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Vouzela é palco 
da festa da formação

Vai realizar-se no pavilhão mu-
nicipal de Vouzela, a 3.ª edição
do ‘Termas Andebol Cup’.

Tendo em conta o êxito que
alcançado nas duas últimas
edições, são esperadas na vila
muitas equipas equipas de di-
versos pontos do país, que mo-
vimentarão várias centenas de

jovens, a partir de amanhã e
até domingo. 

A Associação Social Cultural
e Desportiva de S. Miguel do
Mato será a equipa anfitriã, or-
ganizando o evento juntamen -
te com a Associação de Ande-
bol de Viseu e a Federação de
Andebol de Portugal, entidades
que contam com o apoio dos
municípios de Vouzela e S. Pe-
dro do Sul. |

Andebol
3.ª Termas Andebol Cup
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A6

Madeira SAD tenta erguer 16.ª Taça de Portugal de andebol feminina consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/madeira-sad-tenta-erguer-16-taca-de-portugal-de-andebol-feminina-consecutiva=f864943

/

 
Quinta feira, 10 de abril de 2014
 
 Redação, 10 abr (Lusa) -- A formação feminina do Madeira SAD procura sábado frente, ao JAC
Alcanena, atingir a 16.ª final consecutiva da Taça de Portugal de andebol, na Maia, troféu que ergueu
15 vezes ininterruptamente desde 1998/99.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
 A outra meia-final da competição, que decorrerá no próximo fim de semana no Pavilhão da
Associação Atlética de Águas Santas, tal como a prova masculina, será disputada entre o Colégio João
de Barros e o Alavarium, atual campeão nacional.
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Sporting-Benfica e Xico-ABC disputam acesso à final da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/sporting-benfica-e-xico-abc-disputam-acesso-a-final-da-taca-de-portugal-de-andebol=f864942

/

 
Quinta feira, 10 de abril de 2014
 
 Redação, 10 abr (Lusa) -- O Sporting procura sábado, frente ao Benfica, na Maia, alcançar a sua
terceira final consecutiva da Taça de Portugal de andebol, troféu que os "leões" ergueram nas duas
últimas edições, impondo-se ao FC Porto.
 
 Numa "final four" marcada pela ausência do pentacampeão nacional, FC Porto, afastado pelo Sporting
nos quartos de final, por 25-23, o outro acesso à final será disputado entre os históricos minhotos ABC
e Xico Andebol (II Divisão).
 
 Líder do campeonato, com mais um ponto e um jogo do que ABC e FC Porto, e vencedor da 1.ª fase,
o Sporting, que marca ainda presença europeia nos quartos de final da Taça EHF, perfila-se como o
candidato mais sólido à vitória na Taça de Portugal.
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A8

Madeira SAD procura atingir a 16." final consecutiva da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/madeira-sad-procura-atingir-16-final-consecutiva-da-ta%C3%A7a-de-portugal

/

 
A formação feminina do Madeira SAD procura sábado frente, ao JAC Alcanena, atingir a 16.ª final
consecutiva da Taça de Portugal de andebol, na Maia, troféu que ergueu 15 vezes ininterruptamente
desde 1998/99. A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda
patente nos 12 títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois
para o Gil Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas. A outra
meia-final da competição, que decorrerá no próximo fim de semana no Pavilhão da Associação Atlética
de Águas Santas, tal como a prova masculina, será disputada entre o Colégio João de Barros e o
Alavarium, atual campeão nacional. Na Maia, vai estar em disputa o segundo troféu da época, depois
da formação do Madeira SAD ter conquistado a Supertaça, ao bater o campeão nacional Alavarium,
por 28-25. Vencedora da 1.ª fase do campeonato nacional, apenas com uma derrota frente ao JAC
Alcanena (34-29) e um empate com o Colégio de Gaia (22-22), a formação do Madeira SAD é a
principal candidata a vencer a Taça de Portugal. A partir das 12:00 de sábado, o Madeira SAD terá
como último obstáculo no caminho para a final da Taça a JAC Alcanena, que terminou a primeira fase
do campeonato no quinto lugar, com menos 13 pontos do que a formação insular. A outra meia-final
da Taça de Portugal, pelas 14:30, coloca frente a frente o campeão nacional Alavarium - terceiro
classificado da fase regular do campeonato - e o Colégio João de Barros, segundo classificado, a três
pontos do Madeira SAD. Para marcar presença na "final four", o Madeira SAD eliminou o São Bernardo
(32-15, nos quartos de final), e o Passos Manuel (29-23, nos oitavos de final). O JAC Alcanena, que
marca presença pela primeira vez na "final four" da Taça de Portugal, afastou o Colégio de Gaia (30-
26, nos quartos) e o Juve Lis (33-22, nos oitavos). O campeão Alavarium impôs-se nos quartos de
final ao Santa Joana, por 40-19, e nos oitavos de final ao Sports Madeira, por 31-26. O Colégio João
de barros, por seu lado, afastou o Maiastars, por 36-20, e o Juventude Mar, por 25-17. O Pavilhão da
Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de Andebol de
Portugal (FAP) para receber sábado e domingo as "final four" das Taça de Portugal masculina e
feminina.
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A10

Madeira SAD tenta erguer 16.ª Taça de Portugal consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/04/10/madeira_sad_tenta_erguer_16_ta.html

/

 
10 de abril de 2014 09:15h
 
 A outra meia-final da competição será disputada entre o Colégio João de Barros e o Alavarium.
 
 A formação feminina do Madeira SAD procura sábado frente, ao JAC Alcanena, atingir a 16.ª final
consecutiva da Taça de Portugal de andebol, na Maia, troféu que ergueu 15 vezes ininterruptamente
desde 1998/99.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
 A outra meia-final da competição, que decorrerá no próximo fim de semana no Pavilhão da
Associação Atlética de Águas Santas, tal como a prova masculina, será disputada entre o Colégio João
de Barros e o Alavarium, atual campeão nacional.
 
 Na Maia, vai estar em disputa o segundo troféu da época, depois da formação do Madeira SAD ter
conquistado a Supertaça, ao bater o campeão nacional Alavarium, por 28-25.
 
 Vencedora da 1.ª fase do campeonato nacional, apenas com uma derrota frente ao JAC Alcanena (34-
29) e um empate com o Colégio de Gaia (22-22), a formação do Madeira SAD é a principal candidata a
vencer a Taça de Portugal.
 
 A partir das 12:00 de sábado, o Madeira SAD terá como último obstáculo no caminho para a final da
Taça a JAC Alcanena, que terminou a primeira fase do campeonato no quinto lugar, com menos 13
pontos do que a formação insular.
 
 A outra meia-final da Taça de Portugal, pelas 14:30, coloca frente a frente o campeão nacional
Alavarium - terceiro classificado da fase regular do campeonato - e o Colégio João de Barros, segundo
classificado, a três pontos do Madeira SAD.
 
 Para marcar presença na "final four", o Madeira SAD eliminou o São Bernardo (32-15, nos quartos de
final), e o Passos Manuel (29-23, nos oitavos de final).
 
 O JAC Alcanena, que marca presença pela primeira vez na "final four" da Taça de Portugal, afastou o
Colégio de Gaia (30-26, nos quartos) e o Juve Lis (33-22, nos oitavos).
 
 O campeão Alavarium impôs-se nos quartos de final ao Santa Joana, por 40-19, e nos oitavos de final
ao Sports Madeira, por 31-26. O Colégio João de barros, por seu lado, afastou o Maiastars, por 36-20,
e o Juventude Mar, por 25-17.
 
 O Pavilhão da Associação Atlética de Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para receber sábado e domingo as "final four" das Taça de Portugal
masculina e feminina.
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Sporting-Benfica e Xico-ABC disputam acesso à final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/04/10/sporting_benfica_e_xico_abc_disp.html

/

 
10 de abril de 2014 08:39h
 
 A "final four" é marcada pela ausência do pentacampeão nacional, FC Porto.
 
 O Sporting procura sábado, frente ao Benfica, na Maia, alcançar a sua terceira final consecutiva da
Taça de Portugal de andebol, troféu que os "leões" ergueram nas duas últimas edições, impondo-se ao
FC Porto.
 
 Numa "final four" marcada pela ausência do pentacampeão nacional, FC Porto, afastado pelo Sporting
nos quartos de final, por 25-23, o outro acesso à final será disputado entre os históricos minhotos ABC
e Xico Andebol (II Divisão).
 
 Líder do campeonato, com mais um ponto e um jogo do que ABC e FC Porto, e vencedor da 1.ª fase,
o Sporting, que marca ainda presença europeia nos quartos de final da Taça EHF, perfila-se como o
candidato mais sólido à vitória na Taça de Portugal.
 
 Os resultados recentes do Sporting, que é o clube que soma mais triunfos na Taça de Portugal, com
14 títulos - mais quatro do que ABC -, deixam, no entanto, antever grandes dificuldades para a equipa
orientada por Frederico Santos.
 
 Em março, para a fase final, o Sporting perdeu em casa com o FC Porto, por 28-33, saiu derrotado da
deslocação ao recinto do ABC, por 24-23, e, mais recentemente, empatou 30-30 na receção ao
Benfica.
 
 O Benfica, quarto classificado do campeonato, com menos três pontos do que ABC (2.º) e FC Porto
(3.º), e a quatro do Sporting (1.º), procura conquistar, na Maia, uma competição que venceu pela
última vez em 2010/11, com um triunfo frente ao Madeira SAD (29-25).
 
 A outra meia-final reedita um clássico do andebol português entre os vizinhos minhotos ABC -
"renascido" pelas mãos de Carlos Resende - e o Xico Andebol (II Divisão), que venceram pela última
vez a Taça de Portugal em 2008/09 e 2009/10, respetivamente.
 
 O ABC, enquanto revelação da época, surge como um sério candidato à vitória na Taça e ao título, já
que depois de terminar a primeira fase em quarto lugar, invicto nos jogos realizados em casa, em que
permitiu apenas um empate com o Benfica (26-26), soma por vitórias os quatro jogos realizados na
fase final.
 
 Na fase final, a formação bracarense impôs-se em casa ao Benfica (30-25) e ao Sporting (24-23) e foi
conquistar duas vitórias nas deslocações aos recintos do Sporting da Horta (28-23) e do
pentacampeão nacional FC Porto (25-20), pelo que surge francamente favorito frente ao Xico Andebol
a marcar presença na final da Taça.
 
 O Xico Andebol, primeiro classificado da Zona Norte da II Divisão, com mais dois pontos do que o
Santo Tirso, terá pela frente uma tarefa árdua no duelo de forças desigual com o "vizinho" ABC.
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 Entre o quarteto de finalistas, o Xico Andebol foi o que viu a tarefa mais facilitada para chegar à "final
four", eliminando Fermentões (31-23, quartos de final), São Bernardo (33-28, oitavos de final) e Boa
Hora (34-27, dezasseis avos de final).
 
 O ABC afastou o ISMAI (32-28, quartos de final), Sporting da Horta (40-26, oitavos de final) e Santo
Tirso (28-21, dezasseis avos de final).
 
 Para chegar à "final four", o Sporting afastou o FC Porto (25-23, nos quartos de final), a Académica
de São Mamede (38-22, nos oitavos de final) e a Juve Lis (39-18, nos dezasseis avos de final).
 
 O Benfica, por sua vez, afastou o Águas Santas (25-20, nos quartos de final), AC Fafe (33-23, nos
oitavos de final) e Belenenses (26-19, nos dezasseis avos de final).
 
 O Pavilhão do Águas Santas, na Maia, foi o local escolhido pela Federação de Andebol de Portugal
(FAP) para receber este fim de semana as "final four" da Taça de Portugal masculina e feminina.
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Madeira SAD tenta erguer 16.ª Taça de Portugal de andebol feminina consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/madeira-sad-tenta-erguer-16-taca-de-portugal-de-andebol-feminina-consecutiva=f776471

/

 
Quinta feira, 10 de Abril de 2014 |
 
 Redação, 10 abr (Lusa) -- A formação feminina do Madeira SAD procura sábado frente, ao JAC
Alcanena, atingir a 16.ª final consecutiva da Taça de Portugal de andebol, na Maia, troféu que ergueu
15 vezes ininterruptamente desde 1998/99.
 
 A hegemonia do Madeira SAD no setor feminino do andebol português fica ainda patente nos 12
títulos de campeão nacional alcançados nas últimas 15 épocas - "fugiram" apenas dois para o Gil
Eanes e um para o Alavarium - e na conquista de 15 Supertaças consecutivas.
 
 A outra meia-final da competição, que decorrerá no próximo fim de semana no Pavilhão da
Associação Atlética de Águas Santas, tal como a prova masculina, será disputada entre o Colégio João
de Barros e o Alavarium, atual campeão nacional.
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Sporting-Benfica e Xico-ABC disputam acesso à final da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/sporting-benfica-e-xico-abc-disputam-acesso-a-final-da-taca-de-portugal-de-andebol=f776470

/

 
Quinta feira, 10 de Abril de 2014 |
 
 Redação, 10 abr (Lusa) -- O Sporting procura sábado, frente ao Benfica, na Maia, alcançar a sua
terceira final consecutiva da Taça de Portugal de andebol, troféu que os "leões" ergueram nas duas
últimas edições, impondo-se ao FC Porto.
 
 Numa "final four" marcada pela ausência do pentacampeão nacional, FC Porto, afastado pelo Sporting
nos quartos de final, por 25-23, o outro acesso à final será disputado entre os históricos minhotos ABC
e Xico Andebol (II Divisão).
 
 Líder do campeonato, com mais um ponto e um jogo do que ABC e FC Porto, e vencedor da 1.ª fase,
o Sporting, que marca ainda presença europeia nos quartos de final da Taça EHF, perfila-se como o
candidato mais sólido à vitória na Taça de Portugal.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma presença massiva de só-
cios, adeptos e simpatizantes.
Este é o apelo lançado pelo
ABC/UMinho para os jogos da
‘final-four’ da Taça de Portugal
de Andebol, que se disputam no
fim-de-semana.

Para tal, a direcção do clube
academista vai colocar à dispo-
cição dos interessados meios de
transporte para o Pavilhão da
AA Águas Santas, na Maia, num
fim-de-semana que se espera de
grandes emoções e animação.

Assim, até à próxima sexta-fei-
ra, estão abertas as inscrições
para os interessados em acompa-
nharem a equipa na deslocação à
Maia. Para tal, os interessados
devem realizar a compra de um
cachecol, com o valor de três eu-

ros, assegurando desde logo a
viagem até ao recinto do jogo da
meia-final da competição.

No entanto, os sócios, adeptos
e simpatizantes que pretendam
deslocar-se à Maia pelos seus
próprios meios também podem
apresentar-se equipados a rigor
para o apoio à equipa, podendo
comprar o seu cachecol e um
‘aplaudidor’ por um total de ape-
nas 2,5 euros.

O presidente do ABC/UMinho
lançou um apelo a todos os bra-
carenses para que “acompanhem
a equipa nesta participação na
fase final de mais uma competi-
ção” mostrando, desde logo, a
“grande vontade que a equipa do
ABC/UMinho tem em conquis-
tar a vitória na Taça de Portugal.
São jogos muito importantes pa-
ra o clube e precisamos do apoio
de todos”.

‘Final-four’ da Taça de Portugal

ABC/UMinho apela à
presença dos adeptos

DR

ABC/UMinho apelou à presença massiva de adeptos na Maia
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Andebol
Fase de apuramento
do nacional de juvenis
realiza-se em Braga
A fase de apuramento do Cam-
peonato Nacional Juvenis mas-
culinos da I Divisão realiza-se em
Braga, no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, de 25 a 27 de Abril de 2014. 
A prova é organizada pela FAP e
Associação de Andebol de Braga.
Os dois primeiros classificados
vão juntar-se a SL Benfica e
Águas Santas na fase final. 
Nesta fase participam ABC, CCF
Madeira, Sporting da Horta e
Sporting Clube de Portugal. 
A recepção aos clubes é feita a
partir das 15 horas do dia 25, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A UMinho teve no primeiro dia
de competição das fases finais
dos Campeonatos Nacionais
Universitários um saldo positivo
com o andebol masculino e o
basquetebol feminino em parti-
cular destaque. A surpresa pela
negativa foi o futebol de 11 que
sofreu (injustamente) uma ines-
perada derrota, começando da
pior forma a defesa do título na-
cional.

A cidade da Maia, que em 2014
é a Cidade Europeia do Despor-
to, é durante esta semana a capi-
tal do desporto nacional univer-
sitário. Cerca de 2000 atletas

oriundos das mais diversas aca-
demias ao longo do país, vão
discutir os títulos colectivos nas
modalidades de andebol, bas-
quetebol, corfebol, futsal, fute-
bol, hóquei em patins, rugby 7’s
e voleibol.

Pela UMinho, o hóquei foi a
primeira equipa a entrar em
campo. Os minhotos apesar de
uma derrota por 7-3 frente à
UAv, redimiram-se no segundo
jogo do dia e venceram o IPLei-
ria por 5-3, deixando em aberto
a passagem às meias-finais.

Quem já garantiu o seu lugar
nas meias-finais foi o basquete-
bol feminino, que venceu a
FEUP por 37-33 e a FMH por
31-29. As minhotas estão a uma

vitória de vencer o grupo. 
O futebol de 11, campeão em

título, sofreu uma surpreendente
derrota com a FMH. Após diver-
sas oportunidades de golo des-
perdiçadas, os minhotos viram
os lisboetas marcar o 1-0 no fi-
nal da primeira parte. O massa-
cre continuou na segunda parte,
mas a sorte não quis nada com
os campeões minhotos. A UM
defronta agora a equipa do ISEP
e só a vitória interessa para pas-
sar aos quartos-de-final.

Quanto ao andebol masculino
não teve dificuldades em cilin-
drar a ISEG por 28-10, conti-
nuando desta forma a sua mar-
cha triunfal rumo à conquista do
inédito hexacampeonato.

UMinho com arranque
positivo nos CNU’s
FASE FINAIS DOS CNU’S arrancaram na Maia e a UMinho teve, no primeiro
dia de provas, um saldo positivo com o andebol e basquetebol em destaque.

NUNO GONÇALVES

Hóquei em patins da Associação Académica da Universidade do Minho procura ainda um lugar entre os semifinalistas dos CNU’s
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A19

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,84 x 5,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53365361 09-04-2014
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A20

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 8,76 x 7,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53364732 09-04-2014

“FINAL FOUR” DA TAÇA DE PORTUGAL

ABC “leva” adeptos à Maia
O ABC é um dos participantes na “final four” da Taça 

de Portugal em andebol que, sábado e domingo, se 
disputa no Pavilhão de Águas Santas, na Maia.

No sentido de proporcionar um maior apoio à equipa, 
o ABC coloca ao serviço dos seus adeptos transporte 
para quem quiser acompanhar a equipa. A inscrição é 
de três euros por adepto, valor que engloba transporte 
entre Braga e Maia, cachecol e aplaudidor.

Para os adeptos que pretendem deslocar-se por 
meios próprios, podem garantir a sua presença ao 
comprar o cachecol e aplaudidor por 2,5 euros. O jogo 
da meia-final entre o ABC e o Xico disputa-se sábado 
(19h00). A final joga-se domingo, pelas 16h30, e opõe 
o vencedor deste encontro ao Sporting ou Benfica.
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A21

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 27,76 x 29,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 53355650 04-04-2014
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 27,82 x 29,81 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 53355650 04-04-2014
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A23

  Tiragem: 7200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 15,10 x 14,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53347506 03-04-2014
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A24

Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 9,47 x 15,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53311144 03-04-2014

ANDEBOL
JUVENIS

DA DIDÁXIS
NA FINAL NACIONAL DE
DESPORTO ESCOLAR

A equipa juvenil da Didáxis, no campeonato de desporto
escolar, conseguiu o passaporte para a final nacional. Na
última jornada, venceu, 25-9 e 22-18, a Escola Carlos
Amarante e o Colégio de Gaia, rspectivamente. Com estes
êxitos, a equipa segue invicta para o nacional.
As infantis, na fase final regional, receberam e venceram
a AC Vermoim, por 23-9, sendo de destacar a prestação
de Andreia Gonçalves, autora de 7 golos.
As iniciadas cumpriram mais uma jornada do nacional,
ante o CJ Almeida Garret, com uma vitória, por 27-25. A
2 minutos do final, havia um empate, mas a equipa da
Didáxis, nos últimos instantes, foi mais forte e venceu
com inteiro mérito.
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A25

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 6,11 x 19,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53347373 02-04-2014

 ANDEBOL

Iniciadas 
de Valongo 
vitoriosas 

A equipa de iniciados femi-
ninos da CPVV recebeu e ven-
ceu (35-31) a Académica de Es-
pinho, para a segunda fase do 
campeonato nacional. Alinha-
ram e marcaram: Tânia Veiga 
(2), Nadia Gonçalves (10), Inês 
Chaves (5), Filipa Silva, Inês Al-
ves (8), Marta Arede, Juliana 
Arede (1), Etelvina Santos (1), 
Joana Santos (6), Ana Gonçal-
ves, Ana Saraiva (1), Mariana 
Morais (1) e Juliana Marques. 
Treinador: Diogo Santos.

As valonguenses contam 
com seis jogos e outras tantas 
vitórias na zona 2. Domingo 
(12h= jogam fora com o Colé-
gio João de Barros.

Juvenis e infanti s femi-
ninos – A CPVV regressa à 
competi ção (segunda fase 
do campeonato nacional) 
em Ansião, no sábado (12h). 
As infanti s A jogam domingo 
(16h) em Canelas para o na-
cional, enquanto a equipa B 
de infanti s joga sábado em 
São Pedro do Sul (15h)
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A26

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 8,35 x 19,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53347332 02-04-2014

Juceleyde Cabral 
e Sandra Santiago 
na seleção nacional

Juceleyde Cabral e Sandra Santi ago, agora a re-
presentarem o Colégio de Gaia/ Casa do Povo de 
Valongo do Vouga, uma parceria que nasceu com 
a perspeti va de valorizar as atletas de Valongo do 
Vouga, foram convocadas para um estágio da se-
leção nacional de andebol (sub19) a realizar de 2 
a 9 de abril.

Para a primeira signifi ca a estreia numa seleção 
nacional. Sandra Santi ago é já uma referência na-
cional na modalidade, marcando presença nas três 
seleções nacionais femininas (sub17, sub19 e se-
niores).

Neste momento, seis jogadoras de Valongo do 
Vouga estão integradas nos trabalhos das equipas 
sénior e júnior do Colégio de Gaia, para além da 
Juceleyde Cabral e Sandra Santi ago também Ana 
Teixeira e Inês Veiga (também internacionais), Ana 
Gomes e Catarina Marti ns.

Juceleyde Cabral Sandra Santiago
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A27

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 28,83 x 15,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53347321 02-04-2014

 ANDEBOL

Pateira perdeu 
com Sporting

Os iniciados masculinos do CD Pateira receberam 
e perderam (23-31) com o Sporti ng para a segunda 
fase do campeonato nacional. A zona 3 é comanda-
da por Benfi ca e Sporti ng (15 pontos em 5 jogos), 
seguido de Canelas e Batalha (11) e Pateira e Sisma-
ria (9). Sábado (16h), o Pateira joga em Benavente.

Os juvenis masculinos do CD Pateira receberam 
e venceram (41-29) o São Bernardo B, subindo ao 
3º lugar da zona 2 na segunda fase do campeona-
to nacional da 2ª divisão, com 12 pontos em cinco 
jogos. Anreade lidera com 15 pontos e CAIC está 
em 2º com 12. Sábado, os fermentelenses jogam 
no pavilhão do 1º classifi cado (17h).

Iniciadas femininas – O CD Pateira perdeu 
(10-46 em Espinho para o campeonato regional, 
tendo alinhado e marcado: Ana Carvalho, Beatriz 
Taboada, Catarina Carvalho (2), Patrícia Tavares 
(2), Maria Ferreira (2), Patrícia Lemos, Marise 
Ferreira, Lorena Marques (4) e Jéssica Ribeiro. 
Treinador: José Melo. Domingo (11h) recebem a 
LAAC.

Cinco atletas 
do Pateira 
na seleção 
regional

Os atletas Bernardo Bem, 
Bruno Melo, João Gaspar, 
José Simões e Miguel Morais 

no da seleção de Aveiro de 
andebol que se realizou esta 
segunda-feira em Estarreja. 
“Esta convocatória enche de 

Desportivo da Pateira”, refere 
fonte do clube.

Para além dos cinco atletas 
do CD Pateira, este treino con-

rense, três do Sanjoanense, 
dois do São Paio de Oleiros, 
quatro do CAIC, um do Estarre-
ja, um do Monte, um do Cane-

Bernardo Bem Bruno Melo João Gaspar José Simões Miguel Morais

Os atletas do CD Pateira com os do Sporting
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