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5.ª jornada

CAI Conceição-CP Vacariça    17-22
Agueda AC-CD Feirense "B"   29-31
S.Paio Oleiros-ABC Nelas         23-23
Ilhavo AC-CD Pateira                     21-40

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CP Vacariça              6       6    0      0  175-12618
AA Avanca                 5       4    0      1  137-12113
CAI Conceiç.            5       3    0      2  121-12611
Agueda AC                5       2    1      2  137-12710
CD Pateira                 5       2    0      3  156-133  9
S.Paio Oleiros          5       1    2      2  135-135  9
Feirense "B"              5       1    1      3  124-159  8
ABC Nelas                 4       0    1      3    88-106    5
Ilhavo AC                     4       0    1      3    89-129    5

Próxima jornada
CD Feirense "B"-CAI Conceição,
CP Vacariça-Ilhavo AC,  CD Pa-
teira-CD S.Paio Oleiros e Avanca-
Agueda AC

S. PAIO DE OLEIROS                 23

Francisco Almeida; Edgar Reis, Diogo
Barros (1), Ângelo Ferreira (1), João
Ferreira, Paulo Pinto (12), Diogo Malta
(4), Joao Pereira (1), Daniel Santos (1),
David Macedo e  Sandro Ribeiro (3)
Treinador: António Tulha

ABC NELAS                                     23

João Mendes, António Leonardo, Luís
Abrantes (1), João Figueiredo  (1), Ro-
drigo Soares (14), Rui Borges, Miguel
Almeida (1), Hugo Pais, David Oliveira
(3), Tiago Pais (3) e João Gonçalves.
Treinador: Carlos Marques

Jogo no Pavilhão de S. Paio de Oleiros
Árbitros: Árbitro: Roger Gomes 
e Maria Silva
Ao intervalo: 13-14

Empate sabe 
a pouco

Partida muito disputada, com
os nelenses a surpreenderem
em jogadas de ataque rápido
os donos da casa, que apesar
de terem melhores argumen-
tos técnicos, não foram capa-
zes de travar a determinação e
garra dos pupilos comandados
por Carlos Marques. 

O objectivo da primeira vi-
tória na prova era a meta e só
não aconteceu porque na se-
gunda parte, a dupla de arbi-
tragem teve dualidade de cri-
térios em lances que acabaram
por decisivos. 

A vencer ao intervalo por um
golo, o ABC de Nelas respon-
deu de igual para igual no se-
gundo tempo e o último golo
dos donos da casa, resultado
de um lance confuso, acabaria
por dar um empate que, diga-
se, sabe a pouco para a equipa
nelense. |

Andebol
Juvenis - 2.ª Divisão
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7.ª jornada

Ilhavo AC-EA M. Beira                   17-32
AC O.Frades-ValongoVouga    21-34
APAE S. Pedro Sul-Canelas       24-15
Alavarium AC-AC Salreu            52-13

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium AC         7       7    0      0  332-11721
APAE SP Sul              7       5    0      2  196-12017
Val. Vouga                   6       5    0      1  205-13216
AA Eespinho            6       5    0      1  184-13916
ADA Canelas           6       2    0      4  142-17310
AC Salreu                    6       2    0      4  125-16810
AC Ol. Frades          6       2    0      4  136-14510
EA M. Beira               7       1    0      6  120-229  9
Ilhavo AC                     7       0    0      7   56-273   7

Próxima jornada
AAA Eespinho-Alavarium AC, AC
Salreu-APAE S. Pedro do Sul, ADA
Canelas-Andebol Clube de Oli-
veira de Frades e CP Valongo
Vouga-Ilhavo AC.

AC OL. FRADES                           21

Ana Fernandes, Beatriz Neves (1),
Joana Dias (5), Andreia Tojal (7), Ines
Vieira, Inês Figueiredo (2), Tatiana Silva,
Bárbara Alexandre, Nádia Pereira,
Joana Dias (2), Andreia Silva, Carla
Lopes (1), Ana Francisco (3) e Joana
Oliveira.
Treinador: Paulo Almeida

CP VALONGO VOUGA            34

Cátia Ferreira, Tatiana Santos, Tânia
Veiga (4), Nádia Gonçalves (11), Inês
Chaves (5), Inês Alves (6), Juliana Arêde
(1), Etelvina Santos, Beatriz Ribeiro,
Beatriz Rocha, Joana Santos (5), Ana
Ferreira, Ana Saraiva (1), Mariana
Morais (1) e Nanci Lopes.
Treinador: Eugénio Alves

Jogo no Pavilhão Municipal de
Oliveira de Frades
Árbitros: Daniel Carreira e Tiago Félix
Oficiais de Mesa: Fábio Ferreira e
Marisol Tojal
Ao intervalo: 10-17

Experiência das
forasteiras na
base da derrota

A experiência do colectivo e in-
dividual da equipa da Casa do
Povo de Valongo do Vouga foi
decisiva no resultado final, um
pouco exagerado nos núme-
ros, tendo em conta que a equi -
pa da casa deu boa réplica. 

Só que o menor poder de
concretização das jogadoras
do Andebol Clube de Oliveira
de Frades acabou por estar na
base da derrota. A turma co-
mandada por Paulo Almeida
'reforçou-se' com algumas jo-
gadoras que também actuam
na equipa de juniores, mas não
chegou para o andebol mais
consistente da equipa foras-
teira que teve em Nádia Gon-
çalves a sua grande arma em
termos de finalização. 

A representação do distrito de
Aveiro está na corrida para o
apuramento para a fase final e,
ao invés, as oliveirenses têm
como meta fazer o melhor
campeonato possível. |

Andebol feminino
Nacional de Juvenis

Página 3



A4

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 4,25 x 30,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56718860 20-11-2014

3.ª jornada

AC Ol de Frades-AA Espinho  25-39
AC Salreu-ADA Canelas             17-26

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ADA Canelas           3       3    0      0     95-56       9
AC Salreu                    4       2    02       100-106       8
AA Espinho               3       2    0      1    106-72      7
AC Ol. Frades          3       1    0      2     89-84      5
Ilhavo AC                     3       0    0      3    45-117      3

Próxima jornada
AA Espinho-Ilhavo AC e  ADA Ca-
nelas-AC Oliveira de Frades

AC OLIVEIRA DE FRADES    25

Ines Carvalho (1), Joana
Dias, Andreia Tojal (4), Ana Fernandes,
Ana Ferreira (2), Andreia Silva (1), Bár-
bara Alexandre, Bruna Martins (1),
Marcia Teixeira, Maria Ferreira (2),
Joana Dias (6), Joana Pereira (8) e  Ana
Fernandes.
Treinador: Paulo Almeida

AA ESPINHO                                  39

Ines Franca, Maria Monteiro, Joana Fer-
reira (10), Ana Ribeiro, Barbara Her-
nandez, Daniela Soares (10), Joana
Queirós (3), Carolina Soares (8), Rita
Pinho, Joana Gomes (7), Alexandra
Sousa (19) e Ana Pereira (1).
Treinador: Manuel Pinho

Jogo no Pavilhão Municipal de
Oliveira de Frades
Árbitros: Tiago Félix e António Almeida
Oficiais de Mesa: Jorge Comprido e
Marisol Tojal
Ao intervalo: 9-16

Superioridade
evidenciada no
resultado

Foi um jogo quase de sentido
único. A jogadora Joana Pe-
reira, ao marcar oito golos,
bem com Joana Dias, que con-
tabilizou seis, bem se esforça-
ram por diminuir uma desvan-
tagem tão expressiva. É que
desde o inicio foi evidente que
a Associação de Andebol de
Oliveira de Frades não tinha
argumentos para enfrentar
uma Associação de Andebol de
Espinho, bem mais entrosada
e com jogadoras rápidas que
conseguiram fazer a diferença
em termos de marcador. 

A atleta Alexandra Sousa, que
contabilizou 19 golos, foi quem
esteve mais evidência, logo se-
guida por Joana Pereira e Da-
niela Soares com 10 golos cada.
Carolina Soares, com 8 e Joana
Gomes com 7, fizeram prati-
camente o resto. 

Ainda assim as locais luta-
ram até ao fim dignificando o
clube e o emblema que enver-
gam. |

Andebol feminino
Nacional de Juniores
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A equipa sénior do
Tondela Andebol Clube
(TAC) sessou a sua ativi-
dade desportiva na época
de 2010/2011, mas agora
reencontrou-se no último
sábado, 15 de novembro,
no pavilhão municipal de
Tondela.

Neste encontro conví-
vio em redor do andebol
participaram os ex-atle-
tas, Rui Sousa (Manato),
André Coimbra, José Ser-
ra, Eduardo Martins, Luís
Nunes, João Carmo, Tiago
Cardoso, Gilberto
Coimbra, Valter Ferreira,
Luís Laranjeira, Alexandre
Matos, Bruno Coimbra,
Carlos Viegas, André Co-
elho, Fábio Marques,
Luciano Silva, Jorge Hor-
ta, Rogério Correia, Júlio
Fernandes, Mauro Gon-
çalves e João Marques.

Quando foi anunciada
a desistência da equipa
sénior de andebol, a de-
silusão foi grande da par-
te dos atletas, mas do úl-
timo grupo de trabalho fi-
cou uma amizade profun-
da para a vida toda graças
à modalidade.

Um desses jogadores
era Eduardo Martins, o
ano passado juntou os
seus companheiros em
convívio, este ano repetiu
a iniciativa com um jogo
amigável com o grupo di-
vidido em dois para “ma-
tar” saudades. Foi ele que
convocou a equipa, mas
o último treinador da equi-
pa também esteve pre-
sente.

Todos responderam à
chamada, não jogou ape-
nas um, os outros mos-
traram em campo que ain-
da hoje podiam regressar
à competição. Esta equi-
pa fez no último verão o
torneio de andebol de
praia em Viseu, continu-
am apaixonados pela mo-
dalidade à qual se dedica-
ram durante anos. Alguns
estudam, a maior parte
trabalha, não treina de
uma forma frequente, mas
no piso do pavilhão mos-
traram que quem sabe
nunca esquece.

Todos podemos ver jo-
gadas fantásticas e até
algumas pessoas na ban-
cada apreciaram e aplau-
diram.

Eduardo Martins sali-
enta a componente
desportiva e competitiva,
mas também a vertente
social e a prova é a ami-
zade que ficou da antiga
equipa sénior do Tondela
Andebol Clube: “Qualquer
modalidade coletiva cria
sempre um bom ambien-
te no balneário, amizade
e afectividade, penso que
isso é muito importan-
te…”. Para além disso,
obriga a uma partilha de
todos, tanto dos momen-
tos bons, mas também
dos maus.

O último treinador do
TAC Luís Cardantas que
continua a ter uma exce-
lente relação com todos
os jogadores começou
por elogiar o trabalho do
ex-presidente do clube

Júlio Gonçalves. O técni-
co salienta o espirito de
amizade que ficou depois
da extinção da equipa
sénior de andebol: “É com
uma emoção muito gran-
de que revejo todos estes
jogadores”. Ainda hoje lhe
custa aceitar o desapare-
cimento desta equipa,
“estamos a ver estes jo-
gadores e parece que não
passou tempo ne-
nhum…”.

Para o técnico todos
têm um conhecimento
apurado da modalidade
existe uma amizade enor-
me entre eles, “Para mim
é uma grande tristeza que

não haja andebol em
Tondela”.

Luís Cardantas acredi-
ta que o seu ressurgimen-
to não é uma utopia até
porque os jogadores que
se reuniram no pavilhão
municipal ainda podem
jogar mais 7 a 8 anos a
um nível elevado. O técni-
co considera que os es-
calões de formação que
continuam a ser trabalha-
dos noutros clubes preci-
sam de ter um exemplo
nos seniores para evoluí-
rem na modalidade.

O treinador de andebol
conhece a maior parte
dos jogadores desde pe-
quenos, tendo treinado
alguns não apenas no
TAC mas também no ABC

de Nelas e no Académico
de Viseu. O técnico não
tem dúvidas de que se tra-
ta de um leque de atletas
com um carácter muito
forte e “só a união que
existia neste clube conse-
gue fazer este tipo de con-
vívio”. Por isso, afirma
confiante que esta equipa
ainda disputava o campe-
onato da 2ª Divisão sem
qualquer tipo de proble-
mas: “Como podemos ver
estes jogadores têm uma
articulação entre eles,
algo que não se esquece
porque são muitos anos a
jogarem juntos”.

Luís Cardantas define
o andebol como uma mo-
dalidade de contacto e
que exige bastante do

ponto de vista físico. Os
seus atletas têm de jogar
sempre em grupo, “isso é
que o torna apetecível,
para além disso é um jogo
muito competitivo…”. Em
30 minutos de cada par-
te, a intensidade está
sempre presente, “os jo-
gadores de andebol são
bem constituídos fisica-
mente e raramente têm
uma lesão devido à falta
de preparação física”.

No final deste jogo
amigável de andebol, os
ex-atletas da equipa
sénior do TAC participa-
ram num jantar convívio
para apurar o espirito de
amizade que querem per-
petuar para toda a vida.

ARMÉNIO PEREIRA

Tondela

Apaixonados pelo andebol para toda a vida
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Clube de Andebol da Associação
de Pais e Encarregados de Edu-
cação do Agrupamento de Esco-
las de Vila Verde (APEEAEVV).
É assim que se designa o novo
clube que nasceu no distrito de
Braga, vocacionado para a mo-
dalidade de andebol. “Um pro-
jecto fundamentado num traba-
lho já cimentado e que agora
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Vila Verde e já
com provas dadas”, assim desi-
gnou o vereador do desporto da
autarquia vilaverdense, Patrício
Araújo. 

Ontem foi formalizado este no-
vo clube, apadrinhado pela As-
sociação de Andebol de Braga,
Federação de Andebol de Portu-
gal, câmara municipal e ainda a
própria direcção do Agrupamen-
to de Escolas de Vila Verde. O
simples facto deste projecto ser

abraçado na comunidade escolar
foi um motivo de regozijo assi-
nalado em uníssono.

A prática da modalidade está
assim aberta a todos os alunos
das escolas de Vila Verde, na se-

quência de um trabalho de im-
plementação da modalidade que
já perdura há dois anos, depois

de uma primeira abordagem rea-
lizada pela Associação de Ande-
bol de Braga, sob a qual foi re-
gistado o empenho de Luís
Pereira e ainda João Ferreira.

Com a temporada já a decorrer,
o presidente da Associação de
Braga, Manuel Moreira, admitiu
mesmo a possibilidade do nobel
clube de Vila Verde entrar em
competição nos torneios regio-
nais com as equipas de bambis e
minis. 

A Associação de Pais, repre-
sentada por José Raul Perez, as-
sume por inteiro a responsabili-
dade deste desafio num “para-
digma pouco habitual no país”
ficando patente que este clube
“tem as portas abertas” a todos
os alunos do concelho.  “Em Vi-
la Verde não existia andebol e
queremos ser o exemplo até para
outras Associações de Pais e
mostrar que em Vila Verde o an-
debol tem futuro”, sublinhou
ainda José Raul Perez.

O apoio foi vincado pelo presi-
dente da Associação de Andebol
de Braga, depois de uma aposta
ganha a este nível. “Queremos
que Vila Verde passe a figurar no
mapa dos concelhos com clubes
a praticar andebol. É uma região
com muitos jovens que têm gos-
to pela modalidade de andebol e
só precisam de serem orientados
e terem a oportunidade de prati-
carem a modalidade que gostam.
Este protocolo será o culminar
de vários anos de um projecto
que veio a ser estruturado”, refe-
riu ainda Manuel Moreira.

Vila Verde passa a figurar
no mapa do andebol distrital
ASSOCIAÇÃO DE PAIS do Agrupamento de Escolas de Vila Verde dá corpo a um novo clube de andebol,
visando a implementação da modalidade no concelho. Ontem foi um dia histórico com a assinatura
formal do protocolo com a Associação de Andebol de Braga e Federação.

DR

Protocolo para a criação de um novo clube de andebol, em Vila Verde, foi celebrado na câmara municipal

“A Federação de Andebol
tem desenvolvido um papel
de norte a sul do país na
fomentação da modalidade.
Gostaria de realçar este
exemplo de ter as escolas
abertas à sociedade civil e
ainda de maior relevo por
ser a própria Associação de
Pais e envolver-se neste
projecto. Aqui apresentam
uma grande dinâmica,
sendo um exemplo a seguir
mesmo a nível nacional,
pelo trabalho que
desenvolvem em prol dos
jovens”.

Augusto Silva
(Vice-presidente da FPA)

“Temos interesse em que
este projecto tenha sucesso
porque são os nossos alunos
a usufruírem de mais uma
modalidade desportiva.
Queremos ainda criar uma
escola de rendimento
desportivo no nosso
agrupamento e que passará
pela modalidade de
andebol. O papel dos pro-
fessores João Ferreira e Luís
Pereira ajudou a que  isto
fosse possível e esperamos
que este projecto tenha o
maior sucesso”.

Alberto Rodrigues
(Director do Agrup. de Esc. de Vila Verde)

A Associação de Pais tem
um papel determinante na
sociedade. Temos provado
que os nossos projectos são
para avançar e agradeço
desde já a confiança que
nos depositaram. 
Em Portugal é raro
contactarem as Associações
de Pais para estes projectos
e, de facto, são os pais a te-
rem uma ligação mais pró-
xima com as crianças e têm
a preocupação em ajudar.
Aqui existe a confiança de
ambas as partes”.

José Perez
(Presidente da APEEAEVV)
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Até onde vai este Estarreja
Apuramento Ainda sem perder esta época, a equipa de Carlos Arrojado eliminou um adversário do
segundo escalão e garantiu a passagem à próxima eliminatória

ESTARREJA AC                             30

Treinador: Carlos Arrojado.
João Santos; Pedro Silva (3), João Vilar
(7), Alberto Silva (2), Tiago Arrojado (5),
Diogo Tabuada (5) e Alexandre Ro-
drigues (2) - sete inicial - Luís Cruz (1),
Marco Resende, André Rego (1), An-
tónio Silva, Rafael Almeida, Sandro
Gomes (1), Filipe Silva, Fernando Vilar
(2) e André Vieira (1).

FERMENTÕES                               21

Treinador: José Vieira
José Machado, José Martins (3), Carlos
Fernandes (1), Luís Martins (5), José
Roque (1), Ricardo Pinto (1) e Armando
Silva (7) - sete inicial - João Carvalho (1),
Pedro Marques, Helder Cunha, Bruno
Silva, Davide Fontes (1), Raul Nunes, An-
tónio Salgado e André Ribeiro (1).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: António Almeida e Rui
Oliveira (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 16-9
Oficiais de mesa: Rui Silva e Manuel
Oliveira.

Avelino Conceição

Apesar de disputar a 3.ª Divisão
Nacional é notória a grande
qualidade que o plantel sénior
do Estarreja Andebol Clube os-
tenta, ou não fossem consti-
tuído por vários jogadores mui -
to experientes e com passagem
por clubes de monta das provas
do andebol nacional.

Daí que não tenha sido tão

surpreendente a consequente
passagem à terceira elimina-
tória da Taça de Portugal e
também a vitória expressiva,
obtida no passado domingo à
noite sobre o Fermentões, que
apesar de um escalão superior
não foi capaz de superar a
grande eficácia da equipa de
Carlos Arrojado.

A partida iniciou-se numa
toada de equilíbrio, mas a equi -
pa visitante esteve na frente do

marcador até aos 15 minutos,
altura em que os donos da ca -
sa, com um parcial de 8-0,
mostraram que o objectivo
passava por seguir em frente
na prova, indo para o intervalo
com uma surpreendente van-
tagem de sete golos (16-9).

Qualidade fez a diferença
Na segunda metade, empol-

gada pelo seu público, a equipa
estarrejense, aumentando a

qualidade do seu andebol, foi
paulatinamente dilatando a di-
ferença para o seu adversário,
que chegou a ser de dez golos
(26-16). E numa fase da partida
em que já pouco podia fazer
para inverter o resultado, a for-
mação de Guimarães era ao
mesmo tempo fustigada com
exclusões, o que facilitou a ta-
refa à equipa da casa.

Depois, com um boa gestão
do tempo e do resultado no

marcador, o técnico da casa
deu alguns minutos jogadores
menos utilizados e o Estarreja
acabou por garantir a passa-
gem à próxima eliminatória
com tranquilidade.

Destaque para a magnífica
exibição de Filipe Silva, guar-
dião estarrejense que teve uma
prestação ao mais alto nível, a
par de João Vilar e Armando
Silva, ambos com sete golos
marcados. |

Estarreja Andebol Clube mostrou qualidade e experiência frente a um adversário de um escalão superior

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Andebol
Taça de Portugal
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FC Porto derrota Sporting no derradeiro ataque
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: Diário de Notícias Online

Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39ca8380

/

 
O FC Porto venceu o Sporting por 24-23 e reforçou a condição de líder isolado e 100% vitorioso no
campeonato nacional de andebol.
O FC Porto derrotou nesta quarta-feira o Sporting, por 24-23, em jogo da 10.ª jornada do campeonato
nacional de andebol.
No pavilhão do Ginásio do Sul, "casa" dos leões, em Almada, o Sporting esteve quase sempre na
liderança da partida, mas no derradeiro ataque o FC Porto chegou à vitória.
Gilberto Duarte, com um remate espontâneo de longe, fez o seu sexto golo da noite e garantiu a
vitória do FC Porto, que soma 10 vitórias em 10 jornadas, contabilizando 30 pontos.
O Sporting tem 25 pontos e pode ser ultrapassado pelo Benfica, que soma 23 em nove jogos.
 
por João Ruela
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Vila Verde com equipa de andebol

A mesa, composta por Alberto Rodrigues, Manuel Moreira, Augusto Silva, Patrício Araújo, Júlia Fernandes e José Pérez

ANTÓNIO VALDEMAR

A Associação de Pais 
e Encarregados de Edu-
cação do Agrupamento 
de Escolas de Vila Verde 
(APEEVV), a Federação 
Portuguesa de Andebol e 

a Associação de Andebol 
de Braga, com o apoio do 
Município vilaverdense as-
sinaram, ontem, um proto-
colo para criação de um 
clube de andebol. 

Segundo o presidente 
da Associação de Andebol 

de Braga, Manuel Morei-
ra, a implementação dos 
protocolos que levaram à 
criação deste novo clube, 
que terá a denominação de 
APEEVV, vem preencher 
uma «lacuna», porque Vila 
Verde não tinha nenhuma 

equipa de andebol no pa-
norama associativo. 

«Este projeto tem que 
começar pelos escalões 
base, de bambis e minis. 
Dentro de dois ou três anos 
poderemos avançar para a 
formação de mais equipas 

ANTÓNIO VALDEMAR

PROTOCOLO ENTRE A APEEVV E A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA ASSINADO ONTEM

e, dentro de meia dúzia de 
anos, se calhar, podemos 
ter andebol ao mais alto ní-
vel. A Associação de Bra-
ga está disponível para dar 
todo o apoio administrati-
vo e algum apoio logístico 
para que este clube consi-
ga singrar», disse.

O vice-presidente da Fe-
deração de Andebol, Au-
gusto Silva, disse que o 
clube «tem tudo para dar 
certo, porque há um histo-
rial de andebol muito forte 
em Braga». O responsável 
federativo mostrou-se «fe-
liz» pela retoma da práti-
ca da modalidade no con-
celho de Vila Verde. 

«Queremos ser parceiros 
e solução para que o an-
debol se implante de vez 
num concelho que inte-
gra um distrito que é qua-
se a capital do andebol 
nacional. Tem tudo para 

dar certo, porque há um 
historial de andebol mui-
to forte».

O vereador do Muní-
cio de Vila Verde, Patrí-
cio Araújo, elogiou a for-
ma de trabalhar da APEE-
VV. «Primeiro desenvolve-
ram as atividades, deram 
provas que conseguem fa-
zer e só depois pediram o 
apoio do Município»

À margem da assinatura 
dos protocolos, o diretor 
do Agrupamento de Esco-
las de Vila Verde, Alberto 
Rodrigues, garantiu que o 
próximo passo será a cria-
ção de uma escola de ren-
dimento desportivo no âm-
bito do andebol para que, 
como referiu o represen-
tante da Associação de 
Pais e Encarregados de 
Educação, José Pérez, «as 
crianças possam ter alter-
nativas ao futebol». 
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FC Porto bate Sporting no último segundo - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=773a8c0f

/

 
O hexacampeão FC Porto venceu em casa do maior rival (23-24) e já garantiu a liderança no final da
primeira volta.
 
 O clássico antecipado da 10ª jornada do Campeonato Nacional foi emocionante até ao último
segundo, decidindo-se com um disparo de Gilberto Duarte a 12 metros da baliza, suficiente para
manter o FC Porto só com vitórias e cada vez mais isolado na frente.
 
 O Sporting liderou o jogo durante grande parte do tempo, embora sempre com o resultado apertado.
Um remate de João Ferraz e um contra-ataque de Wesley deixaram o FC Porto na frente já nos
últimos minutos, tendo Spínola empatado, de 7 metros, a meio minuto do fim.
 
 Com posse de bola, o FC Porto geriu o tempo e mesmo antes do soar da buzina permitiu a Gilberto
um remate de muito longe, surpreendendo Ricardo Candeias e dando a vitória à sua equipa.
 
 O FC Porto tem agora 30 pontos em 10 jogos, sendo o Sporting segundo, com 25 pontos. O Benfica
tem 23 pontos e poderá subir à segunda posição.
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Este ano a Escola de 
Andebol da Associação 
Cultural e Recreativa do 
Nadadouro participa no 
circuito de festands que 
a Associação de Andebol 
de Leiria realiza durante 
a época desportiva (no-
vembro a junho) para o 
escalão de Bambis. 

No passado domingo 
decorreu o primeiro tor-
neio, em Pombal, organi-
zado pelo NDA Pombal, 
com a participação de 
12 equipas e onde a Es-
cola de Andebol foi uma 
delas. 

Andebol no Nadadouro 
em Pombal

Escalão de Bambis

n
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Pedro Sequeira foi galar-
doado com Prémio de Mérito 
Desportivo - Personalidade 
do Ano, na 19ª Gala do Des-
porto, promovida pela Con-
federação do Desporto de 
Portugal, na noite de 12 de 
novembro. 

Neste evento, no Casino 
Estoril, foram entregues di-
versos prémios aos agentes 
desportivos que mais se dis-
tinguiram ao longo do ano.

Coordenador do Depar-
tamento de Formação da 
Federação de Andebol de 
Portugal, membro da Comis-
são de Métodos da Federa-
ção Europeia de Andebol, 
presidente da Confederação 
de Treinadores de Portugal, 
diretor da Unidade de Inves-
tigação do Instituto Politéc-
nico de Santarém, professor 
coordenador na Escola Su-
perior de Desporto de Rio 
Maior, entre outros cargos, 
Pedro Sequeira, que reside 
nas Caldas da Rainha, con-

Pedro Sequeira
 recebe Prémio 

de Mérito Desportivo

Pedro Sequeira reside nas Caldas da Rainha

fessou o sentimento de "um 
enorme orgulho por esta 
distinção, provavelmente um 
dos momentos que mais me 

marcaram na minha vida li-
gada ao desporto". 
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Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting perde em casa com o FC Porto, cada vez
mais líder | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d65161

/

 
O FC Porto venceu esta quarta-feira o Sporting, em Almada, por apenas um golo (23-24) e aumenta
para cinco pontos a vantagem sobre os leões (30 para 25), ao fim de dez jogos disputados. O Benfica
é terceiro, com 23 pontos, mas menos um jogo realizado. Resultados da 10ª jornada: Esta quarta-
feira: Sporting - FC Porto, 23-24 Sábado: Santo Tirso-Xico Andebol, 17:00 Sporting da Horta-Águas
Santas, 18:00 Belenenses-ABC/UMinho, 18:00 Passos Manuel-Maia-ISMAI, 18:30 Quarta-feira, 26
novembro: Benfica-Madeira SAD, 18:30
 
 há 30 minutos
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Ao vencer em casa do Ama-
rante por 11-31, a equipa de 
Minis do Póvoa Andebol ga-
rantiu a passagem à fase 
seguinte da prova, conse-
guindo na 1ª fase da prova 
4 vitórias e 1 derrota. Em 
destaque na equipa está o 
andebolista Jorge Rodrigues, 

que lidera a lista dos melho-
res marcadores, com 52 go-
los em 5 jogos.

Quanto aos restantes 
resultados dos restantes 
escalões, duas vitórias. Os 
infantis foram vencer o FC 
Porto por 18-29, e os inicia-
dos derrotaram o Gaia por 

41-18. No escalão juvenil, o 
Póvoa empatou a 23 golos 
em Gaia, enquanto a equipa 
júnior, formada na maioria 
por atletas ainda com idade 
juvenil, foi a única a perder, 
perante o S. Mamede (40-
28), conjunto que apresen-
tou atletas mais experientes. 

Minis do Póvoa Andebol passam à fase seguinte 

Minis têm goleador na equipa
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Notícias ao Minuto - FC Porto bate Sporting no último segundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=20a9b92f

/

 
O hexacampeão FC Porto venceu em casa do maior rival (23-24) e já garantiu a liderança no final da
primeira volta. O clássico antecipado da 10ª jornada do Campeonato Nacional foi emocionante até ao
último segundo, decidindo-se com um disparo de Gilberto Duarte a 12 metros da baliza, suficiente
para manter o FC Porto só com vitórias e cada vez mais isolado na frente. PUB O Sporting liderou o
jogo durante grande parte do tempo, embora sempre com o resultado apertado. Um remate de João
Ferraz e um contra-ataque de Wesley deixaram o FC Porto na frente já nos últimos minutos, tendo
Spínola empatado, de 7 metros, a meio minuto do fim. Com posse de bola, o FC Porto geriu o tempo e
mesmo antes do soar da buzina permitiu a Gilberto um remate de muito longe, surpreendendo Ricardo
Candeias e dando a vitória à sua equipa. O FC Porto tem agora 30 pontos em 10 jogos, sendo o
Sporting segundo, com 25 pontos. O Benfica tem 23 pontos e poderá subir à segunda posição.
 
 22:40 - 19 de Novembro de 2014 | Por
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FC Porto vence em casa do Sporting no último instante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=48b771d

/

 
golo de gilberto duarte foi decisivo (23-24)
O FC Porto venceu esta quarta-feira no reduto do Sporting, em Almada, face a um golo de Gilberto
Duarte no último suspiro da partida (23-24). Os leões estiveram quase sempre na dianteira do
marcador mas os hexacampeões conseguiram empatar já perto do final e mantêm-se invictos no
campeonato, ainda com uma maior distância para o rival.
Neste momento, a turma de Ljubomir Obradovic lidera a competição com 10 vitórias em outros tantos
encontros, com mais seis pontos que os leões. O Benfica, apenas com 9 jogos, segue no terceiro posto
com 23 pontos.
Confira aqui ose a.
 
 
 , 19 novembro de 201422:33
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Iniciadas da LAAC perdem em casa 

AS INICIADAS da 
LAAC receberam e perde-
ram com a Académica de 
Espinho A por 31-19, após 
uma primeira parte desas-
trosa (4-11) e melhorias na 

segunda. Daniel Cardoso e 
Jorge Mesquita utilizaram: 
Márcia Rocha, Alexandra 
Ribeiro, Beatriz Valente, 
Beatriz Parreira, Inês Sil-
va, Tatiana Figueiredo, Ana 

Jesus, Maria Luís (4), Inês 
Mesquita (7), Mafalda Mota 
(7), Inês Pontes, Bárbara Fer-
reira (1), Nicole Rodrigues 
(gr) e Beatriz Almeida (gr). 
Domingo, a equipa desloca-

-se a Fermentelos para jo-
gar com o Pateira (11h). A 
equipa aguadense é quinta 
classi� cada, com 13 pontos.

Em minis, a LAAC não 
jogou por desistência do 
Monte, recebendo domingo 
a Académica de Espinho 
(15h).
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 Andebol
Juvenis de Valongo 
vencem em Oliveira de Frades

AS JUVENIS femi-
ninas da Casa do Povo de 
Valongo do Vouga (CPVV) 
venceram amplamente 
(34-21) em Oliveira de 
Frades, em jogo a contar 
para o campeonato na-
cional, tendo alinhado e 
marcado: Cátia Ferreira, 
Tatiana Santos, Tânia Veiga 
(4), Nadia Gonçalves (11), 
Inês Chaves (5), Inês Al-
ves (6), Juliana Arede (1), 
Etelvina Santos, Beatriz Ri-
beiro, Beatriz Rocha, Joana 
Santos (5), Ana Ferreira, 
Ana Saraiva (1), Mariana 

Morais (1) e Nanci Lopes. 
Treinador: Diogo Santos. 
Sábado (15h) recebem o 
Ílhavo (15h). A classi� -
cação é comandada pelo 
Alavarium (21p), seguido 
do SP Sul (17) e da CPVV 
e Espinho (16, ambos com 
menos um jogo).

Em iniciados femininos, 
a CPVV recebeu e venceu 
(27-15) o Espinho B, tendo 
alinhado e marcado: Juliana 
Arede (4), Etelvina Santos 
(3), Ana Gonçalves, Ana Sa-
raiva (3), Maria Figueiredo, 
Mariana Morais (15), Cata-

rina Pires e Nanci Lopes (2). 
Treinador: Diogo Santos. 
Domingo (11h) jogam em 
São João da Madeira com 
a Sanjoanense.

Com sete jogos dispu-
tados, a classi� cação é 
comandada pela Sanjoa-
nense (21p), seguindo-se 
Espinho A e Alavarium (19) 
e Valongo do Vouga (17p) 
entre 10 equipas.

Em infantis femininos, a 
CPVV inicioi o campeonato 
nacional com uma vitória 
(18-11) em Espinho, tendo 
alinhado e marcado: Ana 

Costa, Mariana Mendes, 
Naide Gonçalves (1), Ju-
liana Marques (10), Beatriz 
Teixeira (1), Bruna Ladeira 
(2), Verónica Nelson (4), 
Ana Saraiva e Inês Pereira. 
Treinador: Rui Calhau. A 
equipa só joga dia 29, re-
cebendo o Vacariça.

Também em estreia o� -
cial (campeonato regional), 
as minis de Valongo perde-
ram (4-37) com a Sanjoa-
nense, fora, tendo alinhado 
e marcado: Lara Almeida, 
Beatriz Loureiro, Ana Fer-
reira, Rita Santos, Ana Gon-
çalves (3), Diana Gonçalves, 
Diana Jesus, Sara Pereira e 
So� a Veiga (1). Treinador: 
Paula Biscaia. Dia 30 jogam 
em Espinho.
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"Estrelinha" de campeão dá vitória frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c08492d9

/

 
19-11-2014 22:39
 
 FC Porto vence em Almada, no último minuto e distancia-se dos leões, no topo da tabela do Nacional
de andebol.
 
 O FC Porto bateu o Sporting (23-24), esta quarta-feira, na partida que abriu a 10ª jornada do
Nacional de andebol, reforçando a distância face aos leões, no topo da tabela.
 
 Em Almada, casa emprestada dos verde e brancos, os hexacampeões lograram o triunfo em cima do
apito final, com Gilberto Duarte a desfazer a igualdade que persistia no marcador. Durante a partida, o
Sporting esteve quase sempre na frente do marcador.
 
 Os dragões, comandados por Obradovic, lideram o campeonato, com seis pontos de vantagem sobre
o Sporting. O Benfica, com menos um jogo, é terceiro.
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Andebol:Porto vence «Leões» ao cair do pano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d0cedd21

/

 
19 Nov, 2014, 23:26
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim deu esta quarta-feira a vitória (24-23) do FC
Porto em casa do Sporting, em jogo antecipado da 10.ª jornada do campeonato nacional de andebol.
 
 Com esta vitória, o FC Porto continua invicto no campeonato, somando por vitórias os 10 jogos
disputados, enquanto o Sporting sofreu a segunda derrota na prova, tendo também já empatado um
jogo.
 
 Na partida disputada no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, em Almada, o Sporting entrou melhor e, a
meio da primeira parte, tinha uma vantagem de três golos no marcador (9-6).
 
 O FC Porto melhorou com a entrada de Hugo Laurentino para a baliza, por troca com Alfredo
Quintana, e conseguiu aproximar-se, mas chegou ao intervalo com uma desvantagem de um golo (13-
12).
 
 Na segunda parte, o jogo decorreu de forma equilibrada, com os "azuis e brancos" a chegarem pela
primeira vez à vantagem na partida aos 42 minutos (17-16), mas o Sporting respondeu e voltou a
fugir no resultado, conseguindo de novo uma vantagem de três golos à entrada dos últimos dez
minutos.
 
 O FC Porto, beneficiando com o acerto de Gilberto Duarte na segunda parte, não se atemorizou com a
vantagem "leonina" e voltou a responder, conseguindo de novo chegar à vantagem já perto do fim.
 
 O Sporting empatou a partida já dentro do último minuto, mas o FC Porto, a jogar com menos um
elemento, conseguiu marcar o golo da vitória a dois segundos do fim, por intermédio de Gilberto
Duarte, que foi o melhor marcador da sua equipa com seis golos, enquanto Pedro Portela esteve em
destaque nos "leões" com nove golos marcados.
 
Carlos Barros
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FC Porto bate Sporting no último minuto e faz o pleno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=73e5ced2

/

 
Golo de Gilberto Duarte dá a vitória ao FC Porto sobre o Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto venceu o Sporting por 24-23, em jogo da 10.ª jornada do principal campeonato português
de andebol.
 
 A jogar em casa, em Almada, o Sporting comandou o marcador até perto do final, altura em que os
hexacampeões portugueses puxaram dos "galões" e empataram a partida. No último minuto, um golo
de Gilberto Duarte selou a vitória dos "dragões".
 
 Ao Sporting, de nada valeram os nove golos de Pedro Portela, melhor marcador do encontro.
 
 A equipa nortenha continua invicta no campeonato, onde soma dez vitórias em outros tantos jogos.
 
 A vitória permite a turma de Obradovic distanciar-se ainda mais na liderança, agora com 30 pontos,
mais cinco que o Sporting. O Benfica, com menos um jogo, tem 23 pontos e vem no terceiro lugar.
 
 19-11-2014 22:54A equipa nortenha continua invicta no campeonato, onde soma dez vitórias em
outros tantos jogos.
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Andebol: 
JAC venceu em Leça

Acabou por ser uma vitória tran-
quila, a que foi conquistada pela 
equipa sénior do JAC Alcanena, no 
encontro de Leça. 26-36 foi o resul-
tado final deste encontro referente à 
8.ª jornada do campeonato nacional 
da 1.ª divisão feminina. Patrícia 
Rodrigues, com 12 golos e Rita 
Alves, com 8, foram as melhores 
marcadoras do conjunto de Alcanena. 
Este fim-de-semana há competições 
europeias em Alcanena.

Este fim-de-semana, 15 e 16, 
o JAC joga em Alcanena a 3.ª eli-
minatória da Challange Cup, uma 
prova inserida nas competições 
europeias de andebol feminino. As 
adversárias são o ZRK Gorazde, da 
Bósnia Herzegovina. A formação de 
Alcanena joga as duas mãos no seu 
pavilhão, perante o seu público: as 
partidas realizam-se às 17 horas 
no pavilhão da escola secundária 
de Alcanena.
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