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ACONTECE POR CA

CLUBE ALBERGARIA TV
EM DESTAQUE NA
PLATAFORMA
MYCUJOO

Futebol Feminino
Campeonato Feminino Allianz
O Clube de Albergaria perdeu por 4 - 2 na deslocação
ao Vilaverdense FC, em jogo da 15ª jornada da Liga
Allianz. Apesar de uma entrada forte das

ALBERGARIÓTIPOS

albergarienses, que chegaram a uma vantagem de

FESTEJARAM 7º

casa repôs a igualdade ainda antes do intervalo. Na

ANIVERSÁRIO

dois golos (Daniela Silva e autogolo), a formação da
segunda parte, a formação do Distrito de Braga viria
a consumar a reviravolta, pese embora a boa réplica
da equipa de Albergaria.

NGPS TERRAS DE

No Campeonato Nacional de Juniores, a recepção ao

OSSELOA

1º classificado da série C já se antevia difícil, o que
se veio a confirmar no resultado desfavorável de 2 7. O CA segue na 4º posição.

NOVIDADE
PATINAGEM ARTÍSTICA
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No Campeonato Distrital Feminino
sub 15, o Clube de Albergaria
soma por vitórias os jogos
realizados, tendo derrotado o
NEGE por 4 - 2 no passado
sábado. Com este resultado, o CA
fica muito perto de conquistar o
título de campeão distrital, nesta
que é a primeira edição deste
campeonato organizado pela
Associação de Futebol de Aveiro.

Futebol Feminino Juniores

Futsal
Campeonato Distrital Seniores II divisão
Depois do inglório afastamento da
Taça Distrito de Aveiro, após
penaltys (2-2, 4-4 ap, 3-4 gp)
diante da ADREP, o Clube de
Albergaria voltou às vitórias, em
casa, diante de um dos candidatos
à subida de divisão. Numa
primeira parte equilibrada, o FC
Barcouço foi eficaz e chegou ao
intervalo a vencer por 2 - 0. Na
segunda parte, com maior
concentração e entreajuda da
organização defensiva e um maior
atrevimento e eficácia no ataque,
o CA concretizou a reviravolta.

Link ^

O golo decisivo foi apontado por

Na formação, a equipa de júniores foi surpreendida

Diogo Neves, júnior do clube, um

pela AD Travassô, por 3-7, em jogo da 2ª jornada da 2ª

dos três atletas chamados à
equipa senior.

fase - série B. O próximo jogo é em Castelo de Paiva,
frente ao ADC Bairros, no próximo sábado, dia 17, às 17
horas.
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Os iniciados foram a Oliveira de
Azeméis, ao Pavilhão António
Costeira, perder frente à formação
do Futsal Azeméis por 1 - 6. O
próximo jogo realiza-se sábado,
pelas 11 horas, diante da
Novasemente, para a 3ª jornada
da 2ª fase - série C do
Campeonato Distrital.
Os infantis deslocaram-se a
Pardilhó, de onde saíram
derrotados pela margem mínima,
3 - 2, diante do Saavedra Guedes.
O próximo jogo será sábado, às 16
horas, com o SC Beira-Mar, no

Futsal Infantis

Pavilhão Municipal de Albergaria.

Hóquei em Patins
Baile de Carnaval
No passado sábado foi o nosso
baile solidário de Carnaval!
Queremos agradecer a todos os
presentes, especialmente ao Sr.
Vereador José Souto da Câmara
Municipal de Albergaria-a- Velha,
ao presidente do Clube de
Albergaria, Sr. José Carlos, à
coordenadora do nosso projeto de
patinagem Andreia Cardoso e a
todos os pais e amigos, que
fizeram com que a nossa festa
fosse muito divertida! A todos, o
nosso muito obrigado e
esperamos ter-vos connosco em
iniciativas futuras!

Link ^
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As equipas de Hóquei em Patins
de benjamins e escolares
continuam a evoluir nos torneios
organizados pela Associação de
Patinagem de Aveiro.

Escolares Hóquei em Patins

Badminton

II Masters Fernando Silva/SECURITAS
A secção de Badminton do Clube de
Albergaria em parceria com a Associação
Regional de Badminton de Aveiro, organizou
no Pavilhão Polidesportivo de Angeja a 1ª
jornada do II Masters Fernando Silva/
Securitas. Cerca de 40 atletas em
representação de 10 clubes nacionais
participaram nesta que é a primeira de três
jornadas. A representar o Clube de
Albergaria estiveram os seguintes atletas:
Gonçalo Almeida, Alexandre Silva, Rodrigo
Almeida, Samuel Lemos, Sergio Nolasco, Alice
Silva, Ricardo Silva, Jorge Pitarma, Bruno
Oliveira e Eduardo Ferreira.
Principais resultados:
SH 5º Rodrigo Almeida 6º Gonçalo Almeida
11º Sergio Nolasco
12º Samuel Lemos
PH 2º Ricardo Silva(CA)/ Rúben Vieira(SCB) 3º
Rodrigo Almeida/ Gonçalo Almeida 5º Jorge
Pitarma/ Sergio Nolasco 7º Samuel
Lemos(CA)/ Pedro Rocha(CFBG)
PM 3º Alice Silva/ Ricardo Silva
5º Mariana Neves(AAE)/ Rodrigo Almeida(CA)
6º Samuel Lemos(CA)/ Inês Pardilhó(AAE)
PM 1º Alice Silva(CA)/ Ana Reis (CHEL)
Parabéns a todos pelos excelentes
resultados em especial ao Jorge Pitarma que
é o grande impulsionador deste torneio.
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BTT - NGPS
Terras de Osseloa
1ª Etapa na Região Centro do Circuito NGPS

Link ^
Será a segunda edição de uma etapa nesta localidade, desta feita a organização é de um dos
clubes mais antigos de Portugal, com os seus 127 anos de história. Percursos com passagem
nos principais locais de interesse, tais como a Pateira de Frossos, Cascata da Cabreira,
Moinhos do Vouga, Cascata da Cabreia, parque das Minas do braçal entre outros. Esta etapa
inaugural do Circuito Centro tem tudo para ser um dia estupendo.

Albergariótipos festejaram o 7º
aniversário
Passeio fotográfico à Serra da Freita
O Albergariótipos fez 7 anos do
dia 29 de Janeiro. Para festejar,
realizou no dia 4 de Fevereiro um
passeio à vertente mais a norte do
Maciço da Gralheira, a alguns
pontos menos conhecidos da
Serra da Freita, região de grande
riqueza natural, paisagística e
cultural, inserida no Geopark de
Arouca. Um passeio permitiu
passar um excelente dia de
convívio e praticar a nossa paixão
pela Fotografia.
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Há 7 anos um grupo
de amigos e
amantes da
fotografia juntou-se
pela primeira.
Em todo este tempo
o Albergariótipos já
fez várias atividades,
conheceu muita
gente e fez nascer
e/ou crescer a
paixão pela
fotografia em outras
tantas. Venham os
próximos 70!

Link ^

Clube de Albergaria TV em
destaque na plataforma Mycujoo
Futebol Feminino em directo na
Clube de Albergaria TV
A Clube de Albergaria TV fez a sua
primeira emissão a 18 de Janeiro, com
a tansmissão do CA vs A-dos-Francos,
da Liga Allianz, que o CA venceu por 3
a 1. A criação de um canal de
streaming para transmissão de jogos e
outros conteúdos, na plataforma
Mycujoo, é um passo importante para
o clube, no sentido da sua
aproximação aos sócios, promoção do
futebol feminino e do futsal e
visibuiidade dos patrocinadores.

Link ^

"Two matches on Saturday. One on Sunday. And another one on Wednesday. Such is the
busy life of Clube de Albergaria, a club from the town of Albergaria-a-Velha in the district of
Aveiro, Portugal. Founded back in 1890, the club is a multi-sports club serving the town of 20
thousand inhabitants. Clube de Albergaria is remarkable because of this - its presence in the
top tier of women's football in Portugal. While Albergaria is not the smallest town
represented in the Liga (recently promoted Quinta do Anjo and Cadima would qualify), it
definitely qualifies as one of its most competent, having been a regular of the league since
the 2009/2010 season, and finishing first of the regular season in 2015/2016.
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This season, after 13 matchdays, the club is ranked 8th with 15 points, relatively clear of the
relegation spots but also quite distant from Sporting and Braga, the two leaders with 39 and
34 points respectively. But the squad led by UEFA-awarded coach Paula Pinho will try to get
closer to the favorites by taking on 4th ranked Valadares Gaia this Sunday.
But the club is not only about its 1st team in the women's league. We will be hosts to their
youth and futsal teams as well in the next few days. An ordinary, but also extraordinary
example of what football really is in this world - diverse, local, humble and brilliant."

https://mycujoo.tv/clube-de-albergaria

Link ^

AGENDA
Futsal
12 - 18 FEVEREIRO 2018

FUTSAL - AGENDA
CD Seniores II divisão
Associação Desportiva de Travassô vs Clube de Albergaria
Sábado - 18:00

CD Iniciados - Série 13º/16º
Novasemente Grupo Desportivo vs Clube de Albergaria
Sábado - 11:00

CD Juniores Série 9º/12º
ADC Bairros vs Clube de Albergaria
Sábado - 17:00

CD Infantis - Série 13º/16º
Clube de Albergaria vs Sport Clube Beira-Mar
Sábado - 16:00
LIVE https://goo.gl/VqK2Hp

AGENDA
Hóquei em Patins
12 - 18 FEVEREIRO 2018

AGENDA
Futebol Feminino
12 - 18 FEVEREIRO 2018

FUTEBOL FEMININO - AGENDA
Campeonato Distrital Feminino sub 15
Fiães SC vs Clube de Albergaria
Domingo - 15:00
Campeonato Distrital Infantis B G2 Premium
CD Tarei vs Clube de Albergaria
Sábado - 10:15

