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Andebol
Sp. Horta venceu em Fafe

O AC Fafe perdeu, ontem, no seu pavilhão por 33-32 
com o Sporting da Horta, em encontro em atraso 
da segunda jornada do campeonato de andebol da 
primeira divisão, e que foi disputado até ao último 
segundo.

Com uma boa recuperação final, os fafenses conse-
guiram discutir o resultado até dois segundos do final, 
altura em que a equipa da Horta fez o seu 33.º golo e 
garantiu a vitória.

Com este triunfo o Sporting da Horta manteve o 
sétimo posto, mas agora com 17 pontos, enquanto 
o AC Fafe, com 12, divide o último lugar com Xico 
Andebol e ISMAI.
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Deixa (como atleta) o Xico Andebol

Victor Tchikoulaev treina
equipa espanhola

O antigo internacional por-
tuguês de andebol Viktor Tchi-
koulaev é o novo treinador do 
Mecalia Atlético Novás, reve-
lou ontem à Agência Lusa fon-
te do clube espanhol.

«Sim, o Viktor Tchikoulaev é 
o nosso novo treinador. Aliás, 
já começou a treinar ontem 
(segunda-feira) e só estamos 
à espera de concluir todos os 
trâmites para que ele já pos-
sa estar no banco no próximo 
jogo, no sábado», explicou à 
Lusa Andrés Senra, dirigente 
do Mecalia Atlético Novás.

Viktor Tchikoulaev tinha sido 
notícia recentemente por, aos 
47 anos, ter voltado a jogar 
andebol, nos vimaranenses 
do Xico Andebol, cinco anos 

depois de ter abandonado a 
carreira de jogador.

O ucraniano realizou apenas 
dois jogos pela equipa de Gui-
marães e está agora de par-
tida para treinar a equipa de 
Pontevedra, ainda que, à Lusa, 
não tenha confirmado defini-
tivamente a ida por causa das 
questões burocráticas.

Contudo, o clube galego, 
que milita na Divisão de Hon-
ra Prata, o segundo escalão do 
andebol espanhol, confirmou 
mesmo a contratação até ao 
final desta temporada, justi-
ficando-a com o facto de Vi-
ktor Tchikoulaev ser “uma re-
ferência”. «Foi um grande jo-
gador e é um disciplinador», 
alega o clube espanhol. Victor Tchikoulaev

DM
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Marítimo defronta
Alavarium em jogo
da Taça de Portugal
A equipa masculina de andebol
do Marítimo vai defrontar o Ala-
varium na 3.ª eliminatória da
Taça de Portugal. O sorteio,
realizado na Federação Portu-
guesa de Andebol, determinou
a viagem dos verde-rubros ao
recinto da equipa aveirense. As
duas equipas militam na II divi-
são nacional, com o Marítimo a
liderar isolado a Zona Sul,
cinco triunfos em outros tantos
jogos, enquanto que os avei-
renses venceram apenas um
jogo na Zona Norte.
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Selecionador Mats Olsson chamou dois jogadores do Madeira SAD.

O selecionador português
de andebol, Mats Olsson, es-
colheu segunda-feira 17 joga-
dores para disputar a Bring
Cup’2011, na Noruega, entre 3
e 5 de novembro, com No-
ruega, Macedónia e Lituânia.
Os eleitos concentram-se 2.ª
feira, em Rio Maior, onde es-
tagiam até à partida para a
Noruega, a 2 de novembro.
A lista de convocados inte-

gra jogadores de seis clubes
com Sporting, FC Porto e
Benfica a cederem quatro
atletas cada, oMadeira SAD -
João Ferraz e João Antunes, e
o ABC dois e o Belenenses
um.
A presença no torneio in-

sere-se no plano de prepara-
ção de Portugal para a fase de
qualificação para o Mundial
de 2013 e Portugal vai encon-
trar duas equipas apuradas

para o Europeu da Sérvia, em
2012: Noruega e Macedónia.
Portugal está inserido no

Grupo 2 de apuramento para
o Mundial, juntamente com

Portugal defronta a Lituâ-
nia no dia 3, a Macedónia
no dia seguinte e fecha o
torneio frente à selecção
anfitriã, a Noruega.

A presença no torneio nórdico, que conta ainda com as participações da
selecção da Noruega, Macedónia e Lituânia, integra a preparação da
equipa das quinas para a fase de qualificação para oMundial 2013.

Olsson leva 17 à Noruega
� ANDEBOL - BRING CUP'2011 DISPUTA-SE NO PRIMEIRO FIM-DE-SEMANA DE NOVEMBRO

JM

Turquia e Ucrânia, pelo que
a participação no torneio só
é possível porque folga nas
primeiras jornadas da
“poule”, a disputar a 2 e 6
de novembro, dias em que
se defrontam Turquia e
Ucrânia.

Lista dos 17 convocados:
Guarda-redes: Hugo Fi-
gueira (Sporting) e Hugo
Laurentino (FC Porto). Joga-
dores de campo: Carlos
Carneiro, Cláudio Pedroso,
Nuno Pereira e David Tava-
res (Benfica), Fábio Maga-
lhães, Rui Silva e Pedro So-
lha (Sporting), João Ferraz e
JoãoAntunes (MadeiraSAD),
Tiago Pereira e Álvaro Rodri-
gues (ABC), Elledy Semedo
(Belenenses) e Gilberto
Duarte, Tiago Rocha e Ri-
cardoMoreira (FC Porto).1
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Bruno apanhado de surpresa
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Jornal da Madeira Desporto2011-10-26

 

 Versão para impressão

 

 Enviar este artigo

 

 Automobilismo - abandono da peugeot sport portugal dos ralis

 

 Vencedor do último Rali Vinho Madeira, Bruno Magalhães considera que, tal "como muitas outras

pessoas", acabou por ser vítima da crise financeira, mas diz-se "grato" pelos anos que representou a

equipa.

 

 O piloto Bruno Magalhães afirmou ontem que terá de "recomeçar do zero", já que foi "apanhado de

surpresa" com a extinção da Peugeot Sport Portugal, equipa que representava oficialmente desde

2005, incluindo no Intercontinental Rally Challenge (IRC). "Fui apanhado de surpresa. Até já

estávamos, eu e toda a equipa, a pensar na próxima época e a tentar fazer melhor do que nas duas

épocas anteriores, quando nos comunicaram a decisão", disse à Agência Lusa Bruno Magalhães.

 

 Na segunda-feira, a Peugeot Portugal, presença ininterrupta nos ralis nacionais desde 1996, anunciou

em comunicado o seu abandono do desporto automóvel, devido à "situação de crise que o setor

automóvel atravessa". "Soube apenas ontem (segunda-feira), pouco antes de sair na comunicação

social. De um momento para o outro, tenho que começar do zero", lamentou o piloto, de 31 anos,

mostrando, contudo, "grato" pelos anos em que representou a equipa.

 

 Vencedor esta temporada do Rali Vinho Madeira, naquela que foi a primeira vitória de uma português

nessa prova desde 2004, Bruno Magalhães considera que, tal "como muitas outras pessoas", acabou

por ser vítima da crise financeira. "Fui fortemente afetado com isto, tal como muitas pessoas que

perderam o emprego devido à crise. A extinção do departamento de competição da Peugeot Portugal

resulta na saída de todos os membros da equipa, incluindo do piloto", referiu.
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 Bruno Magalhães, que desde 2002 compete com carros da marca francesa, mas que só em 2005

assinou oficialmente com a equipa portuguesa, adiantou que espera continuar "no rali ao mais alto

nível". "Cheguei a um patamar elevado a nível de ralis e quero manter nesse nível. Sou um piloto

profissional e estou aberto a todo o tipo de propostas. A minha vida é esta, é a competição

automóvel", concluiu.

 

 OUTRAS NOTÍCIAS

 

 A equipa masculina de andebol do Marítimo vai defrontar o Alavarium na 3.ª eliminatória da Taça de

Portugal. O sorteio, realizado na Federação Portuguesa de Andebol, determinou a viagem dos verde-

rubros ao recinto da equipa aveirense. As duas equipas militam na II divisão nacional, com o Marítimo

a liderar isolado a Zona Sul, cinco triunfos em outros tantos jogos, enquanto que os aveirenses

venceram apenas um jogo na Zona Norte.

 

 As embarcações "Isis" e "Juno" partem hoje do Funchal rumo à ilha de São Vicente, em Cabo Verde,

para a 2.ª etapa da regata Atlantic Adventure que começou no Porto e que os levará até Carsile, nos

Barbados. Uma regata de 4.000 milhas náuticas disputada em três etapas pelas embarcações de 60

pés e com 15 tripulantes cada. Recorde-se que as duas embarcações chegaram ao Funchal na quinta-

feira, provenientes do Porto.

 

 O português Tiago Pires ficou ontem a conhecer os primeiros adversários na ronda inaugural do

O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz, evento de categoria Prime do WQS (circuito mundial de

qualificação), a realizar na Califórnia, nos EUA. Saca, conforme é conhecido, vai entrar na água no

23.º e penúltimo heat da primeira ronda, com o brasileiro Jesse Mendes, o norte-americano Nathaniel

Curran e o sul-africano Brandon Jackson. A competição tem início hoje, com o período de espera a

prolongar-se até 2.ª feira.

 

 JM

 

 www.jornaldamadeira.pt :

 

 Jornal da Madeira - Edição Impressa :

 

 Empresa Jornal da Madeira, Lda :
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ANdeBol                 

Tchikoulaev 
treina Mecalia    
O antigo internacional Viktor 
Tchikoulaev é o novo trei-
nador do Mecalia Atlético 
Novás, revelou ontem fonte 
do clube espanhol. “O Viktor 
Tchikoulaev é o nosso novo 
treinador. Já começou a 
treinar e só estamos à espera 
de concluir todos os trâmites 
para que ele já possa estar 
no banco no próximo jogo “, 
explicou o dirigente Andrés 
Senra.          
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> redacção

As iniciadas da Didáxis recebe-
ram a Associação Académica de
Espinho e venceram o encontro
por 34-3. Actualmente as mi-
nhotas repartem a primeira posi-
ção com o Arsenal de Canelas
(Estarreja), contando por vitó-
rias todos os jogos disputados.  

As infantis também cumpriram

a segunda jornada do campeo-
nato nacional, tendo vencido a
equipa da Juve Mar por 37-23.
Cumpridas as duas jornadas ini-
ciais, as meninas de Riba de Ave
ocupam o primeiro lugar, tendo
vencido todos os jogos disputa-
dos.

As juvenis iniciaram o cam-
peonato nacional com a re-
cepção à equipa do Maiastars.

As meninas de Riba de Ave
tiveram argumentos para discu-
tir o jogo durante os primeiros
doze minutos de jogo. Após isto,
a equipa do Maiastars assumiu
a liderança do marcador, fruto
da maior experiência e quali-
dade do seu plantel, associado a
um poderio físico que as atletas
da Didáxis não tiveram possibi-
lidade de contrariar. 

ANDEBOL FEMININO

Infantis e iniciadas garantem goleadas 

DR

Didáxis esteve em alta nos escalões infantis e iniciadas
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CAMADAS JOVENS

Iniciados 
vencedores

O fim-de-semana passado teve apenas três equipas vimaranenses 
em acção, uma vez que não se disputaram jogos dos campeonatos de 
juniores e juvenis. Referência para as boas exibições das equipas de 
iniciados do Fermentões e Xico Andebol, que somaram goleadas, res-
pectivamente diante do Académico e São Paio de Oleiros. Os infantis do 
Xico Andebol tiveram uma jornada para esquecer, uma vez que saíram 
de Braga com uma pesada derrota diante da equipa A do ABC, o eterno 
rival nestas competições.

RESULTADOS CAMADAS JOVENS
INICIADOS - 1ª DIVISÃO 
ZONA 2: Fermentões, 42 - Académico, 26
ZONA 3: S. Paio Oleiros, 30 - Xico, 44
INFANTIS - 1ª DIVISÃO 
ZONA 1: ABC ‘A’, 40 - Xico, 18
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PRIMEIRA VITÓRIA NO NACIONAL1

Xico já sabe ganhar com
a mão de Pedro Correia
O ponta-direita vimaranense foi o jogador em destaque, ao marcar 12 golos no 
triunfo sobre o Andebol Clube de Fafe.

BRUNO FREITAS
Finalmente! O Xico Andebol 

conquistou a primeira vitória da 
temporada, ao bater o vizinho e 
rival Andebol Clube de Fafe, por 
31-28. Um resultado que permitiu 
à equipa de Nuno Santos deixar o 
último lugar da classificação, ultra-
passando de uma assentada o AC 
Fafe e o ISMAI. O Xico deixou de 
ser a única equipa da 1ª Divisão 
que ainda não conhecia o sabor 
da vitória.

O jogo até nem começou bem 
para os vimaranenses, uma vez 
que aos cinco minutos o AC Fafe 
estava a vencer por 0-3. O Xico 
reagiu de pronto (3-4 aos 10 mi-
nutos) e passou pela primeira vez 
para a frente do marcador ainda 
no decorrer da primeira parte (11-
10 aos 20 minutos). Depois de al-
gum equilíbrio, a equipa de Nuno 
Santos foi claramente superior 
nos últimos cinco minutos do pri-
meiro tempo, chegando ao inter-
valo com uma vantagem de três 
golos (16-13).

O Andebol Clube de Fafe pro-
curou entrar na discussão do 
jogo no início da segunda parte, 
mas o Xico não permitiu muitas 
veleidades. Aos 45 minutos, os 
vimaranenses já tinham uma van-
tagem confortável de cinco golos 
(24-19), que chegou a ser de sete 
(26-19 aos 50 minutos). Os fafen-
ses reagiram na última etapa do 
encontro e acabaram por reduzir a 
desvantagem para uma diferença 
de três golos, que espelha a supe-
rioridade do Xico Andebol.

Depois da preciosa vitória so-
bre o Andebol Clube de Fafe, o 
Xico defronta, no próximo sábado, 
pelas 18h.30, o líder Benfica.

Com 12 golos marcados, Pe-
dro Correia foi o jogador em des-
taque na 9ª jornada do campeo-
nato. O ponta-direita vimaranense 

aparece, claro está, no 7 ideal 
da semana, e no papel de MVP, 
com 12,1 pontos de valorização, 
sobressaindo de uma lista em 
que aparecem ainda Telmo Fer-
reira (Madeira SAD), Pedro Solha 
(Sporting), João Antunes (Madeira 
SAD), Gilberto Duarte (FC Porto), 

Luís Marques (Madeira SAD) e 
João Pinto (Sporting). Pedro Cor-
reia falhou apenas dois dos 14 re-
mates que fez à baliza, ambos da 
linha dos seis metros, já que em 
contra-ataque concretizou as cin-
co oportunidades de que dispôs.

XICO ANDEBOL A.C. FAFE
Ricardo Castro
José Santos
Gustavo Castro (2)
José Teixeira (1)
Pedro Correia (12)
João Baptista 
André Caldas (6)
V. Tchikoulaev (2)        
Luís Sarmento (2)
João Gonçalves (2) 
Nuno Gomes 
Hugo Fernandes
Jaime Barreiros (4)
José Costa 
NUNO SANTOS

João Teixeira
João Castilho

José Freitas (2)
Bruno Silva (4)

Cláudio Mota (8)
Vladimiro Pires 
Luís Nunes (2)

Luís Gonçalves 
Luís Ferreira 

D. Teixeira (1)
César Gonçalves (2)

Pedro Peneda (5)
João Ferreira (4)

Pedro Sousa 
ÓSCAR FREITAS

ÁRBITROS: César Carvalho e Daniel Freitas

Pavilhão do D.F.H.
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  Área: 19,32 x 18,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38186302 25-10-2011

Portugal participa na Bring Cup – 2011

Dois jogadores do ABC
na selecção nacional

Tiago Pereira e Álvaro Ro-
drigues, dois atletas do ABC 
de Braga, foram chamados à 
selecção nacional de andebol 
tendo em vista a sua partici-
pação na «Bring Cup – 2011», 
competição que decorre na 
Noruega entre 3 e 5 de No-
vembro. 

A presença no torneio, que 
conta ainda com a participa-
ção da Noruega, Macedónia 
(formações apuradas para o 
campeonato da Europa – Sér-
via 2012) e Lituânia, insere-se 
no plano de preparação de 
Portugal para a fase de qua-
lificação para o campeonato 
do mundo de 2013. 

Portugal está inserido no 
grupo 2, juntamente com a 
Turquia e Ucrânia, e que a pre-
sença na «Bring Cup 2011» só 
é possível porque o seleccio-
nado luso folga nas primeiras 

jornadas do grupo, a disputar 
em 2 e 6 de Novembro, dias 
em que se defrontam Turquia 
e Ucrânia. Os 17 jogadores es-
colhidos por Mats Olsson con-

centram-se no dia 31 de Outu-
bro em Rio Maior, onde esta-
giam até à partida para a No-
ruega, agendada para o dia 2 
de Novembro. 

Taça de Portugal
Os jogos da terceira elimi-

natória da Taça de Portugal 
(Zona Norte) a disputar no dia 
1 de Novembro são:
Alavarium-Marítimo
FC Infesta-Salgueiros 08
Santo Tirso-Benavente
Sismaria-AA Avanca
S. Mamede-CDE Camões 
1.º Maio-Samora Correia 
Redondo-Académico FC
Boa Hora-Alto Moinho

AC Fafe e Horta 

acertam calendário

O Andebol Clube de Fafe re-
cebe hoje o Sporting da Hor-
ta, em jogo que se encontra 
em atraso da segunda jorna-
da do Andebol 1. A partida 
está agendada para as 21h00, 
e será dirigida pela dupla de 
Aveiro, Bruno Rodrigues/Car-
los Capela.

Álvaro Rodrigues

DM
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A24

Povo (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 16,05 x 3,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38170090 21-10-2011
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A25

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,64 x 6,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38127467 21-10-2011
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A26

RV Jornal   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,65 x 13,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38155081 21-10-2011
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A27

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,07 x 11,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38170425 21-10-2011
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A28

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 19,17 x 29,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38169831 20-10-2011

Os próprios adver-
sários começam a 

torcer o nariz sem-
pre que a ADA está 

na série. António 
Mata conta que 
não queriam os 
juvenis e os ini-

ciados “azuis” no 
caminho.

Os adversários das 
nossas equipas de 
iniciados e de juve-

nis não nos queriam no seu 
agrupamento, porque somos 
a única equipa do Interior”. O 
lamento é de António Mata, 
um decano do andebol, que 
gosta da modalidade como 
poucos e que começa a não 
ver futuro para as equipas 
da Associação Desportiva 
Albicastrense (ADA).

Com quatro formações no 
activo, a ADA faz das tripas 
coração para manter acesa a 
chama do andebol numa cida-
de que já pediu meças a quem 
agora torce o nariz de uma 
deslocação a Castelo Branco. 
“Não temos nenhuma saída 
a menos de 150 quilómetros. 
Todas as semanas temos equi-
pas em viagem, com custos 
de combustível, alimentação, 
desgaste das viaturas. Mas são 
os outros que só cá vêm uma 
vez a queixar-se”, desabafa 
Mata.

O presidente da Albicas-
trense já esteve mais confi an-
te em relação à continuidade 
do andebol, que é uma moda-
lidade que, diga-se, continua 
a ter uma boa franja de adep-
tos em Castelo Branco. Ainda 
no último sábado, no encon-
tro da equipa sénior com o 
Ílhavo (24-25) a bancada 
principal do Municipal esta-

Isolamento tem um custo elevado

ADA só tem ‘clientes’
a mais de 150 km

00
Pedro Mendes
B. Roberto (1)
Luís Gama (4)
Jonatas (3)
Júlio Santos
Nélson (4)
Bruno Paiva
F. Pereira (4)
Maximiano (2)
Ricardo (1)
João Romão (5)
Daniel Jesus

2424

Árbitros: Bruno Valinho e Márcio 
Branco (Leiria)

Pavilhão de
Castelo Branco

Rui Silva
João Sousa (1)

R. Pires (1)
J. Pereira (4)
Tiago Silva

B. Morgado
R. Teixeira (5)

R. Areias (1)
Luís Cruz
T. Pereira

André Bóia
D. Gomes (7)

Tiago Silva (4)
S. Costa (2)

ILHAVOILHAVO

ALBICASTRENSEALBICASTRENSE

Treinador:
Curto/Mata

AlbicastrenseAlbicastrense ÍlhavoÍlhavo

Treinador:
João Oliveira

2525
va muito bem composta.

“O que vale à Albicas-
trense e a quem gosta de 
andebol é o contributo da 
autarquia. Só com a sua 
comparticipação temos con-
seguido levar isto em frente. 
Não é nada fácil gerir o 
orçamento que temos. Todas 
as épocas debatemo-nos com 
inúmeros problemas para 
chegar ao fi m”.

 As declarações do res-
ponsável azul foram feitas à 
margem da partida do campe-
onato nacional da 3ª divisão 
masculino, onde a ADA está 
a sentir difi culdades. Averbou 
com a formação de Ílhavo a 
terceira derrota em quatro 
encontros. Os albicastrenses 
queixam-se com razão de 
uma arbitragem cirúrgica, 
que os impediu de respirar 
sempre que a aproximação do 
marcador se fazia sentir, mas 
aceitam também os próprios 
erros: “Foi dos piores jogos 
que fi zemos. Falhámos livres 
de sete metros e acumulámos 
faltas no ataque”, observou 
António Mata, que reparte 
funções técnicas com José 

Curto.
A ADA pretende realizar 

uma temporada mais tran-
quila que a anterior, mas não 
está a rubricar um bom início. 
“Temos uma boa equipa 
para este patamar, mas ainda 
assim necessitávamos de 
mais um ou dois elementos 
explosivos, que este clube 
já teve, mas que não pode lá 
chegar agora, pelas contin-
gências financeiras”. Mata 
frisa, contudo, que “há muito 
campeonato pela frente” e 
que a ADA costuma crescer 
com a época em curso. É 
que o tal isolamento impede 
a realização de jogos de pré-
temporada. Começa a jogar 
logo a doer…

REFORÇO. Para além 
dos dois elementos que vie-
ram de Almeirim, a ADA 
passa a contar desde o últi-
mo encontro com mais um 
elemento. Trata-se de Júlio 
Santos, um jovem com um 
bom percurso de formação 
em clubes da zona de Viseu 
e que entrou este ano na Es-
cola Superior de Educação: 
“Tem perfi l para poder ser 

um bom jogador de andebol, 
mas tem apenas 18 anos. 
Ainda não completou a fase 
de aprendizagem”, comentou 
António Mata.

No próximo fim-de-se-
mana, a Albicastrense não 
joga, dado ter sido já afas-
tada da Taça de Portugal, 
que terá a 2ª eliminatória. O 
campeonato regressa dia 29, 
com uma deslocação a Leiria 
(Juventude do Lis).
Francisco Carrega/AJ

“

Albicastrense é a equipa que mais quilómetros percorre
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A29

  Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,16 x 9,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38105993 20-10-2011

O Ext. Dom Fuas é líder da zona 5 da 2ª 
Divisão nacional de juvenis masculinos, de-
pois de ter derrotado o NDA Pombal (35-23). 
Os jovens nazarenos somam 10 pontos em 
quatro jogos, mas ainda podem ser ultra-
passados pelo Cister, que soma 6 pontos em 
duas jornadas disputadas. Ao invés, na 1ª 
Divisão de iniciados, o Ext. Dom Fuas ainda 
não venceu e no passado sábado perdeu, em 
casa, com o Estarreja (27-32). Na 2ª Divisão 
feminina de iniciados, o Ext. Dom Fuas sofreu 
a primeira derrota em Ansião (9-23), enquan-
to o Cister ainda não se estreou. No nacional 
de juvenis femininos, o Cister folgou e o Ext. 
Dom Fuas foi copiosamente derrotado em 
casa pelo JAC Alcanena (13-56).

andeBol: exT. dom fuas 
lidera em juvenis
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  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,37 x 5,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38102693 19-10-2011

ANDEBOL
Valongo de mérito

A Casa do Povo de Valongo do Vouga foi distinguida com o prémio de mérito desportivo na primei-
ra gala do desporto do Jornal da Bairrada, realizada no fi m-de-semana. A formação valonguense estava 
entre os nomeados com a equipa de iniciados femininos que se sagrou campeã nacional da I divisão na 
última época, bem como o seu treinador Paulo Veiga e a participação das atletas Maria Coelho e Mónica 
Soares na selecção nacional. A votação premiou a equipa sénior feminina do Moita Rugby Clube da 
Bairrada (campeã nacional da II divisão) e o seu treinador Rui Rodrigues para a categoria de nomeados.
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