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Santiago Mosquera é lateral-esquerdo 

Mosquera já 
chegou ao ISMAI 
4  Equipa maiata tudo fará para 
poder utilizar reforço colombia-
no no arranque do campeonato 

O lateral-esquerdo colombiano Santiago 
Mosquera chegou ontem a Portugal para 
representar o ISMAI, tendo, inclusive, 
participado no treino vespertino às ordens 
do treinador Rui Silva. Os maiatos tudo 
farão para concluir a inscrição do jogador, 
de modo a este poder jogar já no sábado, 
na jornada inaugural do Andebol 1 em que o 
ISMAI recebe a Artística de Avanca. 
«Estou muito feliz por estar em Portugal, 
sei que vou crescer como jogador e tudo 
farei para ajudar a equipa. Esta será a minha 
segunda época na Europa [jogava nos 
macedonios do Rabotnik1”, disse o reforço 
de 20 anos a A BOLA. «E muito especial 
para mim, estou ansioso por conhecer 
Portugal e jogar. Vou ficar na história do 
andebol colombiano». acrescentou Santi, 
como é conhecido. H C. 
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ABC foi recebido ontem na Cámara de Braga após a conquista da Supertaça frente ao Sporting ORO BE NAVE  N  iE /A5 

Talhados para conquistas 
Supertaça é o 23,° troféu do historial do ABC ganho em Portugal o Equipa 

recebida, ontem, na Câmara de Braga o Capitão quer erguer mais taças 

ror 
HUGO COSTA 

C
AMPEONATO, duas Taças 
de Portugal e outras tan-
tas Supertaças e uma Taça 
Challenge! E esta a coleção 
de títulos do guarda-re-

des e capitão do ABC, Humberto 
Gomes, desde abril de 2015, data 
em que a equipa quebrou um jejum 
de seis anos que durava desde 2009. 

Ontem, os guerreiros minho-
tos foram recebidos na Câmara 
Municipal de Braga pelo presiden-
te, Ricardo Rio, e pela vereadora do 
Desporto, Sameiro Araújo, após a 
conquista da Supertaça em Mêda, 
no domingo, mercê da vitória sobre 
o campeão nacional Sporting. 

A equipa foi homenageada e o 
capitão Humberto Gomes não es-
condeu a felicidade por mais um  

troféu: «Em primeiro lugar, uma 
palavra de agradecimento e dedi-
catória a estes adeptos fantásticos —
só eles e nós acreditámos — e tam-
bém aos colegas que saíram». 

Para mais, numa altura em que 
o clube atravessa momento com-
plicado - a próxima Assembleia 
Geral de acionistas realiza-se se-
gunda- feira. «Sentimos os proble-
mas financeiros, mas acreditamos 
nos treinadores Jorge Rito e Carlos 
Ferreira, em nós, e queremos afas-
tar as dificuldades. Trabalhámos 
muito, treinámos imenso. Esta 
equipa sO precisa de um bocadi-
nho mais de apoio. Voltámos a de-
monstrar que somos uns guerrei-
ros. Temos os pés bem assentes na 
terra, temos muita malta nova e 
muito trabalho pela frente, mas 
com esta garra e vontade, pode-
mos causar surpresas». 

Aos .39 anos, o guarda-redes não 
tem dúvidas: «A idade pode pe-
sar, mas levantar uma taça é sem-
pre especial. Fizemos um jogo fan-
tástico mas não perfeito e agora há 
aspetos a corrigir. Queremos ga-
nhar no Dragão Caixa, queremos 
ganhar os outros jogos, a Taça de 
Portugal e o campeonato». 

Em termos históricos, ninguém 
consegue vencer mais que o ABC 
em Portugal, no que a finais diz res-
peito e contabilizando todas as pro-
vas nacionais - Campeonato, Liga, 
Divisão de Elite, Taça Portugal, Su 
pertaça, Taça da Liga, Taça Presi-
dente da República -, os bracaren-
ses somam 23 troféus em 33 finais! 

No palmarés total, figuram 11 
Campeonatos, 2 Ligas, 12 Taças de 
Portugal, 7 Supertaças e ainda uma 
Taça Challenge e um campeonato 
da 2.3  divisão! Notável! 
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Luís Frade a 
caminho do leão 
4  Pivô praticamente garantido 
para 2018/19. Jovem talento já 
era seguido pelo clube 

0 pivô Luis Frade está a caminho de se 
tornar reforço do Sporting, mas apenas a 
partir da próxima temporada, 2018/19, uma 
vez que nesta, que arranca sábado, o 
internacional português, que completa 19 
anos dia 11 do próximo mês, veste as cores 
do Águas Santas, que representa desde 
2010, quando iniciou a carreira. Frade deu 
nas vistas na temporada passada no 
Andebol 1, cotando-se como um dos 
melhores pivôs portugueses e confirmou-
-o no verão, quando, ao serviço da Seleção 
de Juniores B, foi escolhido para o sete ideal 
( nesse posto) do Mundial da Geórgia, num 
evento em que Portugal foi 7.° classificado. 
Sem querer perder tempo, o Sporting quis 
agarrar a pérola dos maiatos o quanto 
antes, antecipando-se a outros clubes que 
cobiçavam Luis Frade, estando já tudo 
praticamente acordado entre os leões e o 
jogador. Foi a 5 de setembro de 2015 que 
Luis Frade se estreou oficialmente nos 
seniores do Águas Santas, pela mão do 
treinador Paulo Faria, na derrota caseira 
frente ao FC Porto (25-30), mas com um 
golo marcado. H. C 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Mesmo com as dificuldades
que o clube está a passar, hoje
[domingo] ficou provado que o
ABC está vivo, com mais uma
fantástica vitória que poucos
pensavam ser possível”, escre-
veu Dario Andrade na sua pági-
na oficial do Facebook.

O ponta direita, que aos 36
anos, após ter anunciado o fim
da carreira voltou, a pedido do
clube, a vestir a sua camisola,
agradeceu ao público o apoio,
considerando todos os que se
deslocaram à Meda, “o exemplo
do verdadeiro academista “, con-
cluindo que a época 2017/18

“começa desta forma”.
Dario Andrade justifica o seu

regresso à competição oficial
explicando que na última sema-
na “surgiu o desafio de voltar a
jogar, e desta vez foi mesmo a
sério”. 

“Mesmo sendo uma decisão ar-
riscada, a única forma que tenho
para retribuir tudo o que este
fantástico clube me deu foi acei-
tar este desafio”, acrescenta.

Dario Andrade, que lembre-se,
havia anunciado aos 36 anos de
idade, no fim da época 2016/17
a sua saída do andebol oficial,
foi homenageado vendo o seu
nome dado ao pavilhão desporti-
vo da Escola EB 2,3 de Cabrei-
ros. 

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Requalificar o Pavilhão Flávio
Sá Leite é uma prioridade da
Câmara de Braga, assegurou
ontem o presidente da autarquia,
Ricardo Rio. “Foi orçamentado,
mas havia uma diferença de
perspectiva entre a direcção de-
missionária e a câmara”, disse. 

Na recepção que o Município
prestou aos dirigentes, equipa
técnica e jogadores que domingo
conquistaram o primeiro  troféu
da época 2017/18 de andebol, a
Supertaça ganha ao Sporting, o
edil, acompanhado da vereadora
Sameiro Araújo, começou por
elogiar mais um triunfo.

Valorizando o reconhecido
contexto problemático em que

a vitória academista sobre um
adversário poderoso ocorreu,
Rio admitiu dificuldades em ter
em dia as contas aos troféus de
andebol que o ABC ganhou nos
seus quatro anos de mandato.

Ainda assim, enumerou um
campeonato nacional, duas taças
de Portugal, duas supertaças,
uma Challenge e ainda um título
nacional de iniciados.

“É sempre bom poder renovar
a capacidade de lutar e superar
dificuldades”, afirmou. Jorge
[Rito] “chegou, viu e venceu”,
adiantou, referindo o treinador,
adiante  dirigiu-se aos jogadores,
considerando que  “são fiéis ao
código genético do ABC”.

Assim, prosseguiu, esta vitória
tem uma dupla dimensão, pois
representa ainda a aposta ganha

na formação.
O município mantém com o

clube um contrato-programa de
187 mil euros e apoiou a compra
de um piso especial, lembrou,
confessando não ter condições
orçamentais para aumentar as
ajudas. Nesta linha, apelou a que
as forças vivas e tecido empresa-
rial de Braga “se mobilizem” pa-
ra estabilizar o clube.

DR 

Equipa profundamente renovada do ABC/UMinho, que conquistou a Supertaça, recebida na Câmara Municipal de Braga

lll
O vice-presidente do ABC,
Guilherme Freitas, ofereceu
ao presidente da Câmara 
de Braga uma medalha
referente à Supertaça 
de andebol. “Esta teve um
sabor especial, por motivos
óbvios”, disse.

Com o Sporting na  jogaram
10 formados no clube,
frisou, considerando o ABC
“uma das melhores escolas
de andebol do mundo”.  
Às “empresas de excelência”
da região pediu apoios para
favorecer  as  “condições” 
de treino.

Dario Andrade, que  tinha deixado  a prática oficial do andebol, voltou e contribuiu na Mêda para triunfo na Supertaça 

“Ficou provado que o ABC está vivo”

DR

Dario Andrade aceitou repto do ABC para voltar à competição oficial

Pavilhão é
prioridade,
garante Rio
ABC/UMINHO recebido ontem na Câmara
Municipal de Braga, em agradecimento pela
conquista da Supertaça de andebol.

Eleições dia 4
Contas do ABC
postas à disposição 
As contas do ABC vão ser  hoje
colocadas no Pavilhão Flávio Sá
Leite ao dispor dos interessados,
tendo em vista as eleições dos
órgãos sociais de 4 de Setembro,
revelou ontem ao Correio do Mi-
nho o presidente da mesa da as-
sembleia geral, Pedro Machado. 
O dirigente adiantou não ter co-
nhecimento da formalização de
qualquer candidatura.
Sobre a conquista da supertaça,
Pedro Machado fez questão
de “enfatizar, acima de tudo, a
dignidade da equipa, grandes
jogadores, de um treinador
competente e dos dirigentes que
se mantêm operacionais”.

§hoje
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Publicidade

Correio
QUARTA 30 AGOSTO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10471 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.ptSC BRAGA
Guerreiras querem
vencer a Supertaça

Pág. 20

Publicidade

Publicidade

MUNICÍPIO DE BRAGA RECEBEU ABC/UMINHO

HÁBITO
DE VENCER
Pág. 24

BRAGA LÚCIO CRAVEIRO DA SILVA

Mais de seis mil manuais emprestados
na bolsa solidária da Biblioteca   

Págs. 4 e 5

PARA 500 VAGAS AOS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES O INSTITUTO OBTEVE 682 PROPOSTAS 

Recorde de candidaturas no IPCA
Pág. 10

VILA NOVA DE FAMALICÃO

Até que enfim 
que este dia chegou...

Edifício do antigo Centro de Saúde de Delães
já está nas mãos do município. 

Pág. 14
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Babo da Silva reforça
Artística de Avanca

Avelino Conceição

NOVIDADE A Associação Ar-
tística de Avanca assegurou a
contratação de Babo da Silva
(na foto), jogador que ocupa a
posição de “pivot”. O interna-
cional brasileiro já vestiu as co-
res do F.C. Porto, clube onde se
sagrou campeão nacional, che-
gando a Avanca para preen-
cher uma das vagas em aberto
no plantel 2017/2018, face à
saída de Carlos Santos no final
da última temporada.

Babo da Silva tem e 27 anos,

2.05 metros e 110 quilos, tendo
na última época representado
o Metodista, clube brasileiro,
regressando novamente a Por-
tugal agora ingressar na equipa
orientada por Carlos Martingo,
que fica assim com mais uma
opção de qualidade para “ata-
car” a 1.ª Divisão Nacional.

O brasileiro é um jogadores
extremamente possante, mui -
to forte a defender, tendo aci -
ma de tudo com uma grande
experiência, mas ainda não é
um dado adquirido que possa
vestir a camisola da Artística
de Avanca, no jogo de arranque
do campeonato no próximo
sábado, diante do ISMAI. |

D.R.

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Leiria tem a melhor 
dupla de árbitros 
de andebol do País

José Roque

A Gala de Andebol deste ano
(7.ª edição) voltou a consagrar
Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
da Associação de Andebol de
Leiria, como a melhor dupla
de árbitros, pela sexta vez, num
evento que decorreu no pas-
sado sábado, no Centro de
Congressos e Exposições de
Pinhel. Recorde-se que os lei-
rienses já tinham conquistado
o prémio nas quatro primeiras
edições da Gala do Andebol e,
ainda, na VI Gala do Andebol.

Este ano, concorriam ao pré-
mio ao lado de Marta Sá/Vânia
Sá, da AA Porto, e Duarte San-
tos/Ricardo Fonseca, da AA
Madeira.

Por outro lado, “pela exem-
plar organização” dos Cam-
peonatos Europeus de Ande-
bol de Praia de sub-16 mascu-
linos e femininos, na Nazaré,
razão pela qual a Federação
Europeia de Andebol (EHF)
considerou Portugal um "Top
Organiser", Walter Chicharro,
presidente da Câmara Muni-
cipal da Nazaré foi, também
chamado ao palco para ser
agraciado com o Prémio Ho-
menagem.|

CMN

Walter Chicharro ladeado por Ivan Caçador e Eurico Nicolau

Andebol
Gala
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CÂMARA DÁ CINCO MILHÕES
POR PARQUE INDUSTRIAL

ARQUIVO

Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5.772 30 DE AGOSTO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

Na primeira fase de candidaturas, esgotaram as vagas para 16 cursos Técnicos Superiores Profissionais Pág. 4

Esgotadas vagasi
parai16 cursosi
técnicos do IPLi

Parque Industrial de Monte Redondo foi comprado pela Câmara Municipal de Leiria por cinco milhões de euros. Aquisição
foi aprovada ontem, em reunião camarária. Autarquia pretende atrair empresas para o Norte do concelho. Página 3

Trabalhadores da
Sumol+Compal
em protesto
Pombal | P10

PR recebe crianças
que vivenciaram
incêndio
Pedrógão Grande | P9

Ourém promove-se
em Tomar
Turismo | P7

Festival de Metais
Graves com músicos
de oito países
Alcobaça | P20

A melhor dupla de
árbitros é de Leiria
Andebol | P15
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Madeira SAD e ABC Braga
vencem finais da Supertaça
Guarda Madeirenses e minhotos conquistaram, em Figueira de Castelo Rodrigo
e Mêda, respectivamente, os primeiros títulos oficiais da nova temporada

O Madeira SAD conquistou, sá-
bado, a Supertaça de andebol
feminino ao vencer por 21-16 o
Colégio de Gaia, campeão na-
cional e detentor da Taça de
Portugal, no Pavilhão Munici-
pal de Figueira de Castelo Ro-
drigo. 

Num fim-de-semana com
muito andebol no distrito da
Guarda, no domingo foi a vez
de se realizar a final da Super-
taça masculina, conquistada
pelo ABC de Braga, detentor da
Taça de Portugal, ao vencer o
campeão nacional Sporting,
por 26-21, em encontro que de-
correu no Pavilhão Municipal
da Mêda.

Na final feminina o Madeira
SAD chegou ao intervalo a ven-
cer por 8-6 e após uma reacção
do Colégio de Gaia, que empa-
tou aos 10-10 e passou para a
frente aos 11-10, tomou a dian-
teira com um parcial de cinco
golos consecutivos (15-11), que

lhe permitiu gerir e fechar aos
21-16. O Madeira SAD, finalista
vencido tanto do campeonato
nacional como da Taça de Por-
tugal, nos confrontos com o
Colégio de Gaia, ergueu em Fi-
gueira de Castelo Rodrigo a sua
20.ª Supertaça.

Filipa Correia, com sete golos,
foi a melhor marcadora do Ma-
deira SAD, enquanto no Colé-
gio de Gaia a jogadora mais
concretizadora foi Patrícia Re-
sende, filha do treinador do
Benfica, Carlos Resende, com
cinco. O campeão nacional Co-
légio de Gaia prossegue assim
o jejum no que se refere à con-
quista da Supertaça, já que a
última vez que ergueu o troféu,
segundo da sua história, re-

monta à época de 1997/98
Nos 'homens' a formação do

ABC de Braga já vencia ao in-
tervalo, por 14-13, numa partida
que reeditou o duelo que en-
cerrou a temporada transacta,
em que os bracarenses con-
quistaram a Taça de Portugal,
por 35-33 após prolonga-
mento.

Com este triunfo, o ABC
passa a ser o clube com mais
Supertaças conquistadas, sete,
desfazendo a parceria que vi-
nha mantendo com o FC Porto,
que soma seis, seguindo-se
Benfica (5) e Sporting (3).

Gala em Pinhel
distinguiu os melhores

Patrícia Lima, do Colégio de
Gaia e Carlos Ruesga, do Spor-
ting, receberam o ‘Prémio Me-
lhor Jogador’ na VII Gala do
Andebol que se realizou no
Centro de Congressos e Expo-
sições de Pinhel. 

Carlos Ruesga (Sporting) dis-
cutiu o título de Melhor Joga-
dor juntamente com Belone

Moreira (Benfica) e Miguel
Martins (FC Porto), enquanto
Patrícia Lima (Colégio de Gaia)
venceu o Prémio de Melhor
Jogadora, também disputado
por Érica Tavares (Madeira
SAD) e Mónica Soares (Alava-
rium). 

A gala contou com a pre-
sença, entre outros, do presi-
dente da Federação de Ande-
bol de Portugal, Miguel Laran-
jeiro, do presidente da Câmara
Municipal de Pinhel, Rui Ven-
tura, do presidente da Câmara
Municipal de Figueira de Cas-
telo Rodrigo, Paulo Langrouva
e do presidente da Câmara
Municipal da Mêda, Anselmo
Sousa - as três autarquias que,
no fim-de-semana, acolheram
os três eventos. 

Na ocasião, foram distingui-
dos e reconhecidos aqueles
que mais se destacaram e con-
tribuíram para o desenvolvi-
mento e sucesso da modali-
dade, através de um trabalho
prolongado, de esforço e de-
dicação. |

Minhotos superaram o Sporting por 26-21Madeirenses bateram o Colégio de Gaia por 21-16

Andebol
Supertaças

FOTOS: D.R.

ABC Braga torna-se 
o clube português
mais titulado (7) na
Supertaça masculina
(7), superiorizando-se
a FC Porto (6), Benfica
(5) e Sporting (3)
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Silvino Cardoso

Liderado por Rafael Ribeiro o
Académico apresenta-se aos
sócios, adeptos e viseenses em
geral, no próximo sábado, a
partir das 18h00, no Pavilhão
'Cidade de Viseu', frente ao FC
Porto equipa que já tem cerca
de um mês de preparação com
treinos bi-diários.

O treinador da equipa sénior
e coordenador de todo o an-
debol de formação academista,
admitiu ao nosso jornal que
“não é a melhor data para a
apresentação, ainda por cima
frente a um adversário já bas-
tante adiantado, quando o Aca-
démico apenas tem uma se-
mana de trabalho”. 

Justifica, no entanto, que
“não se podia perder a opor-
tunidade do FC Porto se des-
locar a Viseu  aceitando o con-
vite que lhe foi feito para 'apa-
drinhar' a apresentação da
equipa aos viseenses”, acres-
centando que “é um desafio
para os jogadores com riscos
calculados”.

“Espero que o público com-
pareça no Pavilhão em grande
número para incentivar a

equipa a dar o seu melhor
frente a um adversário de
enorme referência nacional e
internacional”, apela Rafael Ri-
beiro.

“Base da equipa transita 
da época passada”

Rafael Ribeiro afirma que
para a época na 3.ª Divisão Na-
cional o Académico vai ter “um
plantel que tem por base a
equipa da temporada ante-
rior”, acrescentando que “o
plantel ainda não está fe-
chado”. Concluiu que “para
além dos atletas da formação
promovidos, contratados ou-
tros dois que vão acrescentar
ainda mais valor ao plantel,
que poderá ainda ser refor-
çado nas duas próximas se-
manas com mais dois ou três
jogadores”. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ARQUIVO.

Académico apresenta-se
sábado frente ao Porto B

Rafael Ribeiro é o treinador 
da formação viseense
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A equipa sénior da Associação
de Desporto e Educação Física
do Concelho de Carregal do Sal
já iniciou os trabalhos de pré-
temporada rumo à participa-
ção na 3.ª Divisão Nacional.

O plantel carregalense conta
com novidades e vai manter-
se sob orientação do técnico

Bruno Rebelo, tendo já iniciado
os treinos no Pavilhão Muni-
cipal de Carregal do Sal. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ADEF Carrega do Sal
começou a pré-época

Treinos no Pavilhão Municipal

ADEF CCS
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ricardo rio pediu a «todos os bracarenses» para q ue estes «ajudem o clube» num momento delicado

«Vocês foram fiéis ao código genético do ABC»
 pedro vieira da silva

P
ela sétima vez (!) 
desde 2014, o ABC/
/UMinho foi rece-
bido, com pompa 

e circunstância, no Salão 
Nobre da Câmara Muni-
cipal de Braga (CMB), on-
de o edil bracarense, Ri-
cardo Rio sublinhou que 
a turma academista é «um 
exemplo», revelando que a 
«grande vitória» da turma 
academista que, diga-se, 
teve tanta de justa como 
de inesperada, deu uma 
«enormíssima alegria» a 
todos os bracarenses.

Ricardo Rio, que se fez 
acompanhar da vereado-
ra, entre outros pelouros, 
do Desporto e Juventude 
da CMB, Sameiro Araú-
jo, destacou o «bom há-
bito de vencer» do ABC/
/UMinho.

«É sempre bom man-
ter esta cultura ambiciosa 
e, sobretudo, esta capaci-
dade de superar barreiras. 
Porque se perguntassem 
a um adepto menos fer-
renho do ABC/UMinho 
antes do jogo certamente 
que poucos acreditariam 
nesta vitória. Vocês ne-
garam tudo isso e foram 
fiéis ao código genético 
do ABC e superaram, co-
mo sucedeu aquando  da 
conquista do último título 
nacional, todas as adversi-
dades», vincou o edil, que 
se mostrou, por isso, «du-
plamente satisfeito» com 
a conquista da Supertaça.

«É uma vitória que dá 
corpo à aposta prioritá-

cido empresarial e adep-
tos» para que «apoiem o 
clube» e dê ao ABC a «es-
tabilidade que precisa.

Guilherme Freitas: 
«ABC já precisa
de uma universidade
de andebol»
Guilherme Freitas, que 
substitui o demissioná-
rio presidente do ABC, 
José Luís Nogueira, falou 
em conquista «especial».

«Nos últimos, como o 
senhor presidente disse e 
bem, estivemos aqui sete 
vezes. Sete títulos. E ainda 
fomos a uma final euro-
peia e a mais duas super-
taças. É um desempenho 
desportivo de excelência. 
Esta, reconheço, tem um 
sabor especial. Por moti-
vos óbvios. Quero realçar 
que destes 16 atletas que 
venceram a prova 10 são 

Ricardo Rio sublinhou que requalificar Flávio Sá Leite é «prioridade» e quer pavilhão pronto para a época 2018/19
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ria da CMB em relação 
ao desporto: a formação. 
O ABC tem, ao longo dos 
anos, formado grandes 
talentos que estão entre 
os melhores a nível na-
cional e internacional. É 
um exemplo de supera-
ção que merece ser enal-
tecido», exultou. Ricar-
do Rio lembrou, ainda, 
as dificuldades do clube, 
sublinhando que é «im-
portante» que o ABC/
/UMinho tenha «o cari-
nho da cidade», revelan-
do que, nos últimos dias, 
foram vários os «reptos» 
para que a CMB «apoias-
se mais o ABC».

«A CMB não tem mar-
gem financeira para 
apoiar mais o ABC do que 
já faz. Temos estabeleci-
do um contrato-progra-
ma anual de 187 mil eu-
ros, apoios indirectos que 

concedemos do ponto de 
vista dos custos de fun-
cionamento do Sá Leite, 
oferecemos o pavilhão no 
PEB para a realização dos 
jogos da Liga dos Cam-
peões – que custariam 15 
mil euros por jogo –, e 
adquirimos igualmente 
o piso especial necessário 
para a realização desses jo-
gos, desonerando o clube 
desse custo. O grande in-
vestimento que queremos 
concretizar é a requalifi-
cação do Pavilhão Flávio 
Sá Leite, que só não se 
concretizou este ano por 
questões de diferença de 
perspetiva com a direção 
cessante», esperando que 
o projeto possa avançar 
«em breve» para que, em 
2018/2019, o ABC tenha 
uma casa renovada.

O edil fez, ainda, um 
apelo às «forças vivas, te-

deste clube. É obra. O ABC 
é, reconhecidamente, um 
clube formador, e é reco-
nhecido como uma das 
maiores escolas de forma-
ção do Mundo!», exultou.

Guilherme Freitas pe-
diu «apoio» para o ABC.

«Para este clube con-
tinuar a formar homens 
e atletas precisa do apoio 
de todos. Precisamos de 
um reforço do contrato-
-programa. E precisamos 
de melhores condições de 
treino. O ABC/UMinho já 
não precisa de uma aca-
demia, mas sim de uma 
universidade de andebol», 
finalizou, num tom emo-
cionado, o vice-presidente 
da turma academista, sen-
do imediatamente inter-
rompido por alguns adep-
tos que, como é habitual, 
gritaram o conhecido «é 
A, é B, é ABC», seguido 

desde 2013/2014

ABC/UMinho
"dobra" títulos
dos três grandes

DIA 31Eis a distribuição dos 
títulos em Portugal nas últi-
mas quatro épocas ( já con-
tabilizando a Supertaça dis-
putada em Mêda):

2014/2015
Supertaça: Porto
Campeão: Porto 
T. Portugal: ABC/UMinho

2015/2016
Supertaça: ABC/UMinho
Campeão: ABC/UMinho
Taça de Portugal: Benfica 
T. Challenge: ABC/UMinho

2016/2017
Supertaça: Benfica 
Campeão: Sporting
T. Portugal: ABC/UMinho
Taça Challenge: Sporting

2017/2018
Supertaça: ABC/UMinho

Títulos desde 2013/14
ABC/UMinho:6
Sporting: 2
Benfica: 2
Porto: 2

Títulos do ABC (34)
I Divisão: 13
Taça de Portugal: 12
Supertaças: 7
T. Challenge: 1
II Divisão: 1

do já habitual «Académi-
co, Académico» e «cam-
peões, campeões».

«Não somos campeões sozinhos, somos campeões com quem nos ajuda», disse Guilherme Freitas a Ricardo Rio. Salão Nobre da CMB voltou a receber o cada vez mais titulado ABC
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Festival 
de Polifonia
exalta 
temática 
Mariana
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ABC quer universidade de andebol
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Festival junta
em Viana
grandes estrelas 
da música

REGIÃO P.14

Antigo Centro 
de Saúde 
vai ser a Casa 
de Delães

REGIÃO P.10

IPCA bate recorde 
nas candidaturas 
aos Cu rsos 
Técnicos 
Superiores 

REGIÃO P.13

DESPORTO P.29

braga  P.03

BOLSA DE MANUAIS 
DA CRAVEIRO DA SILVA
CRESCE EM NÚMERO 
DE UTILIZADORES 
E PARCEIROS

D
M

“BRAGA BARROCA” PROMETE
NOVE DIAS INTENSOS DE CULTURA

religião  P.20

BARCELOS 
MOBILIZA-SE
PARA LEMBRAR 
D. ANTÓNIO 
BARROSO

braga  P.04
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M
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D.
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Beatriz Sousa 
e Rosa Gonçalves 
no 21.º Torneio 
de Santo Ovídio

Beatriz Sousa e Rosa Gonçal
ves, atletas do Club Sports
Madeira, foram novamente

chamadas à Seleção Nacional de
Sub 17 Feminina, pela qual con
quistaram recentemente o cam
peonato da Europa da Divisão B
em andebol.
Desta feita, as jovens madei

renses vão integrar o combinado
luso que vai participar no 21.º
Torneio Festas de Santo Ovídio,
conceituado torneio que decor
rerá entre 1 e 3 de setembro.
O XXI Torneio Internacional

Festas de Santo Ovídio 2017 de
correrá nos Pavilhões do Colégio
de Gaia, sendo organizado por
este emblema  campeão nacio
nal feminino em título , em par
ceria com a Junta Freguesia Ma
famude e Vilar do Paraíso, e ain
da com o apoio da Câmara Mu
nicipal de Gaia, Federação de
Andebol de Portugal e Associação
de Andebol do Porto. 
As equipas estarão divididas

em duas séries, série A, Balon
mano Porriño, Alavarium, Sports
Madeira e Clube S. Félix da Ma
rinha; e série B, Alcobendas /
Madrid, Colégio de Gaia, Seleção
Sub 17 e o Almeida Garrett. JM
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Camisola do ABC à venda 
e eleições marcadas para dia 4 
"Está na altura de as pessoas e o tecido empresarial de 
Braga ajudarem o Académico. Está na altura de as pessoas 
terem noção de que a camisola do ABC vale ouro e de que 
não a estão a aproveitar", enfatizou Guilherme Freitas, 
quando colocado perante a falta de patrocinador dos 
minhotos para a época em curso. Por resolver está ainda 
a questão diretiva. "No dia 4, segunda-feira, às 16h3o, 
haverá assembleia geral para apresentação das contas e, a 
seguir, uma assembleia eletiva", revelou o dirigente. 

Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, explica a vitória 
dos minhotos sobre o Sporting que valeu a conquista da Supertaça 

"A ALMA NUNCA NOS 
CONSEGUIRÃO LEVAR" 

          

          

          

          

          

          

 

SUPF_IT rAÇA 

   

7 

O ABC 
conquistou a 
Supertaça pela 
sétima vez, 
sendo o clube 
que mais vezes 
arrecadou a 
prova 

          

Terceiro clube 
mais ganhador 
do andebol 
português, o 
ABC soma um 
total de 33 
troféus. O 
Sporting tem 
38 e o FC Porto 
36 

 

          

Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, e Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, com a Supertaça na mão 

Atletas, treinadores e 
dirigentes do ABC foram 
recebídos na Câmara 
Municipal de Braga após a 
conquista da Supertaça. 
Obras no pavilhão foram 
mais uma vez prometidas 
por Ricardo Rio 

RIIIGUIMARÃES 
••• O ABC foi ontem recebi-
do na Câmara Municipal de 
Braga pelo presidente da edi-
lidade, Ricardo Rio, na se-
quência da conquista da Su-
pertaça, no domingo, em 
Mêda, após vitória sobre o 
Sporting (26-21).Apa.çsaruma 
grave crise financeira e direti-
va, depois de o presidente, 
João Luís Nogueira, ter pedido 
a demissão, os academistas até 
tiveram uma boa notícia dada 
pelo autarca bracarense. "A 
Câmara de Braga gostaria de  

dar mais apoio ao ABC do que 
dá, mas também está condi-
cionada no orçamento. No 
entanto, o presidente, dizen-
do que não foi possível fazer a 
requalificação do Flávio Sá 
Leite neste mandato, disse 
também que brevemente o 
pavilhão será reabilitado", re- 

"Estamos a falar da 
melhor escola de 
andebol do 
inundo, cp •z'e é o 
ABC" 

Guilherme Freitas 
Vice-presidente desportivo do ABC 

velou Guilherme Freitas, vi-
ce-presidente desportivo dos 
minhotos. 

O motivo da receção na edi-
lidade foi também abordado 
pelo dirigente, admitindo que 
a conquista da Supertaça não 
estava na previsão da maioria 
das pessoas. "Podem levar-nos 
o treinador, podem levar-nos 
os jogadores, mas a alma nun-
ca nos conseguirão levar. É 
evidente que ficámos desfal-
cados de um excelente treina-
dor, de excelentes jogadores, 
mas não desfalcaram a nossa 
alma. Estamos a falar da me-
lhor escola de andebol dO 
mundo, que é o ABC", disse 
Guilherme Freitas a O JOGO, 
continuando: "Dos 16 atletas 
que fizeram parte da ficha do 
jogo da Supertaça, dez são da 
formação doABC, e isto é mui-
to importante. Depois, há  

uma coisa que é o trabalho diá-
rio: o ABC é sinónimo de tra-
balho e entrega total." 

De resto, Guilherme Freitas 
recordou que "não é por acaso 
que nos últimos três anos o 
ABC venceu duasTaças de Por-
tugal, duas Supertaças, uma 
Taça Challenge, um Campeo- 

nato Nacional, umCampeona-
to Nacional dejuniores e esteve 
ainda noutra final da Taça 
Challenge e numa Supertaça", 
ironizando:"Muitagentejá nos 
tinha feito o funeral, mas aqui 
em Braga a procissão do enter-
ro do Senhor é só na semana 
que antecede a Páscoa." 
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ORGULHO. Mtuticiplo de Braga quis levantara Supertaça 

ANDEBOL 

EM O ABC, vencedor este domin - 
go da Supertaça frente ao campeão 
nacional Sporting, foi ontem ho-
menageado pela Câmara Munici -
pai de Braga. Ricardo Rio, presi-
dente da edilidade, não poupou 
elogios à equipa orientada pelo 
treinador Jorge Rito. 

"O ABC é um exemplo, conse-
guindo uma vitória justíssima e 
inesperada, que oferece uma 
enormissima alegria a todos os 
bracarenses. É sempre bom man- 

ter esta cultura ambiciosa e esta 
capacidade de superar barreiras." 

Guilherme Freitas, que substitui 
o demissionário presidente do 
ABC José Luís Nogueira, agrade-
ceu: "Nos últimos anos, como o 
senhor presidente disse e bem, es -
tivemos aqui sete vezes. Sete títu-
los. E ainda fomos a uma final eu-
ropeia e a mais duas supertaças. É 
um desempenho desportivo de 
excelência. Esta Supertaça, reco-
nheço, tem um sabor especial. Por  

motivos óbvios. O ABC de Braga é 
uma das maiores escolas de for - 
mação do Mundo." 

Guilherme Freitas pediu apoios 
face às dificuldades financeiras, 
que levaram o clube a abdicar das 
provas europeias: "Precisamos de 
um reforço do contrato-progra-
ma para colocarmos as contas em 
dia. E precisamos de melhores 
condições. O ABC já não precisa de 
uma academia, mas sim de uma 
universidade de andebol." o p.G.s. 

Braga presta homenagem ao ABC 
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Município minhoto assinalou conquista da Supertaça
 
O ABC, vencedor este domingo da Supertaça frente ao campeão nacional Sporting, foi homenageado
esta terça-feira pela Câmara Municipal de Braga. Ricardo Rio, presidente da edilidade, não poupou
elogios à equipa orientada pelo treinador Jorge Rito. "O ABC é um exemplo, conseguindo uma vitória
justíssima e inesperada, que oferece uma enormíssima alegria a todos os bracarenses. É sempre bom
manter esta cultura ambiciosa e esta capacidade de superar barreiras", referiu.
 
Guilherme Freitas, que substitui o demissionário presidente do ABC José Luís Nogueira, agradeceu:
"Nos últimos anos, como o senhor presidente disse e bem, estivemos aqui sete vezes. Sete títulos. E
ainda fomos a uma final europeia e a mais duas supertaças. É um desempenho desportivo de
excelência. Esta Supertaça, reconheço, tem um sabor especial. Por motivos óbvios. O ABC de Braga é
uma das maiores escolas de formação do Mundo."
 
Guilherme Freitas pediu apoios face às dificuldades financeiras, que levaram o clube a abdicar das
provas europeias: "Precisamos de um reforço do contrato-programa para colocarmos as contas em
dia. E precisamos de melhores condições. O ABC já não precisa de uma academia, mas sim de uma
universidade de andebol."
 
00h33
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Por Record
O ABC, vencedor este domingo da Supertaça frente ao campeão nacional Sporting, foi homenageado
esta terça-feira pela Câmara Municipal de Braga. Ricardo Rio, presidente da edilidade, não poupou
elogios à equipa orientada pelo treinador Jorge Rito. "O ABC é um exemplo, conseguindo uma vitória
justíssima e inesperada, que oferece uma enormíssima alegria a todos os bracarenses. É sempre bom
manter esta cultura ambiciosa e esta capacidade de superar barreiras", referiu. Guilherme Freitas, que
substitui o demissionário presidente do ABC José Luís Nogueira, agradeceu: "Nos últimos anos, como
o senhor presidente disse e bem, estivemos aqui sete vezes. Sete títulos. E ainda fomos a uma final
europeia e a mais duas supertaças. É um desempenho desportivo de excelência. Esta Supertaça,
reconheço, tem um sabor especial. Por motivos óbvios. O ABC de Braga é uma das maiores escolas de
formação do Mundo."Guilherme Freitas pediu apoios face às dificuldades financeiras, que levaram o
clube a abdicar das provas europeias: "Precisamos de um reforço do contrato-programa para
colocarmos as contas em dia. E precisamos de melhores condições. O ABC já não precisa de uma
academia, mas sim de uma universidade de andebol."
 
00:33
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