conce-
lho na realização de grandes
eventos desportivos e, sobre-
tudo, no fomento da prática
desportiva da comunidade”. 

O presidente da Câmara ga-
rantiu ainda que “a prática des-
portiva, a formação desportiva
e a sensibilização desportiva
para todas as idades e para to-
dos os públicos são priorida-
des do município”, acrescen-
tando que “a qualidade de vida
não se faz apenas pelo acesso
a infra-estruturas, mas pelo
acesso a actividades e serviços
que promovam o bem-estar, a
realização pessoal e a saúde
pública”. |

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Guilherme Almeida e Almeida Henriques apresentaram eventos

Números

200
mil euros é o valor investido
pela autarquia na realização
dos eventos anunciados

100
mil pessoas deverão 
participar de forma activa ou
passiva nas diversas acções

11
eventos realizar-se-ão a 
partir do final deste mês e 
até finais de Setembro
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As Piscinas Descobertas 
de Lamego prometem ofere-
cer um verão diferente aos 
seus utentes com a oferta de 
um vasto  leque de ativida-
des de animação e desporto 
até setembro. Já no próximo 
sábado, 12 de julho, o areal 
deste complexo vai acolher 
um torneio de andebol de 
praia, dividido por três es-
calões e dirigido aos jovens 

nascidos até 2003.

As inscrições são gratui-
tas e estão abertas até quinta-
feira, dia 10. Organizada pelo 
Andebol Club de Lamego, esta 
competição começa às 10 ho-
ras. As equipas devem ter no 
mínimo seis jogadores.

Visite-nos e mergulhe nes-
te verão nas Piscinas Desco-
bertas de Lamego!

Andebol de praia joga-se 
nas Piscinas de Lamego
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ANDEBOL  No Torneio GarciCup’14

Feirense triunfa em Estarreja
O Feirense participou mais uma

vez, com os escalões de iniciados
e juvenis, no Torneio Internacio-
nal de Andebol “GarciCup’14",
que decorreu em Estarreja na últi-
ma semana.

Tratando-se de um torneio de fi-
nal de época, as três equipas (duas
de iniciados e uma de juvenis) não
deixaram de realizar bons jogos e
alcançar resultados interessantes,
nomeadamente a equipa A de ini-
ciados que se classificou em 3º lu-
gar. Destaque ainda para o “Atle-
ta do ano”, João Cardoso que foi o
melhor marcador do seu escalão.

Os iniciados A iniciaram a sua
participação em grande, derrotan-
do por margem folgada as frágeis
equipas do CDE Camões (37-6) e

Moimenta da Beira (42-16). Ao ter-
ceiro jogo o nível de dificuldade
aumentou mas não o suficiente
para colocar a causa a vitória dos
azuis da Feira sobre o CPN (22-
15). O quarto confronto da fase de
grupos foi um autêntico jogo de
campeonato, com o Feirense a co-
meçar melhor contra o FCP/Dra-
gon Force, mas com o decorrer do
jogo a deixar a equipa do Porto a cres-
cer e a passar para a frente no marca-
dor, chegando a estar a ganhar por
um parcial de três golos.

Com o aproximar do final, o Fei-
rense voltou ao comando, mas aca-
bou por permitir e empate que era
suficiente para garantir a passagem
às meias-finais. O último jogo da fase
de grupos foi mais um sem história,

tal a supremacia dos azuis, já que ven-
ceram a AA Avanca por 29-8.

Nas meias-finais o Feirense de-
frontou a equipa do Canelas, e des-
ta vez a vitória sorriu aos rapazes
do Canelas que no campeonato
nacional tinham sido derrotados
duas vezes pelo Feirense.

A equipa do Feirense foi assim
disputar o jogo de 3º/4º lugar e, sem
surpresa, derrotou o Lamego por
números esclarecedores (30-22),
arrecadando assim um sempre hon-
roso terceiro lugar do pódio.

A equipa B dos iniciados apro-
veitou, mais uma vez, para inte-
grar mais quatro infantis que as-
sim tiveram oportunidade de
evoluir a um nível competitivo
mais exigente. A equipa esteve

globalmente muito bem,
realizando quase todos os jogos
sempre na disputa do melhor
resultado até ao fim.

Quanto aos juvenis, apresenta-
ram-se em Estarreja com diversas
ausências no plantel, mas mesmo
assim asseguraram sempre jogos
bastante competitivos e equilibra-
dos. No primeiro jogo foram der-
rotados pela sempre aguerrida
equipa do S. Bernardo por 25-22, e
no jogo seguinte derrotaram com
tranquilidade a equipa do Lamego
(27-20). Ao terceiro jogo, foram
derrotados pela surpresa do Torneio,
que viajou da Madeira, o Perestre-
lo, por 23-16, ficando assim o
Feirense fora das meias-finais dos
juvenis.
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ANDEBOL  Jovens derrotaram Sporting na final

O CDC S. Paio de Oleiros e Spor-
ting CP foram os grandes finalistas
do Encontro Nacional de infantis
masculinos de 2014, tendo o CDC
Oleiros derrotado o Andebol Clu-
be de Fafe e o Águas Santas para
chegar à final. Por sua vez, a equipa
do Sporting venceu o ABC de Braga
e o seu rival da cidade, o Benfica,
num jogo com muito público a as-
sistir no Pavilhão Municipal de Fafe.

O dia da final foi marcado pela
grande afluência de público, e mais

uma vez um equilíbrio muito gran-
de entre as equipas e os jogadores a
destacarem-se e a fazerem a diferen-
ça. No final a vitória por 22-18 pre-
miou a equipa do S. Paio de Oleiros,
que depois da vitória no encontro
nacional de Infantis de 2001/2002
volta a erguer o troféu na época de
2013/2014.

O final do Encontro foi marcado
por um clima de festa, com a maio-
ria dos jogadores das equipas pre-
sentes a trocarem de camisolas en-

tre si e a conviverem fazendo da fi-
nal uma festa.

Seniores permanecem
na 2ª Divisão

Com a vitória sobre o S. Bernar-
do por 29-21, o CDC S. Paio Oleiros
assegurou a permanência num jogo
que começou com os atletas olei-
renses algo ansiosos e precipitados
no acto do remate, o que facilitou o
trabalho defensivo dos atletas do S.

Bernardo. Ao intervalo as nuvens
da descida pairavam sobre os atle-
tas de S. Paio de Oleiros, mas duran-
te a segunda parte os ventos muda-
ram e empurraram as dificuldades
para longe graças à maior eficácia
dos remates e à eficácia do seu guar-
da-redes, que mais uma vez fechou
a baliza, sofrendo apenas quatro
golos em toda a segunda parte. Che-
gou ao fim uma época longa e des-
gastante, que acaba por premiar os
oleirenses com a manutenção.

Infantis do CDC Oleiros vencem
Encontro Nacional e seniores
garantem a manutenção
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P28

CDC Oleiros vence Encontro
Nacional de Minis após vitória
sobre o Sporting na final
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ANDEBOL

FC Gaia e Modicus
terminam campeonato

Na derradeira jornada da
fase final do campeonato
nacional da 2ª divisão de
andebol masculino -
zona norte,   que decorreu
no passado sábado, o
Modicus recebeu e em-
patou por 26-26 diante

do Santana, ao passo que
o FC Gaia derrotou, fora,
o FC Porto B, por 29-35.
O Modicus ficou na
décima posição com
38 pontos, enquanto que o
FC Gaia garantiu o terceiro
posto com 49 pontos. As
duas equipas asseguraram
a  manutenção.

MÁRCIO GONÇALVES
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equipa Muchachas/
‘O Gaiense’, que comemora
este verão 10 anos de
existência, enfrenta hoje, às

15h40, o Colégio de Gaia, em  Matosi-
nhos, junto ao Vagas Bar, em jogo  inau-
gural do torneio And’Praia.
“No início participavamos na com-
petição por brincadeira, mas os resulta-
dos foram aparecendo e agora  temos a
ambição de lutar pelo apuramento para
a fase final nacional”, referiu a respon-
sável pelas Muchachas, Joana Barros.
Para alcançar o objetivo mencionado, as
atuais campeãs regionais terão de ser as
primeiras ou segundas melhores
equipas ao longo dos “quatro fins de se-
mana de prova”, que correspondem a

quatro etapas. 
“Apesar de levarmos a competição
muito a sério, também aproveitamos
para conviver, porque somos um grupo
de amigas, que partilha a paixão pelo

andebol”, disse Joana Barros.
As duas últimas etapas, que se
realizarão de 18 a 20 de julho e de 25 a 27
de julho, terão lugar em Gaia, junto ao
bar Ar D´Mar.

A
MÁRCIO GONÇALVES

Reconquistar título é o
objetivo das Muchachas

AND’PRAIA 2014

Apoiadas por ‘O Gaiense’, as Muchachas/ ‘O Gaiense’ começam hoje, às 15h40, em
Matosinhos, frente ao Colégio de Gaia, a disputar o torneio And’Praia. 
●

As Muchachas comemoram este verão 10 anos de existência
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AAAAAtletletletletlettttta do Ara do Ara do Ara do Ara do Arsenal de Canelas nasenal de Canelas nasenal de Canelas nasenal de Canelas nasenal de Canelas na
equipa de estrelasequipa de estrelasequipa de estrelasequipa de estrelasequipa de estrelas

Ø Hélder Oliveira

A atleta Leandra Fernandes Pinho (2) do Arsenal
de Canelas fez parte do lote das escolhas de
estrelas da equipa GARCI CUP/ANDEBOL
FEMININO PORTUGAL que defrontou a Seleção
Júnior B de Portugal, no jogo de abertura do
torneio, onde marcou dois golos.

   Esta sua chamada é um justo
e merecido prémio ao esforço,
dedicação e espirito de
sacrifício da atleta à
modalidade que pratica e ao
clube que representa, sendo
um exemplo e orgulho para o
nosso clube ter esta grande e
ímpar atleta.
   Superação, dedicação,
paixão e disciplina, essas são

algumas palavras que
definem a atleta que, pelo
seu carácter, determinação,
humildade, simplicidade,
companheirismo e amizade,
irá ser uma referência como
atleta e pessoa. É uma atleta,
que para além destes
atributos, concilia muito bem
o lado competição e prazer
com os estudos.
Parabéns Leandra! Continua
sempre assim…
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GarciCup’14

GarGarGarGarGarciCup’ 14 fciCup’ 14 fciCup’ 14 fciCup’ 14 fciCup’ 14 foi um sucessooi um sucessooi um sucessooi um sucessooi um sucesso
O GarciCup – Torneio Internacional de Andebol decorreu de 25 a 29 de junho e arrastou multidões a Estarreja. A
organização não podia estar mais satisfeita.

Ø Joana Sousa

   Pelo segundo ano
consecutivo, o GarciCup
atingiu proporções nunca
antes pensadas. Nos cinco dias
dedicados ao andebol,
milhares de pessoas
marcaram presença para
assistir aos jogos e participar
nas atividade levadas a cabo
pelo Samba Sport Fest.
   No ano em que autarquia
teve uma participação mais
ativa no GarciCup, Diamantino
Sabina, líder do executivo
camarário, referiu na sessão
de encerramento do torneio,
que o balanço é bastante
positivo e que isso se deve
também às questões
protocoladas “há uma
definição clara daquilo que foi
o papel da Câmara Municipal,
daquilo que foi o papel de
quem organiza e nesse
sentido pese um ou outro

percalço porque isto
efectivamente em termos de
logística é muito complicado,
estamos a falar em mais de
2500 atletas”.
   “Sabendo do potencial do
GarciCup, eu como presidente
de Câmara quis claramente
dar um voto de grande
confiança e um apoio claro da
Câmara Municipal neste
evento e foi o que fizemos”
garantiu Diamantino Sabina.
   Luís Sousa, da organização do
GarciCup agradece o empenho
da autarquia e a toda a ajuda
dada ao longo destes dias da
festa do andebol. O balanço
para o Estarreja Andebol Clube
também é muito positivo e
Luís Sousa realça que foi muito
melhor que o ano passado,
“atingimos todos os
objetivos”. A parceria com a
Escola Profissional de Aveiro
também foi essencial para que
tudo corresse pelo melhor.

   No que respeita a números
oficiais, passaram por
Estarreja 2657 atletas, 188
equipas, foram servidas mais
de 12 mil refeições e foram
necessários dois camiões TIR
com colchões para cerca de
2000 atletas que dormiram nas
escolas.
   Financeiramente, as contas
ainda não estão feitas mas
tudo indica que mesmo neste
sentido as coisas tenham
superado o ano anterior.
Relembramos que o apoio do
PAPERA foi inteiramente dado
ao GarciCup pela notoriedade
que o evento traz para
Estarreja.
   “O sucesso tem tudo a ver
com o trabalho” referiu Luís
Sousa, que apesar do cansaço
estava bastante feliz e
acredita que este “foi o ano em
que estabilizou”.
   Os atletas tiveram a
oportunidade de participar no
torneio e nas atividades que

se desenrolaram pela cidade,
como o caso do autocarro que
os transportava até à Torreira
ou nas atividades do Samba
Sport Fest com o seu trio
elétrico, que encheu de cor e
vida as ruas da cidade. Durante
a tarde de sábado houve ainda
tempo para uma aula de
Zumba especial. Nesta aula de
Zumba os participantes
entravam com uma cor e
saiam coloridos à semelhança
do que acontece nas Color
Run.

2657 atletas

188 equipas

12 mil
refeições

2 camiões TIR
com colchões

GarciCup’
14 em

números
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Sucesso é a palavra que define
GarciCup’14

2657 atletas, 188 equipas e mais 12 mil refeições, são os
números do GarciCup’14
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Andebol de praia: Nazareno 
convocados para o Europeu

os nazarenos Milton Estrelinha e david 
Millasseau estão convocados para os Cam-
peonatos da Europa sub-18 de andebol de 
praia que vai ter lugar em lorca, em Espanha, 
de 11 a 13 deste mês. os atletas estiveram pre-
sentes no 3.º estágio da seleção nacional que 
decorreu na praia de Espinho. os jovens são 
bicampeões nacionais no escalão de rookies 
masculinos ao serviço da tátási team. 

s
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 ANDEBOL

Aguedenses 
no mundial 
de sub20

A seleção nacional feminina 
de sub20, onde estão incluídas 
as aguadenses Soraia Fernan-
des, Mónica Soares e Juceleyde 
Cabral, perdeu com a França 
(16-29) na estreia e venceu a 
Suécia (22-19) este domingo, 
nos dois primeiros jogos efe-
tuados para o campeonato 
mundial que decorre na Cro-
ácia. Para completar os jogos 

do grupo C, Portugal vai ainda 
jogar com a Hungria, Japão e 
Congo.

Frente à Suécia, Mónica So-
ares (que representa o Alava-
rium) foi a melhor marcadora 

da seleção nacional, com 7 go-
los, enquanto Soraia Fernandes 
(também a jogar no Alavarium) 
apontou dois golos. Com a 
França, Mónica Soares apontou 
3 golos e Soraia Fernandes um.

Mónica Soares em pleno jogo no mundial
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