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Triunfo no segundo jogo por 27-25
A seleção portuguesa feminina venceu esta sexta-feira, em São João da Madeira, a congénere de
Angola por 27-25, no segundo jogo de preparação para a fase de qualificação para o campeonato do
mundo.
De acordo com o site da federação portuguesa de andebol, num jogo distinto do primeiro - Portugal
perdeu com Angola na quarta-feira por 32-22 -, as duas seleções protagonizaram um jogo bastante
equilibrado, em que, segundo Sandra Fernandes, selecionadora lusa, as defesas superaram os ataques
e o jogo em transição foi mais evidente.
A seleção portuguesa vai continuar o estágio que está a efetuar em Vila Nova de Gaia até 3 de
dezembro, dia em que parte para Stockerau, na áustria, onde vai disputar o grupo 2 europeu da fase
de qualificação para o campeonato do Mundo Dinamarca'2015.
O grupo 2 de qualificação, cujos jogos se vão disputar em Stockerau, entre 4 e 6 de Dezembro,
integra, além de Portugal, Turquia, Áustria e Israel, apurando-se para o playoff, agendado para junho
de 2015, apenas o primeiro classificado.

, 28 novembro de 201423:55
LUSA FAP
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A seleção portuguesa feminina de andebol venceu hoje, em São João da Madeira, a congénere de
Angola por 27-25, no segundo jogo de preparação para a fase de qualificação para o campeonato do
mundo.
22h49 - 28 de Novembro de 2014 |
De acordo com o site da federação portuguesa de andebol, num jogo distinto do primeiro - Portugal
perdeu com Angola na quarta-feira por 32-22 -, as duas seleções protagonizaram um jogo bastante
equilibrado, em que, segundo Sandra Fernandes, selecionadora lusa, as defesas superaram os ataques
e o jogo em transição foi mais evidente.
A selecção portuguesa vai continuar o estágioque está a efetuar em Vila Nova de Gaia até 3 de
dezembro, dia em que parte para Stockerau, na áustria, onde vai disputar o grupo 2 europeu da fase
de qualificação para o campeonato do Mundo Dinamarca2015.
O grupo 2 de qualificação, cujos jogos se vão disputar em Stockerau, entre 4 e 6 de Dezembro,
integra, além de Portugal, Turquia, Áustria e Israel, apurando-se para o "play-off", agendado para
junho de 2015, apenas o primeiro classificado.
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A seleção portuguesa vai continuar o estágio que está a efetuar em Vila Nova de Gaia até 3 de
dezembro.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol venceu hoje, em São João da Madeira, a congénere de
Angola por 27-25, no segundo jogo de preparação para a fase de qualificação para o campeonato do
mundo.
Num jogo distinto do primeiro - Portugal perdeu com Angola na quarta-feira por 32-22 -, as duas
seleções protagonizaram um jogo bastante equilibrado, em que, segundo Sandra Fernandes,
selecionadora lusa, as defesas superaram os ataques e o jogo em transição foi mais evidente.
A seleção portuguesa vai continuar o estágio que está a efetuar em Vila Nova de Gaia até 3 de
dezembro, dia em que parte para Stockerau, na Áustria, onde vai disputar o grupo 2 europeu da fase
de qualificação para o Mundial2015, a disputar na Dinamarca.
O grupo 2 de qualificação, cujos jogos se vão disputar em Stockerau, entre 4 e 6 de dezembro,
integra, além de Portugal, Turquia, Áustria e Israel, apurando-se para o "play-off", agendado para
junho de 2015, apenas o primeiro classificado.
29-11-2014 00:12A partida, de caráter particular, disputou-se em São João da Madeira e terminou
com o resultado de 27-25.
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A Seleção feminina de andebol venceu, esta sexta-feira, a congénere de Angola, por 27-25, em
encontro de preparação para a fase de qualificação para o campeonato do mundo.
Depois de ter perdido na passada quarta-feira por 22-33, as comandadas de Sandra Fernandes ainda
estiveram em desvantagem esta sexta-feira, chegando ao intervalo a perder por 13-15.
Na segunda parte, contudo, as portuguesas melhoraram o nível defensivo e passaram a aproveitar
melhor as transições, protagonizando a reviravolta.
29-11-2014
Redação
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dragões e leões tentam resolver eliminatórias em espanha
São visitas de alto risco, tanto para o FCPorto como para o Sporting, que hoje (16h30) e amanhã
(18h00), respetivamente, defendem magras vantagens em Espanha, na 2.ª mão da 3.ª eliminatória
da EHFCup, de apuramento para a fase de grupos.
Depois do triunfo em casa (29-24), os dragões partem com cinco golos de avanço, mas não se
esperam facilidades no ambiente adverso de León.
O Palácio dos Desportos vai estar completamente cheio, com 7 mil espectadores a puxar do início ao
fim pela equipa da casa.
Ricardo Costa, atual treinador do Maia ISMAI, jogou no Porto e em León, entre 2006 e 2011,
conhecendo bem o tipo de hostilidade que os hexacampeões nacionais vão encontrar:"O FCPorto pode
apurar-se, mas vai ser complicado. Os adeptos do Ademar são, em Espanha, dos mais conhecedores
da modalidade e colocam muita pressão, quer na equipa adversária, quer nos árbitros. É como ir jogar
em Braga, no Flávio Sá Leite, mas com uma pressão dez vezes maior", explicou o antigo internacional,
que ganhou uma Taça da Liga pelos espanhóis.
Já o central do FCPorto, Nuno Roque, não tem medo:"Temos qualidade para ganhar em Espanha.
Vamos aproveitar o momento, num país e numa cidade onde se vive o andebol."
Leões em apuros
Quanto ao Sporting, a tarefa amanhã afigura-se ainda mais complicada. Os leões partem somente
com uma vantagem de dois golos (27-25) para o encontro frente ao Granollers, atual 2.º lugar da Liga
Asobal.
ABC favorito ante Sp. Horta
A conclusão da 1.ª volta da fase regular do campeonato inicia-se hoje, sendo de destacar a receção do
ABC ao Sporting da Horta, jogo onde os minhotos são favoritos. Uma vitória da turma de Braga
permitir-lhe-á ultrapassar Benfica e Sporting e ascender ao 2.º lugar, embora a 11.ª jornada só se
conclua, devido às competições europeias, na próxima quarta-feira com o Xico Andebol-Sporting e o
aliciante clássico entre FCPorto, já "campeão" da 1.ª volta, e Benfica no Dragão Caixa.

, 29 novembro de 201405:28
alexandre reis
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JOGOS GALAICOS DURIENSES

UMinho venceu 28.a edição
DR

Alunos da UM com os troféus

A Universidade do Minho
foi a vencedora da 28.ª edição dos Jogos galaico Durienses disputados em Vila
Real, onde igualmente marcaram presença a UTAD
e UPorto, de Portugal, e
UCompostela, UCorunha
e UVigo, da Galiza.
A competição que teve
em prova três modalidades – andebol, voleibol e
natação – teve como vencedora a UMinho após ter
conquistado o 1.º lugar na
natação e andebol e o 3.º
no voleibol.
De volta ao seu formato
original, ou seja, com os
Jogos a serem organizados
anualmente por uma das

universidades participantes, a mística deste evento multidesportivo, já com
pergaminhos voltou a ser
o que era.
«Em 28 edições destes
jogos já participaram cerca de 7.700 estudantes das
seis universidades da Galiza e Norte de Portugal,
são momentos excelentes de fortalecimento de
laços culturais e sociais
com muitos séculos, é o
materializar de objetivos
transfronteiriços, tão necessários numa Europa de
regiões», comentou Fernando Parente, responsável máximo pelo desporto
na UMinho.

No andebol, a UMinho
era tida como a favorita,
algo que fez por justificar, tendo vencido todas
as partidas disputadas.
Na primeira partida venceram Santiago de Compostela por 33-32, na segunda bateram a UTAD
por 44-34 e finalmente na
final, coube a Vigo vergar-se (37-32) à supremacia dos minhotos.
A natação também não
quis deixar os seus créditos por mãos alheias e
nas provas de 50m m/f,
nos 4x50m livres mistos e
nos 4x50m estilos mistos,
não deu hipótese à concorrência! Mais um ouro

para a UMinho e bastava
agora um 3.º lugar no voleibol para garantir o primeiro lugar na classificação geral.
Com a decisão literalmente nas mãos do voleibol, a UMinho entrou
a vencer por 2-0 frente à
UVigo, mas acabou por
perder pelo mesmo resultado frente à UPorto. No
jogo do tudo ou nada, os
minhotos venceram Compostela por 2-0.
A UMinho conseguia assim o primeiro lugar do pódio, tendo somado 18 pontos. Na segunda posição ficou a UPorto com 12 pontos e a UVigo em terceiro
com 11.
Na cerimónia de encerramento e entrega de prémios estiveram presentes,
entre outras personalidades, o Secretário de Estado do Desporto de Portugal, o Secretário-geral do
Desporto da Galiza, o Vice-Presidente da CM de Vila
Real, o Reitor da UTAD,
dois Vice-Reitores da UVigo, a Presidente da FADU,
o Presidente da Federação
Portuguesa de Natação, representantes das Universidades, das Federações de
Andebol e Voleibol, Fundação CEER, Administradora da UTAD, e a Diretora
da GNP-AECT.
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Torneio de
Andebol
Adaptado
na Batalha
O Batalha Andebol Clube organiza no sábado, no pavilhão
da vila, das 14h00 às 17h00, o I
Torneio de Andebol Adaptado
num evento que procura promover a igualdade.
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ABC/UMinho à espera
de açorianos atrevidos
APÓS A VITÓRIA CATEGÓRICA em Belém, o ABC/UMinho recebe amanhã
o Sp. Horta, em jogo da 11.ª jornada do nacional de Andebol 1. Bracarenses
querem encerrar com mais uma vitória a primeira volta do campeonato.
ANDEBOL
| Miguel Machado |

Em terceiro lugar com os mesmos 25 pontos que o segundo
(Sporting), o ABC/UMinho quer
fechar a primeira volta do campeonato nacional de andebol (fase regular) com mais uma vitória. Academistas recebem amanhã os açorianos do Sp. Horta,
adversário na teoria para derrotar, mas que o técnico Carlos Resende aborda com cautelas.
“Com certeza vêm a Braga tentar colocar-nos imensas dificuldades e tentar vencer, mas estou
mais focado nas dificuldades
que nós temos que lhes colocar
para ganhar. Sabemos que têm

um conjunto de jogadores bastante experiente, mas estamos
preparados para um jogo rápido
e com um ritmo bastante forte.
Será extremamente importante
defender bem e conquistar a
posse da bola para sair numa
transição rápida”, afirmou, ontem, o técnico do ABC na antevisão do jogo de amanhã, às 17
horas, no Flávio Sá Leite.
Depois de um início de época
com o grupo incompleto, devido
a várias lesões, que afectou sobretudo a defesa, Carlos Resende mostra-se satisfeito com o actual rendimento da equipa após a
recuperação de todas as unidades. “Tínhamos a consciência
que no início não estavamos

Carlos Resende apela ao
apoio dos adeptos bracarenses para os jogos do
ABC, a começar na partida
de hoje à noite, onde a
equipa feminina do Manabola recebe o Académico,
às 22 horas, no Sá Leite.
completos, que nos faltam dois
jogadores importantes na construção do nosso processo defensivo. Mas já sabiamos que com o
caminhar da época, jogo a jogo
iriamos melhorar, e no fundo a
equipa deu uma boa resposta
mesmo com essas ausências”,
notou o treinador do ABC.

ABC

Eduardo Salgado e Carlos Resende querem vencer, amanhã, o Sp. Horta

Por sua vez, o lateral Eduardo
Salgado também não está à espera de facilidades por parte dos
açorianos, mas afirma que o
ABC/UMinho está preparado
para lutar pela vitória desejada.
“Não vai ser um jogo fácil, o
Sp. Horta reforçou-se bastante
bem e tem processos bem definidos, cabe-nos a nós controlar este jogo. Jogamos em casa e temos que aproveitar todas as

falhas deles, rumo à vitória”,
afirmou Salgado, reforçando
que se a equipa “fizer tudo o que
fez nos últimos jogos” vai certamente conquistar o triunfo.
Sobre o grupo todo disponível
nesta fase da época, reconhece
que fortalece a equipa e ajuda a
desenvolver o trabalho do técnico, frisando que todos os atletas
“estão a dar cem por cento” para
corresponder aos objectivos.
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Andebol, voleibol e natação

UMinho vence 28.ª edição dos Jogos Galaico Durienses
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

Vila Real voltou a ser o ponto de
encontro para as seis universidades, do norte de Portugal (UMinho, UTAD e UPorto) e da Galiza (UCompostela, UCorunha e
UVigo) levarem a cabo a 28.ª
edição dos Jogos Galaico Durienses. A competição que teve
em prova três modalidades –
Andebol, Voleibol e Natação —
sagrou vencedora a UMinho que
assegurou o primeiro lugar do
pódio após ter conquistado o primeiro lugar na natação e andebol e o terceiro em voleibol.
De volta ao seu formato original, ou seja, com os jogos a serem organizados anualmente por
uma das universidades participantes, a mística deste evento
multidesportivo.
Importante veículo de fortalecimento de laços entre as universidades de ambos os lados da
fronteira, os Jogos Galaico Durienses impressionam pelos seus
números e tradição: “em 28 edições destes jogos já participaram
cerca de 7.700 estudantes das

DR

UMinho em destaque nos Jogos Galaico Durienses

seis universidades da Galiza e
norte de Portugal, são momentos
excelentes de fortalecimento de
laços culturais e sociais com
muitos séculos, é o materializar
de objectivos transfronteiriços,
tão necessários numa Europa de
regiões”, comentou Fernando

Parente, responsável máximo
pelo desporto na UMinho.
Este ano, e tendo então a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD) como anfitriã, do programa desportivo fizeram parte as seguintes modalidades: Andebol, Natação e

Voleibol. Estas modalidades, todas elas disputadas na variante
mista (masculinos/femininos),
são definidas todos os anos após
uma votação entre as universidades em prova.
No andebol, a UMinho era tida
como a grande favorita, algo que
fez por justificar, tendo vencido
todas as partidas disputadas. Na
primeira partida venceram Santiago de Compostela por 33-32,
na segunda bateram a UTAD por
44-34 e finalmente na final, coube a Vigo vergar-se (37-32) à supremacia dos minhotos.
A natação também não quis
deixar os seus créditos por mãos
alheias e nas provas de 50m m/f,
nos 4x50m livres mistos e nos
4x50m estilos mistos, não deram
hipótese à concorrência! Mais
um ouro para a UMinho e bastava agora um 3º lugar no voleibol
para garantir o primeiro lugar na
classificação geral!
Com a decisão literalmente nas
mãos do voleibol, a UMinho entrou a vencer por 2-0 frente à
UVigo, mas acabou por perder
pelo mesmo resultado frente à
UPorto. No jogo do tudo ou na-

da, os minhotos mostraram nervos de aço e conseguirem vencer
a Compostela por 2-0.
A UMinho conseguia assim o
primeiro lugar do podia nestes
XXVIII Jogos Galaico Durienses, tendo somado 18 pontos. Na
segunda posição ficou a UPorto
com12 pontos e a UVigo em terceiro com 11.
Na cerimónia de encerramento
e entrega de prémios estiveram
presentes, entre outras personalidades, o secretário de Estado
do Desporto de Portugal, o secretário-geral do Desporto da
Galiza, o vice-presidente da CM
de Vila Real, o reitor da UTAD,
dois vice-reitores da UVigo, a
presidente da FADU, o presidente da Federação Portuguesa de
Natação, representantes das
Universidades, das Federações
de Andebol e Voleibol, Fundação CEER, administradora da
UTAD, e a directora da GNPAECT.
Para o próximo ano, a 29.ª edição dos Jogos vai ser organizada
do outro lado da fronteira, cabendo à Universidade de Vigo
essa honra.
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Period.: Diária

Área: 15,94 x 23,78 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 56858676

29-11-2014

Tiragem: 125000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,46 x 21,67 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 56825166

27-11-2014

Tiragem: 15000

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,63 x 29,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Classificação

Andebol
2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados
AC Sismaria-V. Setúbal
Alto Moinho-Almada AC
Benfica B-Marienses
Boa Hora FC-CDE Camões
Ílhavo AC-Sportivo Loures
Torrense-Samora Correia
Vela Tavira-Benavente

29-22
29-21
26-25
31-16
23-24
24-20
23-23

Benfica B
Marienses
Boa Hora FC
AC Sismaria
Benavente
Torrense
Almada AC
CDE Camões
Ílhavo AC
Sportivo Loures
Alto Moinho
V. Setúbal
Vela Tavira
Samora Correia

P
29
28
26
23
22
21
20
20
19
18
16
14
14
10

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
9
8
6
5
5
4
4
4
3
2
2
1
0

E
1
0
0
1
2
1
2
2
1
2
2
0
2
0

D
0
1
2
3
3
4
4
4
5
5
6
8
7
10

G
280-211
286-249
285-209
278-236
247-252
230-232
250-266
258-254
261-257
220-242
250-279
250-282
215-264
189-266

Próxima jornada 29 de Novembro
Almada AC-Torrense, Benavente-AC Sismaria,
Benfica B-Boa Hora FC, CDE Camões-Ílhavo AC,
Marienses-Samora Correia, Sportivo LouresVela Tavira, V. Setúbal-Alto Moinho
3.ª Divisão – Zona 3
Resultados
NDA Pombal-Juve Lis
SIR 1.º Maio-Batalha AC

20-25
28-24

Classificação
Juve Lis
Batalha AC
SIR 1.º Maio
NDA Pombal
Albicastrense

P
6
4
3
2
1

J
2
2
1
2
1

V
2
1
1
0
0

E
0
0
0
0
0

D
G
0 46-33
1 54-49
0 28-24
2 41-55
1
13-21

Próxima jornada 29 de Novembro
Albicastrense-NDA Pombal, Juve Lis-SIR 1.º Maio
1.ª Divisão feminina
Resultados
Colégio Gaia-Col. João Barros
Alpendorada-JAC Alcanena

19-22
25-29

Classificação
Madeira SAD
Col. João Barros
Alavarium
Colégio Gaia
JAC Alcanena
Maiastars
Sports Madeira
Alpendorada
Juve Lis
Passos Manuel
CA Leça
Juve Mar

P
25
25
24
22
22
17
17
16
14
13
13
12

J
9
9
9
9
10
9
9
10
9
9
9
9

V
8
8
7
6
6
4
4
2
2
2
2
1

E
0
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
1

D
1
1
1
2
4
5
5
6
6
7
7
7

G
253-189
235-191
272-212
241-226
309-269
200-196
245-242
254-295
192-226
218-263
205-267
181-229

Próxima jornada 13 de Dezembro
Alavarium-Col. João Barros, CA Leça-Juve Mar,
JAC Alcanena-Juve Lis, Madeira SAD-Colégio
Gaia, Passos Manuel-Alpendorada, Sports Madeira-Maiastars
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A22

ID: 56825270

27-11-2014

Tiragem: 15000

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,44 x 6,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Juve Lis
segue na Taça
de Portugal
Depois de vencer o Albicastrense,
em Castelo Branco, por 21-33, a
equipa masculina de andebol da
Juventude do Lis, da 3.ª Divisão,
passou a ser a única sobrevivente
na Taça de Portugal da modalidade.
É que o outro sete do distrito ainda
em prova, o AC Sismaria, da 2.ª
Divisão, foi derrotado este domingo
no reduto da Sanjoanense, por 3026. A equipa de André Afra está
assim nos 16 avos-de-final da prova.

Página 22

A23

ID: 56825817

20-11-2014

Tiragem: 4990

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 18,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Clube de Oliveira de Frades
celebra 13 anos por terras oliveirenses

O Andebol Clube de Oliveira de Frades (ACOF) celebrou, no passado fim-semana, 13 anos de vida. A coletividade tem passado por diversas fases, mas é
na actualidade que se revêm os seus responsáveis. Afinal, e apesar das muitas
vicissitudes, há novidades que demostram que os esforços estão a ter impacto
na modalidade. Os mais pequenos, masculinos e femininos, já são uma parte
importante do quotidiano do ACOF, juntando-se a escalões de formação já
existentes em anos anteriores.
 Salete Costa
Novidade
momento que foi vivido
Do ano passado para
com entusiasmo. “Desde
O Andebol Clube de os minis até às juniores, esta época há uma noOliveira de Frades cele- todos estiveram presentes, vidade que há muito era
brou, com direito a bolo e pois também é assim que desejada. Ainda que não
tudo, 13 anos de vida. Foi se constróem as equipas. seja inédita, a constituição
no passado fim-de-semana As nossas dificuldades são de um escalão de minis,
que atletas, amigos e res- ultrapassadas desta forma, misto, tem sido bem recebiponsáveis se juntaram para todos unidos, mesmo que da, contanto com inúmeras
celebrar esta data, tendo nem sempre seja fácil”, crianças. Mas há espaço
ainda aproveitado para rematou Rafael Almeida, para mais. “As inscrições
comemorar as conquistas treinador e presidente da continuam abertas. Mais
desta equipa. Foi ao sabor Direcção do ACOF nos do que jogar andebol, o que
de castanhas, bolos e outras últimos anos.
queremos nestas idades, o
iguarias que todos se juntaque interessa é competir,
ram para comemorar este
correr, saltar, rematar e dar
asas à energia”, sublinhou
Rafael Almeida. Afinal, “só
desta forma os mais novos
podem ter contacto com
as suas apetências físicas”.
Uma tese que é muito defendida nos dias de hoje,
até porque há muitos especialistas que sublinham
que as crianças e jovens
de hoje estão a perder caUma das iguarias servidas no aniversário do Clube

pacidades físicas, dado que
não praticam exercício e
passam demasiado tempo
em actividades sedentárias.

Treinos
“Temos 25 miúdos a
treinar às terças e quintas-feiras das 17h30 às
19h00. Algumas miúdas, às
sextas-feiras, já vão treinar
com as Infantis/Iniciadas,
que estão no escalão acima
das Minis”, explicitou o
responsável. Uma forma de
também promover a interligação entre os diferentes
patamares de competição,
que sempre beneficia o
crescimento dos atletas enquanto parte integrante da
equipa, mas também como
seres humanos. Um ponto
que por estas paragens
também não é descurado
e que tem vindo a granjear
elogios por parte de quem
tem contacto com esta
realidade.
Quanto aos escalões
de Infantis/Iniciadas, Juvenis e Juniores, a rotina mantém-se inalterada,
esperando-se que a época

As equipas dos escalões que representam uma novidade
face à época anterior

decorra sem sobressaltos
de maior. O trabalho de
todos continuará a ser a
principal porta de entrada
do tão ambicionado êxito, especialmente agora
que foram ultrapassados
os problemas logísticos
das últimas duas épocas.
Rafael Almeida acredita
que ainda há espaço para
crescer e não deixa de

olhar para a possibilidade
de Oliveira de Frades ter
uma equipa de seniores
femininos no andebol. No
entanto, como já disse em
diversas ocasiões, para
que tal se concretizasse
seria necessário uma aposta
por parte dos responsáveis
autárquicos, já que as dificuldades financeiras são
uma realidade que não se
coaduna com esta ambição.
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A24

ID: 56826642

21-11-2014

Tiragem: 3250

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,16 x 13,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

JAC Alcanena segue para
os “oitavos” da Taça Challenge
A equipa de andebol
sénior feminino do JAC
Alcanena apurou-se no
passado fim-de-semana
para os oitavos-de-final
da Taça Challenge de
andebol feminino, ao
vencer a equipa bósnia do
ZRK Gorazde por 38-25,
em jogo da segunda mão
da terceira eliminatória
desta competição, que
se realizou no pavilhão
desportivo de Alcanena.
A equipa de Alcanena Alcanenenes mostraram-se superiores às adversárias nos dois jogos
foi sempre superior à
formação bósnia no segundo jogo, marcadoras da formação alcanenense. em Alcanena, num acordo entre as
disputado no domingo, tendo chegado
No dia anterior, no sábado, o JAC duas equipas, para reduzir custos. No
ao intervalo a vencer por 21-10. Patrí- havia já derrotado a formação bósnia encontro da 1.ª mão, o JAC jogou na
cia Rodrigues, com 8 golos, e Neuza por 40-15, no encontro da primeira condição de visitado e, no jogo da 2ª
Valente, com 7, foram as melhores mão. Os dois jogos realizaram-se mão, como visitante.
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ID: 56826878

19-11-2014

Tiragem: 10400

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 11,02 x 6,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A26

Seleção feminina portuguesa de andebol vence Angola em particular

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

RTP Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=967bfaaf

29-11-2014

29 Nov, 2014, 11:47
A seleção portuguesa feminina de andebol venceu esta sexta-feira, em São João da Madeira, a
congénere de Angola por 27-25, no segundo jogo de preparação para a fase de qualificação para o
campeonato do mundo.
De acordo com o site da Federação Portuguesa de Andebol, num jogo distinto do primeiro - Portugal
perdeu com Angola na quarta-feira por 32-22 -, as duas seleções protagonizaram um jogo bastante
equilibrado, em que, segundo Sandra Fernandes, selecionadora lusa, as defesas superaram os ataques
e o jogo em transição foi mais evidente.
A selecção portuguesa vai continuar o estágio que está a efetuar em Vila Nova de Gaia até 3 de
dezembro, dia em que parte para Stockerau, na Áustria, onde vai disputar o grupo 2 europeu da fase
de qualificação para o campeonato do Mundo Dinamarca2015.
O grupo 2 de qualificação, cujos jogos se vão disputar em Stockerau, entre 4 e 6 de dezembro,
integra, além de Portugal, Turquia, Áustria e Israel, apurando-se para o "play-off", agendado para
junho de 2015, apenas o primeiro classificado.
TAGS:Andebol,seleção feminina,feminina,Portugal,Angola,
Lusa
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A27

Seleção feminina portuguesa de andebol vence Angola em particular

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

29-11-2014

Sapo Online - Sapo Notícias da
Meio:
Agência Lusa
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=81230081

28 de Novembro de 2014, às 23:43
A seleção portuguesa feminina de andebol venceu hoje, em São João da Madeira, a congénere de
Angola por 27-25, no segundo jogo de preparação para a fase de qualificação para o campeonato do
mundo.
De acordo com o site da federação portuguesa de andebol, num jogo distinto do primeiro - Portugal
perdeu com Angola na quarta-feira por 32-22 -, as duas seleções protagonizaram um jogo bastante
equilibrado, em que, segundo Sandra Fernandes, selecionadora lusa, as defesas superaram os ataques
e o jogo em transição foi mais evidente.
A selecção portuguesa vai continuar o estágioque está a efetuar em Vila Nova de Gaia até 3 de
dezembro, dia em que parte para Stockerau, na áustria, onde vai disputar o grupo 2 europeu da fase
de qualificação para o campeonato do Mundo Dinamarca2015.
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ID: 56831970

25-11-2014

Tiragem: 3000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,79 x 33,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 56831972

25-11-2014

Tiragem: 3000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,80 x 33,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 56832422

26-11-2014

Tiragem: 5000

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,28 x 10,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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26-11-2014

Tiragem: 3000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,57 x 6,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Póvoa Andebol
soma novas vitórias
A coletividade da Póvoa de Varzim venceu os seus três jogos do passado fim de
semana. Na categoria de juniores, a equipa
poveira derrotou o Madalenense por 2914, enquanto o conjunto juvenil venceu por
52-13. Ambos os jogos foram realizados
no pavilhão Municipal da Póvoa. No único
desafio realizado fora, os jovens que compõem a equipa de iniciados triunfaram na
casa do Padrão da Légua por 19-29.

Andebol soma e segue
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ID: 56844290

26-11-2014

Tiragem: 5000

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,55 x 7,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Associação de Apoio à Criança organiza
encontro sobre desporto adaptado
A Associação de Apoio à Criança de Castelo Branco (AACCB)
organiza dia 4 de dezembro,
no auditório da Escola Superior de Educação (ESE) de Castelo Branco, um encontro de
desporto adaptado, subordinado ao tema A Importância da
Atividade Física para Pessoas
com Deficiência Mental.

O programa tem início às
nove horas, com a sessão de
abertura, sendo que a partir
das 9h30, o moderador António
Faustino faz uma introdução.
A partir das 10 horas, José
Luís Côrte-Real, da ANDDI, faz
uma apresentação sobre natação, seguindo-se, às 11 horas,
uma apresentação sobre ande-

bol, com Danilo Ferreira, da
Federação de Andebol de Portugal, enquanto o presidente
da Federação Portuguesa de
Atletismo, Jorge Vieira, aborda esta modalidade, a partir
das 11h45.
Os trabalhos são retomados às 14h30, com o tema
boccia, com Pedro Saraiva,

da PCAND.
Às 15h30 intervém João
Neto, da Special Olympics e a
última apresentação, a partir
das 16h30, cabe ao diretor técnico do Comité Paralímpico de
Portugal, António Carneiro.
As inscrições, que custam
cinco euros, devem ser feitas
até dia 2 de dezembro.
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ID: 56845974

27-11-2014

Tiragem: 3700

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,11 x 26,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 56846095

27-11-2014

Tiragem: 3700

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 33,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Cidade Hoje
A35

ID: 56846802

27-11-2014

Tiragem: 5500
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,54 x 13,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

ATLETA ACV
NOS JOGOS
GALAICO
DURIENSES
Mélanie Oliveira, atleta sénior da ACV Andebol Clube,
representou a Universidade do Minho nas provas mistas
colectivas de andebol na 28.ª edição dos Jogos Galaico
Durienses, que tiveram lugar na passada terça e quartafeiras, em Vila Real. Os Jogos Galaico-Durienses são uma
competição desportiva destinada a alunos, docentes e
funcionários de seis Universidades do Norte de Portugal e
da Galiza, Espanha. Este ano realizaram-se provas mistas
colectivas de andebol e voleibol e a individual de natação.
Houve também uma demonstração de uma prova de
Floorball.
Iniciados vencem
Os iniciados masculinos e juniores femininos da AC
Vermoim jogaram, na tarde do passado domingo, no
Pavilhão Municipal de Vermoim. Os iniciados venceram,
por 24-20, os vizelenses do Callidas Clube num animado
jogo sempre controlado pela equipa ACV. Já a equipa júnior,
defrontando a formação oriunda de Alpendurada e Matos,
deu uma excelente réplica após uma primeira parte menos
conseguida. Perdeu, mas mostrou o valor da formação,
apesar de todas as contingências.
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ID: 56849663

28-11-2014

Tiragem: 12000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 15,44 x 26,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol em Canelas
Campeonato Nacional Infantis Femininas
Vacariça 32 X 6 Arsenal de Canelas
Campeonato Nacional Iniciadas Femininas
AC Espinho A 53 X 16 Arsenal de Canelas
Campeonato Nacional Juvenis Femininos
Arsenal de Canelas 37 X 36 Oliveira de Frades
Campeonato Nacional Juniores Femininas
Arsenal de Canelas 38 X 31 Oliveira de Frades
Campeonato Nacional Seniores Femininas 2ª divisão Zona 2
Arsenal de Canelas 30 X 17 Castelo Branco
Juvenis Femininas: Em jogo
fraquinho valeu o resultado
Arsenal Canelas – 37 / Oliveira
de Frades - 36
Num jogo muito fraco, mal
jogado, quase indigno para
este escalão, Arsenal e ACOF
precisavam somar os três
pontos para ficarem mais
confortáveis na tabela e, num
jogo a vitória era um objetivo
recíproco. De um lado, os da
casa, da qual se esperava uma
equipa mais técnica, com mais
andebol, do outro, o ACOF,
uma equipa mais batalhadora.
Numa partida onde a vontade,
a raça e a força prevaleceram
sobre a técnica, não se assistiu
a um desafio bem jogado,
onde
o
andebol
foi
maltratado. Foram 60 minutos
feitos de repelões, maus
passes, transvios, remates
tortos, iniciativas inócuas, de
muita
luta
e
pouco
esclarecimento. O triunfo do
Canelas
nunca
esteva
garantido até ao fim,
deixando até o adversário
acreditar que podia chegar ao
empate (e podia...)
Arsenal de Canelas: 1 – Ana
Lima (G.R.); 2 Bárbara Silva
(14); 5 – Andreia Silva (5); 6 –
Dulce Resende (1); 7 – Mariana
Ferreira (10); 8 – Maria
Castillo; 14 – Inês Ribeiro (2);
15 – Leonor Vicente (5); 17 –
Francisca Moutela
Treinador: Hélder Oliveira

Santa Maria da Feira recebeu
Festa do Andebol
Decorreu no passado
domingo, dia 23 de novembro,
em Santa Maria da Feira, o 1º
Encontro de Bambis da
Associação de Andebol de
Aveiro. Foi dia de mais uma
festa do Andebol, a verdadeira
e pura festa de Andebol. O
encontro estava marcado para
as 15h e prolongou-se pela
tarde dentro onde os
principais atores não falharam.
O evento contou com as
equipas do Alavarium,
Estarreja, Vacariça, Santo
Tirso, Avanca, Feirense com
três equipas, Sanjoanense e
Sporting de Espinho, ambas
com duas equipas.
Como seria de esperar, os
petizes chegaram cheios de
energia, vitalidade, muita
alegria, onde tinham uma
tarde recheada de vários jogos
de andebol entre as equipas
presentes, num escalão que
serve basicamente para os
miúdos se divertirem e
fazerem uma introdução à
modalidade e a alguns
conteúdos da mesma, onde os
resultados serão o menos
importante.
No final era evidente a
satisfação das crianças que
não poderia ser a mais
desejada ao manifestar-se
com diversos sorrisos,

gargalhadas e traquinices,
cumprindo, assim mais uma
etapa da sua aprendizagem no
andebol
Os mais pequeninos fizeramse acompanhar pelos seus pais
que compuseram as bancadas
preenchendo-as numa bela
moldura humana onde o foco
principal seriam as crianças.
A Satisfação dos treinadores
estava também estampada no
rosto
ao
poderem
acompanhar os seus atletas
em mais um dia de festa do
Andebol.
Resumindo, a tarde foi de
grande animação, dominada
pela boa disposição, pelo fairplay entre todos os
intervenientes e o salutar
convívio, num momento de
promoção da modalidade.
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