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A4 Campeonato Regional Deficiência Intelectual: Setúbal é o Campeão do Sul
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-para-pessoas-com-deficiencia/noticias-dpd-

andebol/22436-campeonato-regional-deficiencia-intelectual-setubal-e-o-campeao-do-sul

 
A APPACDM/Clube Naval Setubalense sagrou-se o Campeão Regional do Sul de Andebol-5 para
jogadores com Deficiência Intelectual.
 
 A equipa de Setúbal venceu na final a CERCIMOR por 10-5 e retirou à equipa de Montemor-o-Novo o
título conquistado na época passada.
 A 3ª classificada foi a CERCIBEJA que ficou à frente da CERCIPORTALEGRE (4ª classificada).
 O Campeonato Regional do Sul foi realizado durante a manha desta quarta-feira dia 13 de maio no
Pavilhão Municipal de Portalegre.
 O próximo evento de Andebol da ANDDI decorrerá no próximo dia 31 de maio com a organização do
Campeonato de Portugal de Andebol-7 no Pavilhão do Clube Naval Setubalense.
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Andebol Clube "Os Lusitanos" conquistou Taça Professor Miranda de Carvalho .
Desporto em Matosinhos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2015

Meio: Desporto Matosinhos Online

URL:: http://www.desportomatosinhos.pt/andebol-clube-os-lusitanos-conquistou-taca-professor-miranda-de-

carvalho/

 
A equipa sénior feminina do Andebol Clube "Os Lusitanos" foi a grande vencedora da Taça Professor
Miranda de Carvalho, prova que decorreu ao longo das últimas semanas.
 
 Jogada num sistema de campeonato de "todos contra todos", as atletas matosinhenses fizeram o
pleno, conquistando a vitória em todos os 10 jogos disputados, sendo também o melhor ataque da
prova. A participar nesta competição estiveram também as equipas do FC Infesta, AD Amarante, CJA
Garrett, CD Palmilheira e AD Lagares.
 
 Maio 14, 2015
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Francisco Santos tem 19 anos e Rui Pereira tem 40. São os dois laterais esquerdos da Juve

DR

Juventude do Lis pode comemorar subida à 2.ª Divisão no fim-de-semana

Francisco e Rui: o andebol une
o que duas décadas separam
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Podiam ser pai e filho, mas são mui-
to mais do que isso. São colegas de
equipa na Juventude do Lis e ocupam
precisamente a mesma posição no ter-
reno de jogo e no xadrez de André
Afra: são laterais-esquerdos. Já Rui Pe-
reira era um respeitável jogador de an-
debol quando Francisco Santos nas-
ceu. O primeiro tem 40 anos, o se-
gundo 19. Rivalidades? Nada disso! O
primeiro procura dar a conhecer as
matreirices adquiridas ao longo de
uma carreira e o segundo absorve-
as sofregamente porque sonha ser fi-
gura de proa no jogo da bola da mão.

Sábado, pelas 18 horas, a Juven-
tude do Lis recebe o Oriental de Lis-
boa. Um hora e meia depois, se
tudo correr como o desejado, a fes-
ta irá invadir o pavilhão. É que de-
pois de uma fase final de grande ní-
vel, com nove vitórias e apenas
uma derrota, já só falta um triunfo
para o clube de Leiria garantir o re-
gresso à 2.ª Divisão, depois de duas
temporadas no terceiro patamar. “É
preciso jogar como temos vindo a
fazer. Defender bem, concentra-
dos, contra-atacar sempre que pos-
sível e não cometer os erros graves
que cometemos no jogo da primei-
ra volta, lembrando que a única
derrota que temos nesta fase foi pre-
cisamente contra esta equipa”, dis-
se o treinador.

Entre as armas que André Afra irá
utilizar, como utilizou ao longo de
todo o campeonato, estarão dois la-
terais-esquerdos: o “puto” Francis-
co e o “velhinho” Rui. Raramente es-
tão dentro de campo em simultâneo,
precisamente porque se comple-
mentam na perfeição. “O Rui Perei-
ra é muito importante na evolução do
Francisco. Às vezes sou eu que me
viro para ele e digo para explicar. Ata-
cam na mesma posição, defendem

na mesma posição e a transmissão de
conteúdos de atleta para atleta che-
ga mais facilmente do que de trei-
nador para atleta.”

Com 1,91 metros, Francisco San-
tos tem uma das características
principais para ser jogador de elei-
ção. Falta-lhe “encher um pouco”,
mas tal surgirá naturalmente com
tempo e trabalho, acredita. O miú-
do sonha jogar na 1.ª Divisão e,
quiçá, chegar a internacional. Para
isso, conta com o apoio de Rui Pe-
reira. “Vejo-o como um professor.
Indica os meus erros e diz como
posso melhorar o meu jogo sempre
que estou em campo. Foca-se na
equipa, mas tem um especial cari-
nho por mim”, acredita. Apesar da
proximidade, a idade é um posto.

“Tenho muito respeito e evito brin-
cadeiras”, confessa.

Rui Pereira não esconde o orgulho
de estar a ajudar a fazer nascer uma
nova estrela no andebol de Leiria. Foi
também por isso que aceitou o de-
safio do treinador para voltar a cal-
çar as sapatilhas, depois de meia dé-
cada afastado dos pavilhões. “O An-
dré Afra disse-me que gostava que
eu ajudasse a equipa, pois queria su-
bir de divisão. Comecei sem com-
promisso, mas como me senti bem
continuei. O Francisco? Tem muito
mais potencial do que eu. Tento
ensinar-lhe as matreirices dos mais
velhos. Só lhe faltam pequenas coi-
sas que tento ir corrigindo. É um
miúdo cinco estrelas, que ouve, não
acha que já sabe tudo.”

“O Rui é mais
experiente, o
Francisco é mais
explosivo e
irreverente”
André Afra,
treinador

Em destaque
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Andebol João
de Barros perde 
com Madeira SAD

O primeiro jogo das meias-finais do
playoff da 1.ª Divisão de andebol
feminino não correu de feição ao
Colégio João de Barros, de
Meirinhas, que perdeu em casa
com o Madeira SAD (26-28). Numa
série que será conquistada pela
equipa que primeiro chegar às duas
vitórias, o sete de Paulo Félix terá
de vencer sábado, no Funchal, para
obrigar a equipa insular a uma
terceira partida, a ser disputada no
domingo, no mesmo local.
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A10

Andebol de Iniciados Masculinos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/acores/graciosa-online/andebol-de-iniciados-masculinos-_46819

 
ACDR da Graciosa participa no campeonato regional A equipa da Associação Cultural, Desportiva e
Recreativa da Graciosa (ACDRG) inicia hoje a sua participação no Campeonato Regional de Andebol
em Iniciados Masculinos. Na fase de grupos a formação graciosense defronta o Marítimo SC e a equipa
das Capelas. O Campeonato Regional decorre de 13 a 16 de maio, no Pavilhão da Escola dos Arrifes.
 
 Publicado 14 Mai, 2015, 19:14 / atualizado em 14 Mai, 2015, 19:17
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1º de Agosto vence Supertaça africana em andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/05/14/angola-1o-de-agosto-vence-supertaca-babacar-fall-

em-andebol-feminino

 
14-05-2015 18:16
 
 É também a primeira vez no historial da prova que equipas do mesmo país se defrontaram para a
decisão do título.
 
 Andebol feminino: Petro Luanda - 1.º Agosto
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O 1º de Agosto conquistou esta quinta-feira, pela primeira vez no seu historial, a Supertaça Babacar
Fall em andebol sénior feminino, ao vencer o Petro de Luanda, por 32-28.
 
 Ao intervalo as duas formações estavam empatadas a 17 golos.
 
 É também a primeira vez no historial da prova que equipas do mesmo país se defrontaram para a
decisão do título.
 
 As militares destronam assim a hegemonia das petrolíferas, que detinham o troféu desde 1998.
 
 A Supertaça Africana Babacar Fall visa homenagear o primeiro presidente da CAHB, o senegalês
Babacar Fall.
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Col. Carvalhos 26  |  AC Lamego 23

O jogo iniciou com muitas falhas técnicas de ambas as 
equipas, com o primeiro golo a acontecer por volta dos 5 
minutos de jogo. A partir daqui as equipas desinibiram-se 
e desenvolveram bons lances de Andebol. A equipa da 
casa controlou o jogo durante toda a primeira parte, com 
o resultado ao intervalo a marcar 9-7 para o Colégio dos 
Carvalhos.

O intervalo parece ter feito bem ao Andebol Club de La-
mego, pois os jogadores lamecenses encaram a segunda 
parte do jogo com mais querer e ambição e mantiveram 
a incerteza do resultado até aos minutos finais. A equipa 
de Lamego mostrou outra postura a defender, com garra, 
conquistando várias vezes a bola e obrigando o ataque 
adversário a errar. Por sua vez, no ataque, o Andebol Club 
de Lamego teve mais paciência e conseguiu finalizar mais 
vezes na zona dos 6 metros.

Com este jogo o Andebol Club de Lamego termina a 
sua participação no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, 
ficando classificado em 5º lugar da segunda fase.

Andebol Club de Lamego: Daniel (7), Guedes, Car-
litos, Ruca (2), Vasco (1), André Dias (5), Diogo (5), An-
tónio (1) e Lapa (2).

Treinador: Miranda

Andebol Club de Lamego - Iniciados
Campeonato Nacional 1ª Divisão

Iniciados terminam participação 
no campeonato com boa exibição!
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E.A. Moimenta da Beira 34
AC Lamego         36
 
Na 2ª jornada desta fase 

complementar, quis o sor-
teio que se encontrassem 
as duas equipas que dispu-
taram a 1ª Divisão Nacional 
de Juvenis, onde a equipa de 
Moimenta da Beira disputou o 
acesso à fase final da divisão.

Duas equipas, que se co-
nhecem bastante bem, fruto 
dos diversos encontros que já 
disputaram ao longo do ano, 
onde é extremamente difícil 
surpreenderem-se. As equi-
pas entraram bem no jogo, 
mas sinal mais para a equi-
pa de Lamego que apresen-
tando um sistema defensivo 
profundo, causou muitas difi-
culdades à 1ª linha da equipa 

adversária provocando muitos 
erros no seu ataque. Fruto 
destes erros o Andebol Club 
de Lamego, com naturalidade 
disparou no marcador, crian-
do uma diferença de 6 golos, 
que pareciam irrecuperáveis 
para a equipa do Moimenta, 

mas que os árbitros trataram 
de corrigir, pois os últimos 10 
minutos da 1ª parte foram ter-
ríveis para a equipa visitante 
devido ao elevado número de 
exclusões que sofreu, regis-
tando-se 17-18 ao intervalo 
para a equipa de Lamego.

Andebol Club de Lamego - 1.ª Divisão Nacional de Juvenis
Fase Complementar - 2ª Jornada

Jogo entre equipas de 1ª Divisão mereciam 
melhor arbitragem!

Na segunda parte, a equi-
pa de Lamego entrou nova-
mente melhor e apesar de 
ter permitido que a equipa 
do Moimenta passa-se para a 
frente do marcador a meio da 
mesma, a sua defesa profun-
da, com muita solidariedade 
e vontade de querer vencer 
foram suficientes para a 2 
minutos do fim a equipa de 
Lamego ter o jogo na mão. 

Nesta análise ao jogo, 
não podemos deixar de re-
ferir, que com duas equipas 
deste valor em campo, a pra-
ticarem um bom andebol, a 
única equipa que não esteve 
à altura do jogo, foi a equipa 
de arbitragem que cometeu 
imensos lapsos de análise em 
prejuízo das duas equipas, le-
vando o jogo para agressivi-
dades desnecessárias.

Ac. Lamego: Henrique 
Mendes, João Reis (1), Mi-
guel Furtado (1), Nicolau 
(15), Ricardo Barradas (3), 
João Afonso (3), José Paiva 
(8), Carlos Pinto (2), Pedro 
Pinto (3) e João Rocha.

Treinadores: Prof. João 
Araújo e Miranda

Diretor: Afonso
        

        

Página 13



A14

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,89 x 17,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59268579 13-05-2015

No passado Domingo realizou-se no pavilhão Ál-
varo Magalhães o último Festand da época 2014/2015 
para os mais novos do Andebol Club de Lamego.

 Este encontro organizado pelo Andebol Club de Lame-
go contou também com a participação do G.C. Tarouca, 
Armamar F.C. e E.A Moimenta da Beira.

Mais uma vez o convívio entre os atletas das equipas 
intervenientes foi uma constante durante todo o encontro, 
com muitos sorrisos e diversão, e claro o Andebol que é o 
que eles mais gostam.

Os pais dos atletas não quiseram faltar à festa e fize-
ram questão de vir apoiar os seus filhos criando uma boa 
moldura humana no pavilhão Álvaro Magalhães.

O Andebol Club de Lamego agradece o apoio dos pais 
e também de todos aqueles que colaboram para que esta 
atividade fosse possível de se realizar. 

A.C. Lamego: Rodrigo, Guilherme, Martin, André, 
Márcia, Sónia, Eduardo, Rafael Silva, Rafael Esperanço, 
Tiago, Diogo, Júlio e Manuel

Treinadores: Luís Machado, Daniel Taveira e Fer-
nando Lobão

Diretores: Manuel Oliveira, Tânia Taveira e Eduardo 
Luís

Festand 
de Bambis em Lamego

Andebol Club de Lamego
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Algarvias ganham e perdem em jornada dupla
Na fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, efetuou-se jornada dupla, com 
o Vela de Tavira a averbar uma vitória e uma derrota. As tavirenses receberam e venceram, 
por 29-20, a Sociedade 1º de Maio para a 8ª jornada. Tendo-se realizado, também, o jogo, Aca-
démico 11 - Santa Joana 30. A partida entre o São Feliz da Marinha e a A. D. Canelas, ficou adia-
da para dia 13 de maio, e o encontro A. A. Espinho-Assomada, foi adiado para dia 30. 

Para a 9ª jornada, o Vela de Tavira visitou o Assomada e perdeu, por 29-19. Também se jo-
gou a partida, São Feliz da Marinha 23 - Académico 22, tendo-se já realizado o Sociedade 1º 
de Maio 23 - Santa Joana 24. A ronda fechou dia 6, com o encontro, A. D. Canelas-A. A. Espinho. 

A prova é liderada pelo Santa Joana, com 25 pontos, o Vela de Tavira é 2º, com 23.
Dia 9, a 10ª jornada tem os seguintes encontros: Vela de Tavira - A. D. Canelas, Académico-

-Sociedade 1º de Maio, A. A. Espinho-São Feliz da Marinha e Santa Joana-Assomada.

ANDEBOL Nacional Seniores femininos 2ª divisão
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ANDEBOL
ACV SOMA VITÓRIAS

A ACV somou apenas vitórias no passado fim-de-semana.
Os infantis venceram o CCR Fermentões por 26-18. Desta-
que para os 12 golos de Diogo Silva. No sábado, em Fafe,
nova vitória, por 17-26, e de novo Diogo Silva com 10 go-
los e João Oliveira com 7. A equipa está em primeiro,
colocada para se apurar para os nacionais. No domingo, a
equipa júnior/sénior feminina venceu, em Vermoim, o ABC/
Manabola por 25-22. A equipa ocupa o primeiro lugar e
com atletas entre as melhores marcadoras.
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ANDEBOL
INICIADAS INVICTAS

A equipa de iniciadas continua invicta no torneio de
encerramento, tendo vencido 26-8, na deslocação ao ABC/
Manabola. Na primeira parte já as atletas de Riba de Ave
venciam por 12-6, servindo a segunda apenas para dilatar
o resultado. As atletas seguem isoladas no 1º lugar numa
prova que engloba os escalões de iniciados e juvenis,
apesar da Didáxis apenas competir com iniciadas.
Já as juvenis da Associação Académica da Didáxis
perderam, por 34-27, diante da equipa de Alpendorada,
que ocupa o primeiro lugar do Campeonato Nacional. A
Didáxis realizou um jogo típico de quem já não tinha possi-
bilidades de passar à fase seguinte do campeonato e entrou
muito desconcentrada, hipotecando, na primeira parte, a
possibilidade de discutir o jogo.
A equipa de infantis  tinha um jogo agendado com o GD
Chaves mas foi adiado por impossibilidade do clube
visitante.
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ndebolA

Juniores Masculinos
Campeonato Regional

Sanjoanense, 36 - Águeda, 24
Sanjoanense cumpre em casa

Mais uma vitória construída ao longo do encontro. Desde 
os 15 minutos, tomou as rédeas do resultado e não mais 
largou. Resultado muito avolumado, que não retrata a 
realidade da partida, uma vez que esta equipa precisa de 
ser mais confiante e tranquila.

Parabéns pela vitória e para a semana teremos uma 
deslocação muito difícil ao terreno do S. Bernardo.

Infantis Femininos
Campeonato Regional

Canelas, 13 - Sanjoanense, 10

A Sanjoanense chegou ao intervalo a vencer por 6-5, 
mas na segunda parte o Canelas mostrou-se mais forte 
no ataque, ganhando por diferença de três golos. De re-
alçar o bom desempenho da equipa, essencialmente nos 
momentos defensivos.

Iniciadas Femininos
Sanjoanense, 33 - Espinho, 23 

Atletas: Carla Moreira (gr), Cláudia Moreira,Joana Pinho, 
Pipa, Catarina Arrojado, Rita, Lali, Mariana Neves, Carol, 
Kika, Beatriz Moreira (gr), Joana Alves

Treinador: Rui Andrade
Seccionistas: Vítor Alves e Miguel Silva
Fisioterapeuta: Márcio Paiva

E já vão nove vitórias em nove jogos. Num jogo que 
se antevia de alguma dificuldade, mais uma vez a nossa 
equipa demonstrou a sua superioridade e venceu de forma 
categórica, não deixando o adversário sequer pensar em 
impedir a nossa vitória. Resta agradecer o apoio dos pais 
e amigos do andebol.

No próximo domingo, realiza-se o último jogo desta fase, 
em Aveiro, contra o Alavarium, às 15h00, em que a nossa 
equipa já está apurada para a final four, que se realizará 
em 12,13 e 14 de junho em local a informar oportunamente.

Minis Femininos
Taça Encerramento de Minis Femininos

Sanjoanense, 18 - Espinho, 10

Jogando em casa e contando com o apoio dos pais, 
as Minis encararam o jogo com grande responsabilidade 
e concentração, evidenciando que já sabem que vitórias 
passadas não marcam golos. Assim, apesar de claramente 
superiores à equipa adversária, as Minis jogaram com 
grande rigor na defesa, antecipando-se e cortando as 
linhas de passe do Espinho, e com entusiasmo no ataque.

Agenda
08/05/2015 VETERANOS M. ADS AVANCA MUN. TRAVESSAS 21H30
09/05/2015 SENIORES MASC. S. BERNARDO ADS GIMN. S. BERNARDO 18H00
09/05/2015 INICIADOS MASC. CARVALHOS ADS/A COLÉGIO CARVALHOS 12H00
09/05/2015 INFANTIS MASC. ADS CAIC - CERNACHE MUN. TRAVESSAS 11H00
09/05/2015 MINIS MASC. ADS/A FEIRENSE MUN. TRAVESSAS 9H30
09/05/2015 MINIS FEM. VACARIÇA ADS CASA POVO DA VACARIÇA 15H00
10/05/2015 JUNIORES MASC. S. BERNARDO ADS GIMN. S. BERNARDO 15H00
10/05/2015 INICIADOS MASC. ADS TAROUCA MUN. TRAVESSAS 15H00
10/05/2015 INICIADAS FEM. ALAVARIUM ADS ALAVARIUM 15H00
10/05/2015 INFANTIS MASC. ADS FEIRENSE MUN. TRAVESSAS 11H00
10/05/2015 MINIS MASC. VACARIÇA ADS/A CASA POVO DA VACARIÇA 14H30
10/05/2015 MINIS MASC. ÍLHAVO ADS/B GAFANHA ENCARNAÇÃO 11H00

Veteranos Masculinos Campeonato Regional

Bernardo, 23 - Sanjoanense “Betereanos”, 28
Vitória carimba liderança

AD Sanjoanense: Nuno Cardoso (2), José Silva (4), 
José Correia (5), Manuel Macedo, André Lima, José Ma-
galhães (2), Carlos Ferreira, Fernando Dias (5), Humberto 
Rodrigues, Luis Correia (2), Marco Cardoso,  Nuno Silva 
(4), Luis Cruz, Jose Fonseca (4), André Tavares 

A Sanjoanense entrou neste jogo em grande alcançando 
um parcial de 6-1. Com uma defesa consistente e com um 
contra ataque mortífero, a Sanjoanense não deu hipóteses 
na fase inicial.

Contudo, alguma rotatividade da equipa fez com que 
a equipa perdesse consistência. O resultado começou a 
ficar nivelado e ao intervalo a diferença era de apenas um 
golo, 12-13.

Na 2.ª parte, já com alguns acertos tácticos, a Sanjoanen-
se voltou em força e obteve uma margem de segurança, 
que levou até ao final do jogo.

Viram-se bons momentos de andebol de parte a parte e 
quem se deslocou ao pavilhão certamente ficou agradado 
porque, independentemente do resultado, estes atletas 
dão tudo o que tem.

É este o espírito veterano que tanta falta faz às novas 
gerações.

A seguir a esta difícil e importante vitória, foi vez de 
grande repasto no conhecido Baptista do bacalhau e aí, 
mais uma vez, a Sanjoanense não deu qualquer hipótese.

Iniciados Masculinos
Campeonato Nacional 2ª Fase

Col. Carvalhos - A D Sanjoanense ( não se realizou devido 
ao piso impróprio à pratica desportiva)

Lamego, 31 - Sanjoanense, 23
Jogo desastroso dita derrota

Sanjoanense: Ramiro Pinho, Paulo Bastos, Manuel Ma-
teus, Daniel Andrade (3), Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo (3), Rodolfo Silva (4), José Pereira(2),  Alexandre 
Tavares (3), João Freitas (8) 

A Sanjoanense, na deslocação a Lamego, sabia que tinha 
uma árdua tarefa pela frente. O Lamego tradicionalmente 
coloca muita alma em jogo e desta vez não foi excepção.

A Sanjoanense entrou algo nervosa em jogo falhando 
contra ataques e sendo muito permissiva na defesa. O La-
mego foi o inverso, demasiado duro na defesa e mais con-
centrado no ataque, foi construindo um resultado positivo.

Ao intervalo o jogo estava em 16-14.
Estando a pressão do resultado no lado da Sanjoanense 

dado que o Lamego já está afastado da fase seguinte, 
a Sanjoanense continuou na 2.ª parte com uma postura 
nervosa e demasiado passiva. Foi acumulando erros e, 
nos momentos que poderiam aproximar no resultado, co-
meçaram a suceder erros de arbitragem graves para ambos 
os lados. Estes erros permitiram que o jogo entrasse numa 
virilidade perigosam que beneficiava mais a equipa da casa, 
visto ser mais combativa.

Os alvinegros assustados cederam e permitiram ao ad-
versário ganhar ascendente e construir uma vitória.

Foi um jogo feio, dentro e fora do campo, mas às vezes 
estas coisas acontecem. É o desporto e a forma como 
muitos vêem o desporto.

A Sanjoanense, no próximo sábado, joga as cartas todas 
contra os Carvalhos. A vitória carimba a passagem à 3.ª 
fase.
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os infantis masculinos da asso-
ciação Cultural de Vermoim (aCV) 
venceram, a 1 de maio, o CCR Fer-
mentões, por 26-18, em jogo da 
modalidade de andebol, onde 
se destacaram Diogo Silva, com 
12 golos, João oliveira, com sete, 
Luís Carvalho, João miguel olivei-
ra, Tiago Carvalho e João Pache-
co que pontuaram igualmente.

No dia seguinte, derrotaram o 
aC Fafe, por 26-17, com golos de 
Diogo Silva (10), João Pacheco 
(sete), Luís Carvalho, João Pache-

Equipas de Vermoim vencem
competições de andebol

co e Francisco antunes.
Com estes triunfos, a equipa 

está bem colocada para conse-
guir o apuramento para os Na-
cionais.

Já a equipa Júnior/Sénior femi-
nina venceu, por 25-22, as braca-
renses do aBC/manabola, com 
golos de mélanie oliveira (três), 
Raquel Torres, ana Fernandes 
(quatro), Bruna oliveira (quatro), 
Bruna Silva (dois), Viviana Dias 
(três), Jéssica Carneiro (cinco) e 
Daniela (dois). A.C. /P.P.
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