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Cid Ramos

ANDEBOL A Juve Lis sentiu
bastantes dificuldades para le-
var de vencida a Assomada em
jogo a contar para a 3.ª jornada
do campeonato nacional. A jo-
vem equipa leiriense sofreu
bastantes mexidas em relação
à última temporada e isso tem-
se reflectido muito no nível exi-
bicional. 

O jogo foi sempre bastante
equilibrado, sem que a forma-
ção leiriense conseguisse ga-
nhar grande margem no mar-
cador. A Assomada, com joga-
doras com uma envergadura
física superior, lutou sempre e
conseguiu estar durante todo
o jogo na discussão pela vitória.

Ao intervalo a Juve Lis vencia
por 18-16 e, no segundo tempo,
o equilíbrio manteve-se, con-
tudo a formação leiriense
soube controlar a partida na
parte final, o que lhe permitiu
não ter nenhum dissabor.

Na Juve Lis destaque para as
exibições de Ana Fonseca e Ana
Gante, secundadas por Patrícia
Mendes. Na Assomada, Odete
Tavares e a jovem Micaela San-
ches foram as jogadoras mais
inconformadas. |

Juve Lis estreia-se a vencer

Juve Lis aposta fortemente na juventude na nova época
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ANDEBOL
| Redacção | 

O projecto de Andebol da Associação
Cultural de Vermoim (ACV) deu início à
sua terceira temporada desportiva no pas-
sado domingo. Foi uma tarde repleta de
andebol com todos as equipas ACV a

mostrar do que são capazes. 
Nota especial para os convidados de

honra, a equipa de desporto adaptado da
APD Braga vencedores da Taça de Portu-
gal da modalidade e que abrilhantou a tar-
de no pavilhão de Vermoim, proporcio-
nando ainda interactividade com os
atletas ACV que desta forma puderam

contactar com mais esta vertente e reali-
dade desportivas. Contando com aproxi-
madamente 100 atletas federados nas ac-
tuais seis equipas, todas nos escalões de
formação inscritos em competições na-
cionais, o ACV Andebol Clube Ver-
moim  afirma-se definitivamente como
referência regional na modalidade. 

DR

A equipa de desporto adaptado da APD Braga (vencedores da Taça de Portugal) conviveu em Vermoim

Andebol da AC Vermoim já iniciou
os trabalhos da nova temporada
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VERMOIM conta com aproximadamente 100 atletas fede-
rados nas seis equipas, todas nos escalões de formação inscritos em competições nacionais.

DR

Muitos jovens praticam andebol em Vermoim
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Arsenal Andebol teve uma es-
treia auspiciosa no primeiro jogo
oficial da sua existência. A equi-
pa bracarense, fundada este ano,
venceu de forma categórica o
AC Lusitanos (Matosinhos), por
33-18, em jogo a contar para a
primeira fase da Taça de Honra
da Associação de Andebol do
Porto seniores masculinos.

O encontro, disputado no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, em Braga,
começou bastante equilibrado
nos primeiros 15 minutos de jo-
go, fruto de alguma ansiedade e
nervosismo inicial por parte dos
atletas arsenalistas, onde se des-
taca algumas falhas técnicas, as-
sociadas a inúmeros remates fa-
lhados aos seis metros. 

Após algumas correcções, no-
meadamente a nível defensivo, o
resultado começou a dilatar-se
favoravelmente ao Arsenal An-
debol, terminando a primeira
parte com uma vantagem de 8

golos.
Com uma boa entrada na etapa

complementar, aliada a um pu-
nhado de defesas do jovem guar-
dião João Costa, a equipa conse-
guiu dilatar o marcador, ter-
minando com uma vitória por 15
golos, expressando bem as po-
tencialidades destes jovens arse-
nalistas.

Fernando Fernandes, treinador
do Arsenal Andebol fez um ba-

lanço positivo do primeiro jogo
oficial da equipa. 

“Prevíamos que poderíamos
vir a ter algumas dificuldades
iniciais, tal como se comprovou,
muito por culpa da ausência de
competitividade de alguns atle-
tas, que tinham de deixado de jo-
gar há dois ou mais anos. O ajus-
te que realizamos, ainda nos
primeiros quinze minutos de jo-
go, no nosso sistema defensivo e
numa melhora na finalização
permitiu-nos uma vantagem
tranquila no marcador que foi só
gerir até ao final. Foi uma vitória
importante, é sempre bom entrar
com o pé direito, mas sabemos
das dificuldades que nos espe-
ram neste longo trajecto rumo ao
objectivo traçado”, afirmou o
técnico, deixando ainda uma
“palavra de agradecimento para
o fantástico público que nos
apoiou e para os patrocinado-
res. Sentimos que não estamos
sozinhos e sem eles todo este
projecto não era possível”, fri-
sou.

Arsenal Andebol venceu
o primeiro jogo oficial
ESTREIA TRIUNFANTE. A equipa do Arsenal Andebol venceu, de forma ca-
tegórica, o Lusitanos, por 33-18, para a Taça de Honra da Associação de An-
debol de Porto, naquele que foi o primeiro jogo oficial da sua existência.

DR

Equipa do Arsenal de Andebol que se estreia esta temporada 2013/2014 na modalidade

Primeira fase da prova
é disputada num sistema
de ‘play-off’, onde os
vencedores jogam 
entre si  e vencidos
também. A equipa
bracarense vai agora
defrontar, no próximo
jogo (12 de Outubro), 

a AD Amarante, vencedora
do jogo 1, por 38-21, 
frente ao AD Gondim.
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Plantel do Arsenal da Devesa

A recém criada equipa 
de andebol do Arsenal 
Andebol teve uma estreia 
auspiciosa no seu primei-
ro jogo oficial, ao vencer 
o AC Lusitanos (Matosi-
nhos) por 33-18.

O encontro, pontuável 
para a Taça de Honra da 
Associação de Andebol do 
Porto, começou equilibra-
do, fruto de alguma an-
siedade e nervosismo ini-
cial por parte dos atletas 

arsenalistas. Após al-
gumas correções, nomea-
damente a nível defensi-
vo, o resultado começou 
a dilatar-se favoravelmen-
te ao Arsenal Andebol, ter-
minando a primeira par-

Arsenal da Devesa
venceu Lusitanos

ANDEBOL

Equipa bra-
carense é a no-vidade no andebol nacional, e domingo joga para a Taça de 

Portugal

te com uma vantagem de 
oito golos.

Com uma boa entrada na 
etapa complementar, alia-
da a um punhado de de-
fesas do jovem guardião 
João Costa, a equipa con-
seguiu dilatar o marcador, 
terminando com uma vitó-
ria por 15 golos, expres-
sando bem as potenciali-

dades destes jovens 
arsenalistas.

O técnico 
desta jovem 
equipa braca-
rense é Fer-

nando Fernan-
des.

Recorde-se que 
o Arsenal da Devesa joga, 
no próximo domingo, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite 
com o Lusitanos, para a 
primeira eliminatória da 
Taça de Portugal.

DR
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• Andebol do Arsenal da Devesa arranca com vitória
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Andebol
Alcanena surpreende Madeira, SAD

O  JAC – Alcanena foi ao Funchal conquistar uma 
saborosa vitória por 34-29 com a Madeira SAD. A 
central Neuza valente marcou 12 golos neste encon-
tro e foi a segunda vitória na ilha já que as pupilas de 
Marco Santos tinham ganho ao Sports Madeira por 
30-20. No sábado, a grande sensação foi o empate a 
23 golos conseguido pelo Vela de Tavira em casa da 
Juve Lis.
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ANdEbOl – cAMPEONATO NAcIONAl

Sporting da Horta vai ao dragão
g no passado fim de semana o Sporting
da horta (SCh) recebeu e venceu o Fafe
no pavilhão, por 31-24, em jogo da ter-
ceira jornada do Campeonato nacional
de Andebol. Destaque para a exibição de
Filipe Pinho, melhor marcador da parti-
da, que faturou 10 dos golos dos insula-
res. 

nos outros jogos da jornada, o
Sporting recebeu e bateu o Avanca
(29-20), o ISMAI foi derrotado em casa
pelo Madeira SAD (27-29), o Passos
Manuel perdeu em casa do ABC Braga
(30-22), o Águas Santas recebeu e ven-
ceu o Belenenses (22-19) e o Benfica

perdeu em casa com o Porto (24-27).
O próximo jogo da equipa faialense

não podia ser mais difícil: o SCh joga no
Dragão Caixa, na próxima quarta-feira,
dia 2, frente ao Porto, em jogo a contar
para a quinta jornada. 

A quarta jornada arrancou na quarta-
feira, com o Porto a cair em casa frente ao
Águas Santas (24-25). O Benfica tam-
bém perdeu em casa do rival Sporting
pela diferença mínima (29-28). O ABC
venceu em casa do Fafe (21-27) e o
Passos Manoel recebeu e venceu o
ISMAI (38-25). A receção do Avanca ao
Madeira SAD acontece só em novembro

e SCh e Belenenses encontram-se a 16
de outubro.

nas contas da tabela, o Águas Santas é
agora o líder (12 pontos), seguido de
Porto (10) e Sporting (10). Em quarto
lugar mas com menos um jogo está o
ABC (9 pontos). O Benfica segue em
quinto com 8 pontos em quatro jogos e o
SCh é sexto, com 6 pontos em dois
jogos. Passos Manoel, Madeira SAD e
ISMAI somam 5 pontos em três jogos. O
Fafe é sétimo, com 4 pontos em quatro
jogos, e Belenenses e Avanca ocupam as
últimas posições, com 3 pontos em três
jogos.                                               MP
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ANdEbOl

SPOrTING 
dA hOrTA vAI

AO drAGãO
PÁGINA O9
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campeonato nacional 2.ª diviSão de SenioreS
maSculinoS de andebol

a vitória fugiu 
nos instantes finais

Sanjoanense, 24
Santana, 30

Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Eduardo 
Pereira, Fábio Gonçalves, António 
Brandão, Ricardo Pinho, Hélder Santos, 
Ruben Silva, Daniel Valente, Alexandre 
Tavares, Bruno Pinho, Fabian Schek, 
Alexandre Duarte, Henrique Pinho, Rui 
Gonçalves, Pedro Amorim.
Treinador: Pedro Tavares.

Apesar dos seis golos de 

diferença finais, o marcador 
esteve sempre muito equi-
librado, com a vantagem a 
alternar entre as duas equipas. 
No final, a Sanjoanense esteve 
bastante perdulária e um 
momento de desconcentração 
ditou a derrota.

A equipa do Santana é 
claramente inferior à alvine-
gra em termos qualitativos, 
tendo feito a maioria dos seus 

golos pela ponta esquerda. 
A defesa, apesar de no geral 
ter estado bem, nunca conse-
guiu anular o ponto forte do 
Santana.

A falta de alguns atletas 
aliada à juventude da ADS e 
a veterania da equipa adver-
saria foram os factores que 
levaram à derrota da Sanjo-
anense contra uma equipa 
perfeitamente ao seu alcance.

ANDEBOL

FOTO: DR
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campeonato nacional da 1.ª diviSão 
de JunioreS maSculinoS

S. Mamede, 24
 Sanjoanense, 21

Sanjoanense: Rui Costa, Ricardo Pinho, 
Alexandre Duarte, Hélder Fonseca, 
Diogo Santos, João Silva, André, Rui 
Martins, Válter Braga, Daniel Oliveira, 
Ricardo Silva, Tiago Correia, José 

Costa, Emanuel Silva, Ivo Silva, Fábio 
Fernandes.
Treinadores: Hélder Louro e Rui Costa.

De todas as equipas da 
Sanjoanense, esta é, prova-
velmente, a que tem a mis-
são mais difícil, já que está 

inserida numa competição 
que conta com as melhores 
equipas do país.

O jogo foi muito dis-
putado tendo o factor casa 
pesado bastante no resultado 
final. 
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Jogo de apresentação 
de iniciados masculinos

Sanjoanense, 23
ABC, 33

No passado domingo 
realizou-se o jogo de apresen-
tação do escalão de iniciados 
masculinos. E nada melhor do 
que o fazer com o ABC, um 
dos clubes referência do an-
debol nacional. Na primeira, 

parte a Sanjoanense foi uma 
equipa aguerrida, consistente 
e acima de tudo eficaz. Já no 
segundo tempo, fruto de uma 
maior rotação do plantel e 
do ABC ter uma equipa mais 
sólida e com mais soluções, 
os alvinegros permitiram 
que o resultado começasse a 
ganhar uma vantagem con-
siderável para os visitantes, 

terminando com um parcial 
de 20-31.

FOTO: DR
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Secção apoSta na mediatização do plantel com viSta ao retorno financeiro

Seniores femininas entram em campo de mini-saia

A equipa sénior feminina de an-
debol da Sanjoanense será a única 
equipa nacional na modalidade a jogar 
de mini-saia. A apresentação oficial foi 
realizada no passado dia 22, no Pavilhão 
das Travessas, com um jogo frente ao 
Salgueiros. 

A novidade para esta época prende-
se com uma aposta da secção de 
andebol do clube alvinegro que tem 
como objetivo mediatizar o plantel e 

dar visibilidade aos patrocinadores. “As 
modalidades amadoras em Portugal são 
pouco apoiadas, em especial o feminino, 
muito  pela sua falta de visibilidade, pelo 
que pretende-se efetuar a sua promoção 
por várias vias, criando retorno e valor 
acrescentado aos patrocinadores”, 
esclarecem os diretores do andebol 
alvinegro. “O andebol feminino da San-
joanense tem uma das melhores escolas 
do país fornecendo, com assiduidade, 

atletas às seleções nacionais jovens. São 
várias as jogadoras seniores formadas 
no clube que estão em algumas das 
melhores equipas portuguesas”, acres-
centam os responsáveis da modalidade, 
que na época passada alcançou um 
título nacional em infantis femininos. 
Relembrando as dificuldades da última 
época, com as atletas da equipa sénior 
feminina a suportarem muitas vezes, 
as deslocações e custos com materiais, 

os diretores sublinham que para esta 
temporada, “devido á falta de fundos, 
foi necessário ser imaginativo e correr 
riscos”. Num ano em que a equipa 
principal feminina comemora os seus 
15 anos de existência e que se pretende 
criar estabilidade orçamental, os res-
ponsáveis pretendem ser inovadores na 
abordagem à modalidade. Assim, para 
além da aposta num novo equipamento, 
que faz da Sanjoanense a única equipa 

em Portugal a jogar de mini-saia, a sec-
ção vai também colocar à venda, no mês 
de outubro, um calendário de mesa fora 
do convencional, com fotos sensuais e 
arrojadas da equipa. 

Ainda com o objectivo de ajudar no 
financiamento do escalão, será também 
lançado, brevemente, um projeto através 
da “PPL Crowdfunding Portugal”, onde 
qualquer pessoa ou empresa pode dar 
o seu apoio em troca de visibilidade.

Jogo de
apresentação de
Seniores femininos
de andebol

Sanjoanense, 24
Salgueiros, 28

Sanjoanense: Carla, Mónica, Ana Sofia, 
Ana Horta, Rita Silva, Branca, Ana Silva, 
Cláudia, Viviana, Carina, Catarina, Joana 
Oliveira, Patrícia, Maria João, Francisca.
Treinador: Filipe Rosário.

Foi um jogo típico de uma 

apresentação, com alguns por-
menores interessantes e sem 
qualquer pressão, não se notando 
grandes preocupações com o re-
sultado. O técnico Filipe Rosário, 
que ainda está a conhecer a equi-
pa, fez inúmeras experiencias. A 
equipa mostrou que tem argu-
mentos para discutir os primeiros 
lugares do campeonato. 

FOTO: NUNO SANTOS FERREIRA

FOTO: NUNO SANTOS FERREIRA
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P 12

ADS apresentou primeira 
equipa nacional de andebol 

a jogar de mini-saia
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Liga dos Campeões de Andebol
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Liga dos Campeões de Andebol: derrota do FC Porto.
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