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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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Albano Lopes
deixa de jogar
Adeus O jogador da Artística de
Avanca decidiu colocar um ponto final
numa carreira vivida ao mais alto nível

Avelino Conceição

Albano Lopes anunciou, esta
semana, o fim da sua excelente
carreira, depois de mais de 20
anos de ligação à modalidade.
Actualmente a vestir as cores
da Artística de Avanca, o expe-
riente jogador, de 31 anos, tem
no seu currículo passagens
pelo São Bernardo - clube on -
de se formou até à idade de sé-
nior -, Ac. Águeda, Sporting da
Horta, Madeira SAD e Águas
Santas, jogando sempre ao
mais alto nível.

“De há uns tempos a esta
parte senti uma falta de cha -
ma e paixão para continuar a
fazer o que até então apenas
me deu prazer fazer todos os
dias, jogar Andebol”, explica

Albano Lopes na sua página
de uma rede social. “Por ques-
tão de honestidade com o
meu último clube e principal-
mente comigo mes mo, che-
gou a hora de virar a página e
me dedicar com todo o meu
empenho e tempo a novos de-
safios. Espero que compreen-
dam a minha decisão, não foi
uma decisão fácil de tomar”,
acrescenta.

O jogador aveirense subli-
nhou ainda o impacto que o
treinador Jo sé “Litos” Rodri-
gues teve na sua carreira en-
quanto jogador, “pela impor-
tância que teve no meu de -
senvolvimen to desportivo e
pessoal. Numa altura em que
eu era um projecto de jogador
e de homem, apostou em
mim e, desde então, foi acom-
panhando regularmente a mi-
nha carreira desportiva com
um carinho especial”. |O jogador aveirense começou a jogar no São Bernardo

Andebol
Nacional da 1.ª Divisão

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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Albano Lopes abandona
carreira de andebolista  P32
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LIGA DOS CAMPEÕES DE ANDEBOL

FC Porto sofre pesada derrota 
com polacos do Vive Kielce

O FC Porto somou, ontem, a segunda derrota na 
fase de grupos da Liga dos Campeões em andebol, 
ao ceder uma derrota fora frente aos polacos dos 
Vive Targi Kielce por 35-23.

Ao intervalo, os “azuis e brancos” perdiam por 
16-13 com aquela que é considerada uma das 
melhores equipas europeias de andebol.

O FC Porto soma duas derrotas nos dois jogos 
disputados até ao momento, depois de ter perdi-
do na estreia na Liga dos Campeões em andebol 
com os dinamarqueses do Kolding por 25-20 
(15-10 ao intervalo), numa partida disputada em 
Copenhaga.

Na terceira jornada do Grupo B, os “dragões” vão 
jogar pela primeira vez em casa, contra os holandeses 
do THW Kiel, no próximo dia 12 de outubro.
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7 Andebol. Para a 1.ª Di-

visão masculina de Ande-
bol, o Madeira SAD ven-
ceu, ontem, no Funchal, o
Passos Manuel por 22-21
(12-13 ao intervalo). Foi a
2.ª vitória em quatro jo-
gos para a formação
orientada por Sandra Fer-
nandes.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC Braga/UMinho venceu
ontem o Belenenses, por 26-19,
em jogo da terceira jornada do
campeonato nacional Andebol 1.
O Belenenses adiantou-se no
marcador, com Nelson Pina efi-
caz no plano da concretização,
mas ainda no primeiro tempo, o
ABC equilibrou e passou para a
frente. Voltaram os lisboetas à
vantagem. Boas intervenções do
guardião bracarense Humberto
Gomes evitaram que os “azuis”
se distanciassem. No final da
primeira parte, os de Braga assu-
miram de novo o comando, ain-
da à tangente no tempo de inter-
valo mas ampliada no segundo
tempo.

No início da etapa complemen-
tar, o Belenenses ficou privado
de um dos seus jogadores, Edgar
Landim, que viu o cartão verme-
lho após uma entrada à margem
das leis. OABC teve nesta fase

ensejo para consolidar o avanço
no marcador. À entrada para o
último quarto de hora, os pupilos
de Resende já ganhavam por

uma margem de oito golos (20-
12) que levou o treinador do
Restelo a fazer entrar o terceiro
guarda-redes, Henrique Cartola,

um internacional das camadas
jovens. Nos últimos cinco minu-
tos, os seis golos de diferença
(23-17) deixavam poucas dúvi-
das quanto ao vencedor.

ABC vence Belenenses e sobe
ABC BRAGA/UMINHO ganhou ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite ao Belenenses e subiu ao terceiro
lugar, a um ponto do Sporting e do Águas Santas, mas ainda com um jogo em atraso.

ABC/UMINHO 261 
Humberto Gomes (Bruno Dias); Fábio
Vidrago (4), Hugo Rocha (2), Pedro
Marques (4), Carlos Siqueira (3),
Emanuel Ribeiro, Ricardo Pesqueira (1),
Carlos Martins, Nuno Pereira (3), Nuno
Rebelo (4), Tomás Albuquerque, João
Pinto (5)
Tr. Carlos Resende

DELTA BELENENSES 191 

António Ribeiro (João Lino e Henrique
Carlota);Bruno Ferreira, Filipe Oliveira
(1), Ruben Pereira (3), João Lino, Rui
Silva (2), Edgar Landim (2), Pedro
Delgado, Pedro Pinto (2), João Pinho,
Nuno Pinto, Henrique Cartola, Diogo
Santos (1), Nelson Pina (5), Luis Nunes
(3) e Felisberto Landim. 
Tr. Pedro Teixeira
Árbi t ros:Nuno Marques e João Ferreira
(Aveiro)DR

Nuno Pereira em remate dos 9 metros

Carlos Resende 
(tr. ABC/UMinho)
“No aspecto defensivo
fizemos um excelente
trabalho”
“Nós sofremos nove golos na
primeira parte e dez na segunda.
No aspecto defensivo, voltámos a
fazer um excelente trabalho. Na
primeira parte não aproveitámos
algumas das fragilidades que a
equipa adversária apresentou.
Estávamos perturbados. Na
segunda parte entrámos muitíssi-
mo bem. Tivemos um parcial que
nos deu um conforto grande e
depois foi só gerir até ao final.”

Pedro Teixeira
(tr. Belenenses)
“Há que dar mérito 
ao ABC”
“Há que dar o mérito ao ABC pela
resposta que teve. Colocou-nos
dificuldades que nós não
conseguimos contrariar. Ficámos
aos cinco minutos da segunda
parte condicionados com a
desqualificação do Edgar. Teve
efeito na estratégia, porque é um
jogador que fixa muito a atenção
do adversário. Demorámos a voltar
a acertar.”

§cabinas

ABC a um ponto da frente 
com menos um jogo 
Ao vencer ontem o Belenenses, o ABC benefi-
ciou do triunfo do Sporting no recinto do
Águas Santas — que na jornada anterior ti-
nha ido ao Dragão Caixa vencer o FC Porto —
e aproximou-se da frente da tabela, ficando a
um ponto do par formado por Sporting e
Águas Santas, que comandam com 13 pontos

em cinco jogos disputados. 
O ABC, com quatro encontros realizados, tem
12 pontos, faltando-lhe acertar o calendário
com o ISMAI, em Braga (jogo agendado para
dia 16 de Outubro no Pavilhão Sá Leite).
Resultados de jogos disputados ontem:
Benfica, 27 - Avanca, 10
Águas Santas, 21 - Sporting, 32
ABC Braga/UMinho, 26 - Belenenses 19
Madeira SAD - Passos Manuel (hoje às 19h)

§resultados
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Artística sem argumentos na Luz
A equipa masculina de andebol da Artística de Avanca, que milita na 1.ª Divisão 
Nacional, somou, ontem, a quarta derrota em outros tantos jogos, ao perder com o
poderoso Benfica, de forma inequívoca, por 27-10. Ao intervalo estava 9-4.
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Descanso tudo mudou

Ricardo Pesqueira vence oposição da defensiva do Belenenses

AVELINO LIMA

ABC VENCE BELENENSES E MANTÉM INVENCIBILIDADE

LIMA DUARTE

Ao receber e vencer o 
Belenenses, por 26-19, em 
partida da 5.ª jornada do 
nacional da 1.ª Divisão, 
realizada no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, o ABC/UMi-
nho confirmou o bom iní-
cio de campeonato, man-
tendo a invencibilidade na 
competição.

Era importante vencer 
uma equipa do seu campeo-
nato e o triunfo não sofreu 
contestação, em especial 
pelo que o conjunto fez 
no segundo tempo.

Depois de uma primeira 
parte em que a equipa mos-
trou alguma dificuldade 

nas combinações atacan-
tes, evidenciando a espa-
ços algum atabalhoamen-
to, nomeadamente nos lan-
ces de contra-ataque, per-
mitindo que o Belenenses 
se mantivesse na discussão 
do resultado, os bracren-
ses chegaram ao intervalo  
em vantagem pela margem 
mínima (10-9).

Tudo foi diferente 
no segundo tempo

 O descanso viria a mos-
trar-se fundamental para o 
conjunto academista, uma 
vez que a equipa regres-
sou ao recinto a eviden-
ciar maior clarividência 
atacante, ao mesmo tem-

po que mantinha a eficá-
cia defensiva, apoiada na 
boa exibição de Humber-
to Gomes. 

Perante um adversário 
que ficaria mais fragili-
zado após a expulsão de 
Edgar Landim, o ABC foi-
se distanciando no marca-
dor, chegando aos dez go-
los de vantagem (23-13), a 
menos de dez minutos do 
final. Foi tempo de Carlos 
Resende colocar em cam-
po os seus jogadores me-
nos utilizados, permitindo 
que o adversário minimi-
zasse a desvantagem sem 
contudo colocar entraves 
a um triunfo perfeitamen-
te justificado.

4

O técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende, mostrou-se 
satisfeito pelo triunfo mas reconheceu que «a equipa não 
soube aproveitar as deficiências contrárias e não esteve 
bem no ataque ao longo do primeiro tempo, evidenciando 
alguma dificuldade  na ligação das jogadas. Pelo contrário, 
no capítulo defensivo estivemos bem e o facto de termos 
sofrido apenas 9 golos fala por si».

Para o técnico o segundo tempo mostrou uma equipa 
mais concentrada e eficaz: «entrámos bem no segundo 
tempo e com maior eficácia na finalização criámos uma al-
mofada no marcador que nos permitiu gerir o triunfo».

Pedro Alvarez (Belenenses): equipa limitada
Por sua vez, o técnico do Belenenses reconheceu 

as limitações da sua equipa, com um plantel restrito, 
considerando que «a expulsão do Edgar Landim veio 
criar-nos mais dificuldades do que aquelas que o ABC já 
nos estava a criar». Pedro Alvarez considerou ainda que 
a eventual diferença da sua equipa entre o primeiro e o 
segundo tempo «aconteceu por força das dificuldades que 
o ABC nos criou e que não conseguimos resolver. Somos 
uma equipa limitada nas opções defensivas mas o nosso 
objetivo é lutar pela manutenção», concluiu.

«Estivemos bem no segundo tempo»

PRÓXIMA JORNADA

Avanca - P. Manuel

Benfica - Águas Santas

Sporting - Horta

Belenenses - ISMAI

Fafe - Madeira

FC Porto - ABC

5.ª JORNADA  

Benfi ca 23 - 10 Avanca

Madeira - P. Manuel

ISMAI 22 - 26 Fafe

Horta - FC Porto

Águas Santas 31 - 32 Sporting

ABC 26 - 19 Belenenses

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1  ABC 4 4 0 0 118 : 86 32 12

2  Sporting 5 4 0 1 151 : 137 14 12

3  Águas Santas 5 4 0 1 150 : 134 16 12

4  FC Porto 4 3 0 1 119 : 89 30 9

5  Benfica 5 3 0 2 148 : 115 33 9

6  Sp. Horta 2 2 0 0 60 : 48 12 6

7  Passos Manuel 3 1 0 2 85 : 92 -7 3

8  Madeira SAD 3 1 0 2 77 : 91 -14 3

9  Fafe 5 1 0 4 132 : 157 -25 3

10  Maia 4 1 0 3 93 : 111 -18 3

11  Belenenses 4 0 0 4 87 : 118 -31 0

12  Avanca 4 0 0 4 66 : 108 -42 0

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Nuno Marques e João 
Correia (Aveiro)

ABC                  
Humberto Gomes (Bruno Dias, Ema-
nuel Ribeiro); Fábio Antunes (4), Hu-
go Rocha (2), Pedro Seabra (4), Car-
los Siqueira (3), Ricardo Pesqueira (1), 
Carlos Martins, Nuno Pereira (3), Nuno 
Rebelo (4), Vasco Areias, Tomás Al-
buquerque e João Pinto (5).

Treinador: Carlos Resende

Belenenses
João Lino (António Ribeiro); Bruno 
Ferreira, Filipe Oliveira (1), Ruben Pe-
reira (3), Rui Silva (2), Edgar Landim (2), 
Pedro Delgado, Pedro Pinto (2), João 
Pinho, Nuno Pinto, Henrique Carlota, 
Diogo Santos (1), Nelson Pina (5), Luís 
Nunes (3) e Felisberto Landim. 

Treinador: Pedro Álvarez

Marcha do marcador: 10 m: 2-2; 20 m: 7-7; 
30 m: 10-9; 40 m:17-12; 50 m: 22-13 e 60 
m: 26-19. 

26

19
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,32 x 0,43 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 49986231 29-09-2013

• ABC soma quarta vitória consecutiva
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,05 x 2,48 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 49986231 29-09-2013

DESPORTO PÁGINA 27

ABC soma
quarta vitória
consecutiva
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A20

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,94 x 2,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49986249 29-09-2013

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2013
A RTP1, a SIC e a TVI realizam 
uma emissão especial, marcada 
pelo acompanhamento do escrutínio 
e reacções aos resultados eleitorais. 
RTP1, SIC e TVI, 20h00

ANDEBOL
Liga dos Campeões
KS VIVE TARGI KIELCE X FC PORTO
Sport TV1, 14h00
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A21

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,51 x 7,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49985895 29-09-2013
7 Andebol. Para a 2.ª jornada

da 2.ª Divisão masculina de
Andebol - Zona Norte, o Marí-
timo foi ganhar ao reduto do
São Paio de Oleiros por 29-27
(14-12 na 1.ª parte e 13-17
na 2.ª). Foi a 1.ª vitória dos
pupilos de Frederico Ma-
chado, que teve em Márcio
Abreu (8 golos), João teixeira
(6) e Pedro Rodrigues (5) os
melhores marcadores. Hoje,
para a 1.ª Divisão masculina,
o Madeira SAD recebe, às
19h, no Pavilhão do Funchal,
o Passos Manuel.
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A22

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 15,70 x 10,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49939240 26-09-2013

Página 22


