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CENAP organiza 2ª edição do torneio Bienal de hóquei e patins 

“Águas de Sal 2016” 

Após o sucesso da 1ª edição do Torneio de Hóquei em Patins “Águas de Sal” realizado 

em 2014, com a presença de afamados clubes nacionais e internacionais, onde todos os 

presentes enalteceram a excelente organização e rigor impresso no evento. Sendo este um 

torneio bienal, pela dimensão e qualidade a defender, na promoção do clube aveirense e 

da modalidade, o CENAP-AVEIRO um dos clubes mais ecléticos do Município, irá organizar 

nos dias 1, 2 e 3 de Julho, a 2º edição do “Águas de Sal 2016”, no seu Pavilhão da Póvoa 

do Paço com a mesma marca, “by CENAP”. 

Num desafio destinado a todos os escalões existentes no clube, desde Bambis a 

Juvenis, com idades compreendidas entre os 4 e os 17 anos (época 2016/2017 conta ter 

mais um escalão, Juniores), passando pelos jogos de exibição dos veteranos no final de 

cada dia do evento, assim como a demonstração da modalidade mais recente no clube, a 

Patinagem Artística. Para este cartaz estão confirmadas as presenças do OC Barcelos, CD 

Póvoa, Infante Sagres, Académico FC, a AD Sanjoanense, Académico da Feira, CD 

Cucujães, Física de Torres Vedras, AD Oeiras e SL Benfica, numa clara ação de promoção 

do hóquei em patins em Aveiro. 

Para o CENAP-AVEIRO, e nas palavras da Direção do Hóquei em Patins, “este tipo de 

organização pretende procurar desde o jovem atleta aos adolescentes na modalidade, 

como praticantes de hóquei em patins, recreio e desporto, descobrir uma forma de 

valorização pessoal, uma oportunidade de relacionamento entre outros jovens e amigos de 

outras localidades do país, meios e/ou estratos sociais, num motor de alegria, gozo e 

satisfação”. 

Esta direção, reconhece, ainda, que esta é uma “competição saudável” onde os jogos 

proporcionam “a todos a prática desportiva, seja nas vertentes competitiva, formativa ou 

recreativa”, sendo que permite ainda “difundir e propagandear o desporto e a modalidade, 

enquanto atividade simultaneamente saudável e social”. 

Neste âmbito, e naquele que será "um excelente evento para os amantes da 

modalidade", o inicio do torneio está agendado para as 19:00 de sexta feira dia 01, e o 

final pelas 19:30 de domingo dia 03 de Julho, onde nessa altura se desenvolverá a 

Cerimónia de Encerramento com a presença de entidades locais e nacionais para entrega 

de algumas lembranças aos clubes convidados, sendo igualmente uma forma de dar a 

conhecer a cultura do município de Aveiro. A comunidade em geral é convidada a marcar 

presença e a assistir a esta grande competição realizada na cidade de Aveiro. 
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