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«Temos potencial para vencer» 

Carlos Resende está otimista 

3 Carlos Resende com boas pers-
petivas de colocar o ABC na fase 
de grupos da Liga dos Campeões 

É já amanhã que o ABC defron-
ta o Maccabi Tel Aviv, na Áustria, 
nas meias-finais do torneio de qua-
lificação 2 de acesso à Champions, 
no qual estão ainda o austríaco 
Bregenz e o belga Achilles Bocholt. 

Confiante quanto baste, o trei-
nador Carlos Resende realçou a 
qualidade do campeão nacional.  

«Olhando para a observação do 
primeiro adversário, com a ajuda 
dos atletas, creio que temos po-
tencial para vencer. Quero não só 
a vitória no primeiro jogo mas tam-
bém no segundo, que nos permi-
te representar Portugal na prova 
mais importante a nível mundial. 
Para a nossa modalidade, acaba 
por ser a liga dos milhões e é até re-
dutor chamar-lhe Liga dos Cam-
peões, poiso principal é ter equi-
pas cujo marketing e capacidade  

financeira são elevadas. Mas não 
deixa de ser interessante». 

O treinador relembrou a im-
portància da participação do ABC: 
«Ter a nossa equipa representada 
seria uma mais-valia porque, em 
primeiro lugar, Portugal teria uma 
equipa e, em segundo, formada só 
com jogadores portugueses, o que 
pode contribuir para o nosso país 
se qualificar para uma grande pro-
va internacional e tê-los a compe-
tir ao mais alto nível». 

E acrescentou: «O adversário 
mais complicado? É o ABC. Dos ou-
tros, diria que o peso da Áustria na 
Europa. Jogar em casa deles não tem 
qualquer problema, estamos habi-
tuados e sabemos jogar bem. O meu 
único receio é o peso da Áustria na 
EHF Efeclemçãoeurapeial, porque em 
termos de qualidade, não tenho qual-
quer receio». 

Depois de cinco presenças na fase 
de grupos, entre 1994 e 2001, o ABC 
esteve depois em duas qualificações, 
em 2006 /07 e 2007/ 08, mas acabou 
eliminado por Metalurg Skopje e 
Barcelona respetivamente! H. C. 
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AGENDA 

HOJE 
FUTEBOL, SUB-21 
17h15 
Portugal - Israel, Estádio Capi- 
tal do Móvel, em Paços de 
Ferreira (qualificação Euro). 

AMANHA 
ANDEBOL 
18h00 
Sporting - Águas Santas, jogo 
da 1.a jornada do campeonato. 
Casal Vistoso (Lisboa). 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjornal.pt  
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Clara noção do potencial e qua-
lidade do ABC/UMinho para ga-
rantir a fase de grupos da Liga
dos Campeões. É com este pen-
samento que a equipa bracarense
parte, hoje, para a Áustria, onde
joga, no fim-de-semana, o tor-
neio de qualificação para a prin-
cipal competição mundial de an-
debol. Técnico Carlos Resende e
Pedro Spínola não têm dúvidas
de que são superiores ao Tel
Aviv Maccabi, portanto, vencer
é a palavra de ordem. 

“Esperamos ganhar, sabemos
das qualidades do Maccabi, é o
primeiro jogo, mas, se queremos
competir ao mais alto nível, te-
mos de ter noção de que somos
superiores a eles e que temos de
ganhar para depois disputar o jo-
go final. Sabemos que têm um
treinador novo, uma maneira di-
ferente de jogar do ano passado,
contrataram quatro atletas, mas
sinceramente, o nosso andebol é
superior ao deles. Temos de ser
claros no nosso objectivo, so-
mos superiores e temos de ga-
nhar”, frisou Pedro Spínola, na
antevisão ao jogo de amanhã.

Ambição partilhada pelo trei-
nador Carlos Resende. “Temos
realmente potencial para vencer.
O que queria é, não só a vitória
no primeiro jogo, como a vitória
no segundo, que permitisse ao
ABC representar Portugal na-
quela que é a competição mais
importante de andebol a nível
mundial que é a Liga dos Cam-
peões. Mais do que a Liga dos

Campeões, para a nossa modali-
dade acaba por ser a liga dos mi-
lhões. É uma liga de elite, o que
é bastante interessante”, desta-
cou o técnico, lembrando que ter
a equipa bracarense seria “uma
mais-valia para o andebol nacio-
nal por vários aspectos”.

E explicou. “Primeiro, porque
teríamos uma equipa portugue-
sa, segundo é uma equipa apenas
com jogadores portugueses, um
conjunto de atletas que pode re-
presentar Portugal e contribuir
que se qualifique para uma com-

petição internacional”, frisou.
Questionado sobre os possíveis

adversários no jogo final do tor-
neio, Resende confessou: “só te-
nho um receio, o peso que a
Áustria tem na Europa, na EHF.
Em termos de qualidade despor-
tiva não tenho dúvidas e estou
perfeitamente convencido da
qualidade dos nossos jogadores.
Os árbitros? Isso não controla-
mos, o que prometo é que nos
treinos treinámos bem andebol
para tentar ganhar aos nossos
adversários”, rematou.

“Temos potencial para vencer”
ABC/UMINHO joga, este fim-de-semana, uma cartada importante frente ao Tel Aviv Maccabi, na Áustria, no torneio de
qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Carlos Resende e Pedro Spínola são o rosto da ambição bracarense.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende e Pedro Spínola não têm dúvida da qualidade do ABC/UMinho e garantem uma equipa focada em garantir acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões

+ mais
ABC/UMinho participa,
este fim-de-semana, no
torneio de qualificação
para a fase de grupos da
Liga dos Campeões, em
Bregenz, na Áustria. 
Academistas jogam 
com o Tel Aviv Maccabi, 
amanhã, às 17.30 horas
(hora local). 

Jogo é amanhã, em Brezeng
Comitiva parte hoje ao final
da manhã rumo à Áustria
A equipa do ABC/UMinho segue hoje viagem rumo à Áus-
tria, onde no fim-de-semana participa no torneio de qua-
lificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A
comitiva bracarense parte ao final da manhã de Braga,
com destino ao Aeroporto do Porto. O voo com destino a
Zurique parte às 14.15 horas, com a chegada prevista a

Bregenz às 19.30 horas. Às 20 horas (hora local), os aca-
demistas realizam um treino de preparação. 
Amanhã, o jogo com o Tel Aviv Maccabi está agendado
para as 17.30 horas, encontro que pode ser seguido em
directo na EHF TV. 
No domingo, às 13.45 horas, realiza-se o jogo de 3.º e 4.º
lugar, enquanto a final decorre às 16.30 horas. 
Comitiva bracarense regressa apenas na segunda-feira,
com partida de Zurique às 13.45 horas e chegada ao Por-
to prevista para as 15.20 horas. 

§plano de viagem

lll
“De facto, não temos um
pavilhão com condições
actuais, para jogar a Liga
dos Campeões. O clube e
Braga não dispõem de
nenhuma instalação des-
portiva com capacidade
para um grande evento, 
o Parque de Exposições é
uma situação alternativa,
um escape.”             Carlos Resende
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Andebol 'indignado' 
com as cores da SAD 

A administração do Madeira SAD oficializou na quarta-feira os novos equipamentos para esta época. FOTO ASPRESS 

FILIPE SOUSA 
fsousa@dnoticias.pt  

"Com esta asneirada, para mim, 
este projecto morreu". Este é um 
dos muitos desabafos que têm sido 
tornados públicos, nomeadamente 
nas redes sociais, em relação à mu-
dança de equipamentos do Madei-
ra Andebol SAD que, corno é do co-
nhecimento público, vai deixar de 
utilizar as cores da fundação, o azul 
e o amarelo, para passar a envergar 
as cores do Marítimo, precisamen-
te o equipamento verde-rubro que 
foi escolhido para esta temporada, 
com riscas na horizontal, e um ou-
tro uniforme, todo ele preto, a cor 
do Académico. 

A frase com que iniciamos este 
texto é da autoria de Paulo Vilhe-
na, antigo administrador da equi-
pa feminina do Madeira SAD, co-
nhecido adepto do Marítimo e so-
bejamente conhecido no mundo 
do andebol regional. 

Ricardo Pestana, ex-presidente 

OS EQUIPAMENTOS 
VERDE-RUBRO E 
PRETO NÃO  FORAM 
BEM ACEITES PELAS 
GENTES DO ANDEBOL 

do Académico, também é uma das 
vozes discordantes da opção do 
conselho de administração da 
SAD masculina, liderada por Car-
los Pereira. Nas redes sociais con-
siderou a aposta de "ofensiva e 
provocatória". "É um projecto da 
Região que não está a ser cumpri-
do por algumas das partes", acu-
sou, chegando mesmo a questio-
nar as entidades regionais sobre o 
assunto. 

Da parte do Governo Regional 
ainda não há uma posição oficial. 
Apenas referiram que "por en-
quanto não há nada para dizer". 

Paulo Gomes, ex-vice-presi- 

dente da Associação de Andebol 
da Madeira e ex-delegado da Liga 
de andebol, também se mostrou 
contra a aposta, tal como muitos 
antigos andebolistas, casos de 
Nuno Vilhena, Elsa Oliveira, Nu-
no Morna, Renato Silva, Carlos 
Velosa, Ricardo Silva, Carlos Per-
neta ou Luís Pimenta. 

Que equipamento na estreia? 
O Madeira SAD apresenta-se ao 
público amanhã, às 16 horas, dian-
te do Maia Ismai, na jornada inau-
gural do Campeonato Nacional da 
I Divisão. Por definir está o equi-
pamento que será utilizado na es-
treia, mas tudo aponta para que 
seja o verde-rubro, uma vez o ad-
versário joga normalmente de 
azul escuro. 

Mas, certeza, só amanhã deverá 
ser desfeita a dúvida e o efeito que 
resultará numa aposta que visa 
vincar a "harmonia existente en-
tre Marítimo e Académico", como 
referiu a administração da SAD. 
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Cartas do leitor 
Polémica de 
equipamentos 
■ Foi com surpresa que se 
confirmaram os novos 
equipamento do Madeira 
Andebol. Um projeto com 18 
anos, com um título de campeão 
nacional e uma Taça de Portugal, 
vários segundos lugares, diversas 
participações europeias ao nível 
das suas capacidades financeiras 
e de plantei e, saliento, capaz de 
encher constantemente o 
Pavilhão do Funchal não merecia 
esta deriva "clubística". Todos os 
que vão ao Pavilhão, sobretudo 
desde que o técnico Paulo 
Fidalgo moldou as sucessivas 
equipas ao seu estilo, pondo a 
equipa a bater-se com qualquer 
dos grandes de Portugal, 
acreditando sempre que os pode 
vencer, vibram com o carácter 
com que a equipa se apresenta. 
Uns verdadeiros leões em campo. 
Mesmo quando não vencem, não 
desiludem ninguém, deram o seu 
melhor. 
Esta introdução serve apenas 
para fundamentar a minha 
tristeza face à escolha dos novos 
equipamentos, à Académico e à 
Marítimo. Todos se lembram que 
quando se lançou o projeto 
muitos o recusaram, mesmo em 
assembleias gerais. Apesar de 
tudo avançou e hoje que está 
consolidado e no qual se reveem 
os madeirenses de todos os 
clubes da Região, somos 
surpreendidos com esta opção de  

retorno às bases, mesmo que 
temporária. Talvez se possa ler 
nas entrelinhas o que está em 
causa. 
O sucesso do projeto deveria ser 
suficiente para se apostar cada 
vez mais no Madeira Andebol, 
continuando a apresentar uma 
equipa de que nos orgulhamos 
todos, que atrai muito público e 
sobretudo, onde há uma 
comunhão entre a equipa e os 
adeptos, bem visível durante os 
jogos e no final dos mesmos. E 
mais ainda, atrai os miúdos para 
a prática do andebol, um dos 
objetivos do investimento da 

Região no projeto. 
Dito isto, manifesto a minha 
desilusão e temo que se perca o 
espírito do Madeira Andebol 
que é, do meu ponto de vista: 
juntar forças em vez de 
divisionismos, conquistar 
vitórias sempre à custa de 
muito trabalho e empenho 
competitivo, aliciar, pelo 
produto apresentado, todos os 
madeirenses, sem clubites, sem 
idades, sem condição social. A 
ser assim, teremos 
verdadeiramente um projeto 
autónomo e autonómico. 
João Coutinho 
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qualificação para a liga dos campeões começa amanhã

ABC/UMinho na Áustria
«com toda a confiança»

 Pedro Vieira da Silva

U
ma comitiva do ABC/
/UMinho parte, hoje, 
para a Áustria, onde 
amanhã, a partir das 

17h30 locais, mede forças 
com os israelistas do Mac-
cabi Castro Telavive, em 
partida relativa à fase de 
qualificação para Liga dos 
Campeões. Os minhotos 
levam na bagagem mui-
ta confiança...

«Somos a melhor equi-
pa», atira o técnico dos 
campeões nacionais, Car-

nal, por várias 
razões. Primei-

ro, é por ser uma 
equipa apenas com joga-
dores portugueses. Ter es-
tes atletas a competir ao 
mais alto nível era uma 
mais-valia para o ande-
bol luso», vincou.

Sobre a hipótese de jo-
gar a Liga dos Campeões 
no Parque de Exposições 
de Braga (o Sá Leite não 
foi aprovado pela EHF), 
Resende diz que «não va-
le a pena estar sempre a 
chorar». 

Comitiva 
parte pelas 

12h00 de Braga 
e chega à Áustria 

às 18h30 (hora 
de Lisboa).

ABC/UMinho parte, hoje, rumo a terras austríacas

A
B
C
/
U
M
in
h
o

los Resende, quando ques-
tionado sobre qual o me-
lhor conjunto dos quatro 
– os belgas do Achilles Bo-
cholt e os austríacos do 
Bregenz completam o lote 
– que vão participar, en-
tre amanhã e domingo, 
na qualificação para a «li-
ga dos milhões», como su-
blinhou Carlos Resende.

«Prevejo que, olhan-
do para o que vi, mais do 
primeiro adversário, te-
mos potencial para ven-
cer. Queremos vencer os 
dois jogos, que permitiria, 

neste caso ao 
ABC/UMinho, 
representar Portu-
gal naquela que é a com-
petição mais importan-
te do andebol mundial, 
que é a Liga dos Cam-
peões. É a Liga dos Mi-
lhões, e chamar-lhe Liga 
dos Campeões é redu-
tor, porque é uma pro-
va de elite e formada por 
equipas de grande nível», 
destacou.

«Ter a nossa equipa re-
presentaria uma mais-va-
lia para o andebol nacio-

o programa da viagem

De avião até terras helvéticas (Zurique)
e depois de autocarro até Bregenz (Áustria) 

A comitiva academista parte, esta manhã, pelas 
12h00, de autocarro, de Braga, rumo ao Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, na Maia. 
Daí, os elementos do ABC/UMinho apanham o voo 
para Zurique.

Depois, os minhotos viajam, de autocarro, até Bre-
genz, na Áustria, onde devem chegar por volta das 
18h30 (hora de Lisboa).

Segue-se um treino no palco do jogo (19h00) e, no 
dia seguinte, o primeiro jogo, com o Maccabi Castro 
Telavive, pelas 17h30 locais.

O regresso a Portugal Continental está marcado 
para segunda-feira, pelas 10h30 (saída do hotel), ru-
mo a Zurique. Pelas 15h20, está prevista a chegada da 
comitiva ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

programa dos encontros

Jogos passam em direto na EHF TV

O ABC/UMinho vai iniciar a fase de qualificação pa-
ra a Liga dos Campeões frente aos israelitas do Macca-
bi Castro Telavive, amanhã, pelas 17h30 locais. A par-
tida, tal como as outras, será transmitida, em direto, 
na EHF TV.

Do grupo dos campeões portugueses fazem ainda 
parte os belgas do Achilles Bocholt e os austríacos do 
Bregenz (estes acolhem a competição)

Caso vença a formação israelita, a turma minhota 
vai defrontar, domingo ( jogo para apurar o primeiro 
começa às 16h30 locais), o vencedor do encontro entre 
belgas e austríacos na final desta ‘poule’, apurando-se o 
vencedor para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em caso de derrota, a formação portuguesa, que na 
época passada conquistou a Taça Challenge, joga pa-
ra o terceiro lugar (13h45 locais) e segue para a EHF.

pedro spínola (lateral do ABC/UMinho)

«O nosso andebol 
é superior ao deles»
O lateral-direito do ABC/UMinho, Pedro Spíno-
la, foi, ontem, o porta-voz dos andebolistas do 
ABC/UMinho. Confiante, o ex-Sporting garan-
te uma equipa «motivada» na Áustria.

«O objetivo? Ganhar claro. Esperamos ven-
cer. Sabemos das qualidades do Maccabi, mas se 
queremos competir ao mais alto nível temos de 
ser superiores a eles para, depois, disputarmos o 
jogo seguinte. Vamos dar o máximo e não é por 
termos sido campeões na época passada que se-
rá diferente. Aliás, isso dá-nos mais responsabi-
lidade e é normal que todas as equipas queiram 
ganhar ao campeão nacional. Já vimos alguns ví-
deos do adversário, sabemos que tem um treina-
dor novo e, por isso, uma maneira diferente de 
jogar. Tem quatro reforços. Mas, e digo-o com 
sinceridade, o nosso andebol é superior ao de-
les. Não podemos "esconder" isso. Somos supe-
riores e temos de ganhar», vincou

Quanto ao plantel,  Spínola revelou que a equi-
pa tem, agora, «mais opções. «Perdemos o Vidra-
go, mas veio o Dario. O Zé dispensa apresenta-
ções e vem de um campeonato forte», juntou.

D
R
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ABC RUMA 
À ÁUSMIA 
OTIMISTA 
Campeões nacionais 
defrontam amanhã o 
Maccabi, a abrir o torneio 
de qualificação para a 
Champions 

***Campeão em 2015/16, o 
ABC joga amanhã e domingo 
o torneio de acesso à fase de 
grupos da Liga dos Cam-
peões, que não atinge desde 
2001, tendo falhado o apura-
mento em 2006/07 e 
2007/08. Os minhotos co-
meçam por medir forças com 
os israelitas do MaccabiTela-
vive, numa "poule" onde 
também estão os belgas do 
Achilles Bocholt e os austría-
cos do Bregenz, estes os anfi-
triões da qualificação. "A 
equipa da Áustria já tem um 
historial europeu de respei-
to, será a mais cotada. O nos-
so objetivo é exequivel. Não 
vai ser fácil, mas temos boas 
possibilidades. Estamos oti-
mistas", anteviu a O JOGO o 
técnico Carlos Resende, que 
ainda não pode contar com 
Ricardo Pesqueira, lesionado 
já da época transata. O ABC 
parte hoje para a Áustria, mas 
antes ainda realiza um treino 
em casa. 
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defendeu nas páginas de O 
JOGO que os encarnados são 
os principais candidatos ao tí-
tulo, querendo ainda defen-
der a Taça de Portugal, de que 
são detentores. 

O FC Porto, que no ano pas-
sado interrompeu uma série 
de sete campeonatos ganhos 
consecutivamente, perdeu 
Gilberto Duarte e, entre vá-
rias caras novas, contratou o 
croata Nikola Spelic para a po-
sição do internacional portu-
guês. Para uma equipa habi-
tuada a ganhar, esta será uma 
temporada decisiva. 

Num campeonato em que 
até março se lutará pelos pri-
meiros seis lugares da fase fi-
nal, Madeira SAD - contratou 
os ex-leões Fábio Magalhães e 
Bruno Moreira - e Águas San-
tas serão os outros grandes 
candidatos a esse grupo de 
topo, podendo Belenenses, 
Avanca e Sporting da Horta 
ter a mesma ambição, en-
quanto os restantes procura-
rão um ano longe dos lugares 
de descida. 
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Campeona-
to volta a ter 
uma fase fi-
nal de todos 
contra to-
dos, com os 
clubes a 
transitarem 
com 50% 
dos pontos 
da primeira 
fase 

Pedro Seabra, central do ABC, foi conside-
rado o melhor jogador da temporada 
passada. Depois de ter conquistado a 

Supertaça, Campeonato 
Nacional e Taça Challen- 
ge pelos minhotos, o 
meia-distância, de z6 
anos, começa a nova 
época com ambições 

renovadas. É certo que os 
academistas perderam a 
Supertaça, ganha pelo 
Benfica, em Setúbal, no 
passado domingo, mas o 
discurso de Seabra é claro. 

"Queremos renovar o título 
de campeões e ganhar a 

Taça de Portugal. Entrare- 
mos em todas as 

competições para 
lilt; ganhar", disse 

esta semana, em 
entrevista a O 

JOGO. 

O melhor jogador 
• e  •  o Seabridii que ABC 
a nta ao título e a Ta 

DO ABC AO SUPER SPORT 
ABC oi, entre os candidatos ao título, Equipa de Zupo Equisoain, 

que se reforçou com 
atletas experientes, vindos 
de equipas habituadas à 
Champions, parte mais  
favorita do que o campeão 
ABC e os habituais candida-
tos Benfica e FC Porto 

menos mexeu no plantel 

atneuukuzliss 
CRIIIROULDPID9011 

IMO Após um ataque feroz 
ao mercado, o Sporting apre-
senta-se como o maior dos 
favoritos no Campeonato 
Nacional de andebol, que ar-
ranca hoje, com quatro jogos 
- três foram adiados, dois de-
les devido às participações 
europeias de ABC e FC Porto 
-, mais dois clubes e um au-
mento do número de jogado-
res estrangeiros, que teorica-
mente se traduzirá numa 
qualidade superior. 

Com sete reforços - seis es-
trangeiros e Cláudio Pedroso 
(ex-Madeira SAD) -, os leões 
apresentam um plantei for-
tíssimo, com muitas soluções 
e um grupo de jogadores ex-
perientes e habituados ajogar 
a Champions, pelo que a can-
didatura à recuperação do tí-
tulo, que escapa desde 
2000/01, nunca foi tão clara. 
Numa época queficará =ca-
da pela inauguração do Pavi-
lhão João Rocha, a ideia de 
Bruno de Carvalho é construir 
equipas vencedoras em todas 
as modalidades. A equipa que 
na última época ficou em 
quarto lugar, perdendo no 
play-off para ABC e FC Porto, 
continuará a ser orientada por 
Zupo Equisoain e será ainda 
candidata a ganhar a Taça de 
Portugal e a europeia Taça 
Challenge. "O objetivo nú-
mero um é ser campeão", su-
blinha o técnico. 

Já o ABC, campeão nacional, 
vai defender o titulo com um 
plantel muito semelhante ao 
da temporada transata. Para 
três saídas - Nuno Rebelo foi 
para o Águas Santas, Fábio Vi-
dragoparaoBenficaeOleksan-
der Nekrushets foi empresta-
do ao Arsenal da Devesa -, re-
gistam-se outras tantas entra-
das, com dois regressos a casa, 
os de José Costa e DarioAndra-
de, que se juntam a Miguel 
Bandeira, umjovem ponta-di-
reita. 

O Benfica, finalista derrota-
do peloABC tanto no campeo-
nato como naTaçaChallenge, 
apresenta-se também com as-
pirações e Fábio Vidrago, ex;  
academista e agora nas águias, 

ANDEBOL  Cam  • •  II •  nacio 
que arranca amanhã, tem todos 
os quatro candidatos reforçados, 
mas os leões de forma nunca vista 
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ING 

"A meta é vencer o 
campeonato, em 
termos internos os 
ob letivos são 
identicos"  - 
Cadoelbassode 
Treinador do ABC 

"Ternos a base do 
ano passado e 
esperamos dar 
tudo para 
conseguir o título" 
MarianoOrtega 
Treinador do Benfica 

FASE ANAL 
P 
O

ARA DEÇIDIR 
CAMPEA0 

*mo Após dois anos em que 
foi decidido em play-off, com 
FC Porto e ABC a ganharem 
OS títulos, o Campeonato Na-
cional volta ao sistema com-
petitivo anterior, em duas 
fases de todos contra todos, 
mas contando com 14 e não 
com as 12 equipas dos últi-
mos anos - o Boa Hora e °Ar-
senal da Devesa, que subiram 
da 1.1 Divisão, somaram-se ao 
Fafe e ao Ac. São Mamede de-
pois de jogada uma líguinha, 
enquanto o Passos Manuel 
desistiu. Esta época, o cam-
peão será encontrado numa 
fase final a jogar pelos seis 
melhores da primeira fase, 
que transitam com 50% dos 
pontos. Os restantes oito jo-
gam o Grupo B, que decidirá 
os dois lugares de descida. 

"Espero turrFC 
Porto na máxima 
força, que lutará 
pelo cumprimento 
do objetivo" 
InairdoCesta 
Treinador do FC Porto 

"O  objetivo 
número um do 
Sporting esta 
época é ser 
campeão" 
Zapoltqakhosin 

Tre")d°rd°51)1)rti"g 
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GRANDE 
NAS UDES 
EUROPEIAS 
••• Além do ABC, os três 
grandes estão na Europa, 
sendo o FC Porto o primeiro a 
entrar em ação, também este 
fim de semana, na primeira 
eliminatória de acesso àTaça 
EHF. Amanhã e domingo, os 
dragões recebem os georgia-
nos do BSB Batumi, partidas 
que o técnico Ricardo Costa 
(foto) lança hoje. O Benfica 
está na mesma prova, mas só 
entra na ronda seguinte, em 
outubro, contra o vencedor 
da série entre Kaerjeng (Lu-
xemburgo) e Vojvodina (Sér-
via). O Sporting compete na 
Taça Challenge, mas só em 
novembro e contra o italiano 
Romagna. —cx.. 
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ANDEBOL 

O europeu ABC, vencedor da 
Taça Challenge, está apostado em 
apurar-se para a fase de grupos da 
Liga dos Campeões, viajando hoje 
para a Áustria, onde amanhã e do-
mingo joga o playoff de qualifica-
ção, no Handballarena Rieden - 
Vorkloster, em Bregenz. "Quere-
mos ganhar os dois jogos e ter o 
ABC a representar Portugal ao 
mais alto nivel. Se a nossa equipa 
se apurar, representará uma 

Pedro SpInola acredita que pode chegar à Liga dos Campeões mais -  valia para o andebol nado- 

nal, pois temos um plantei com 
apenas jogadores portugueses", 
considerou ontem Carlos Resen-
de, treinador da turma de Braga. 

Refira-se que o ABC joga ama - 
nhã (18h30) frente aos israelitas 
do Maccabi, de Tel Aviv, tendo a 
obrigação de ganhar. Caso se 
concretize o objet ivo, o campeão 
nacional defronta domingo o 
vencedor do duelo entre o Bre-
genz e os belgas do Achilles Bo - 
cholt , com o favoritismo nesta  

partida a pertencer aos anfitriões, 
sendo provável que encontrem os 
lusitanos na final. 

O lateral - direito Pedro Spinola 
está confiante na passagem: "Pre-
cisamos de ganhar os dois jogos. 
Sabemos a qualidade dos adversá -
rios, mas somos superiores. Se te-
mos mais responsabilidades por 
sermos campeões? Temos de tra - 
balhar sempre da mesma manei-
ra, pois todos querem ganhar ao 
campeão nacional." o P.G. 

ABC pretende passar na Áustria 
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ANDEBOL 

Ex-benfiquista Borragan 
assina pelo Bidasoa 
15.  Dispensado no final da época pelo 
Benfica, o lateral-direito asturiano. 
J avier Borragan, assinou com o Bi-
dasoa I run. vencedor do playoff de 
protnoção à Liga Asobal de Espanha. 

C, I 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9936b31

 
O europeu ABC, vencedor da Taça Challenge, está apostado em apurar-se para a fase de grupos da
Liga dos Campeões, viajando hoje para a Áustria, onde amanhã e domingo joga o playoff de
qualificação, no Handballarena Rieden-Vorkloster, em Bregenz. "Queremos ganhar os dois jogos e ter
o ABC a representar Portugal ao mais alto nível. Se a nossa equipa se apurar, representará uma mais-
valia para o andebol nacional, pois temos um plantel com apenas jogadores portugueses", considerou
ontem Carlos Resende, treinador da turma de Braga.
 
Refira-se que o ABC joga amanhã (18h30) frente aos israelitas do Maccabi, de Tel Aviv, tendo a
obrigação de ganhar. Caso se concretize o objetivo, o campeão nacional defronta domingo o vencedor
do duelo entre o Bregenz e os belgas do Achilles Bocholt, com o favoritismo nesta partida a pertencer
aos anfitriões, sendo provável que encontrem os lusitanos na final.
 
O lateral-direito Pedro Spínola está confiante na passagem: "Precisamos de ganhar os dois jogos.
Sabemos a qualidade dos adversários, mas somos superiores. Se temos mais responsabilidades por
sermos campeões? Temos de trabalhar sempre da mesma maneira, pois todos querem ganhar ao
campeão nacional."
 
Continuar a ler
 
08h46
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ABC pretende passar na Áustria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/abc_pretende_passar_na_austria.html

 
Joga o playoff de qualificação para a Liga dos Campeões 02-09-2016 . Record Por Record O europeu
ABC, vencedor da Taça Challenge, está apostado em apurar-se para a fase de grupos da Liga dos
Campeões, viajando hoje para a Áustria, onde amanhã e domingo joga o playoff de qualificação, no
Handballarena Rieden-Vorkloster, em Bregenz. "Queremos ganhar os dois jogos e ter o ABC a
representar Portugal ao mais alto nível. Se a nossa equipa se apurar, representará uma mais-valia
para o andebol nacional, pois temos um plantel com apenas jogadores portugueses", considerou
ontem Carlos Resende, treinador da turma de Braga.Refira-se que o ABC joga amanhã (18h30) frente
aos israelitas do Maccabi, de Tel Aviv, tendo a obrigação de ganhar. Caso se concretize o objetivo, o
campeão nacional defronta domingo o vencedor do duelo entre o Bregenz e os belgas do Achilles
Bocholt, com o favoritismo nesta partida a pertencer aos anfitriões, sendo provável que encontrem os
lusitanos na final.O lateral-direito Pedro Spínola está confiante na passagem: "Precisamos de ganhar
os dois jogos. Sabemos a qualidade dos adversários, mas somos superiores. Se temos mais
responsabilidades por sermos campeões? Temos de trabalhar sempre da mesma maneira, pois todos
querem ganhar ao campeão nacional."
 
02-09-2016 . Record
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RTP 3

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 65918791

 
01-09-2016 21:05

1 1 1

Antero Henrique vai deixar o FC Porto

http://www.pt.cision.com/s/?l=9e005ed4

 
Antero Henrique vai deixar todos os cargos que exercia no FC Porto.
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RTP 1

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 65912242

 
01-09-2016 20:52

1 1 1

Antero Henrique vai deixar o FC Porto

http://www.pt.cision.com/s/?l=20365e54

 
Antero Henrique vai deixar todos os cargos que exercia no FC Porto.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2016-09-02 06:34
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2016-09-02 07:05
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2016-09-02 08:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2016-09-02 09:07
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APOIO A Câmara Municipal de
Leiria vai entregar cadeiras de
rodas adaptadas à Associação
Portuguesa de Deficientes, nu -
ma cerimónia oficial que vai de-
correr amanhã, 2, pelas 21h00,
no Desportivo Municipal de
Maceira.

Os equipamentos que serão
agora entregues foram angaria-

dos na 1.ª Gala de Solidariedade
de Leiria. A Câmara Municipal
recorda que a instituição soli-
dária “se tem notabilizado na
área do desporto adaptado,
tendo já sido por três vezes cam-
peã nacional de basquetebol em
cadeiras de rodas. É também a
campeã em título de andebol
em cadeiras de rodas”. |

Autarquia de Leiria 
entrega cadeiras de rodas
adaptadas a associação
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Aí estão os novos equipamentos do Madeira SAD. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

As 'cores' da polémica do Madeira SAD 
O Académico Marítimo Madeira 
Andebol SAD apresentou ontem 
oficialmente os novos equipamen-
tos para esta época desportiva, um 
igual ao actual do Marítimo - muda 
apenas o emblema - e um outro todo 
preto, a cor predominante no Aca-
démico, tal como o DIÁRIO anun-
ciou na edição de ontem. 

O Madeira SAD vai deixar de 
utilizar o habitual azul e amarelo, 
após 18 anos da criação do projec-
to, por decisão do conselho de ad-
ministração, presidido por Carlos 
Pereira (presidente também do 
Marítimo) e ainda pelos adminis-
tradores Rodolfo Ferreira e Mar-
co Costa. 

A direcção da 'sociedade' ande-
bolística madeirense resolveu va-
lorizar a harmonia existente entre 
o Marítimo e o Académico, ficando 
a promessa de que os 'uniformes' 
serão utilizados alternadamente. 

Ora, muitos dos amantes da mo-
dalidade sentem-se traídos com 
esta decisão, que promete dar que 
falar. Até os governantes ficaram  

surpreendidos com esta aposta, 
porque o projecto foi criado com 
base nas cores da Região. 

E, se inicialmente foi complicado 
aos madeirenses afeiçoarem-se ao  

projecto proposto pelo Governo 
Regional, nos últimos anos o azul e 
o amarelo conquistaram muitos 
daqueles que, hoje, se dizem traí-
dos pelas 'cores' da polémica. F.S. 
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Andebol Eurico e Ivan
melhores árbitros
pela quinta vez

Depois de um ano de interregno, a
Gala do Andebol deste ano voltou a
consagrar Eurico Nicolau e Ivan
Caçador como a Melhor Dupla de
Árbitros do campeonato português.
Os dois juízes da Marinha Grande já
tinham conquistado o prémio
promovido pela Federação de
Andebol de Portugal nas quatro
primeiras edições do evento. O
prémio foi entregue pelo presidente
do Comité de Arbitragem da EHF,
Dragan Nashesvki.
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Árbitros marinhenses 
eleitos a melhor dupla 
de andebol 
Os árbitros Eurico Nicolau e Ivan 
Caçador, da Associação de An-
debol de Leiria, naturais da Ma-
rinha Grande, e com uma larga 
experiência internacional, foram 
eleitos como a Melhor Dupla de 
Árbitros, na Gala de Andebol, no 
domingo. A dupla já tinha con-
quistado o prémio nas quatro 
primeiras edições da Gala. 
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APD-Leiria Equipa começa época 
com oito novas cadeiras de rodas 

Marina Guerra 

A luta era antiga e diária. Por 
várias vezes, a equipa de basque-
tebol e andebol em cadeira de 
rodas da APD-Leiria lamentou 
ser "a mais mal equipada a nível 
nacional". 

A partir de amanhã, sexta-
feira, esse lamento vai deixar 
de acontecer. A equipa vai rece-
ber oito novas cadeiras de rodas 
para a pratica da modalidade e 
os atletas "estão entusiasmados", 
confessa Manuel Nunes, mem-
bro dos orgãos sociais e atleta 
da APD-Leiria. 

A cerimónia de entrega dos 
equipamentos acontece pelas 21 
horas, no pavilhão da Maceira, 
"casa" da equipa e estarão pre-
sentes vários dos empresários do  

concelho de Leiria, bem como 
autarcas locais que contribuí-
ram para esta causa. 

A ideia surgiu em janeiro des-
te ano, na Gala Internacional de 
Solidariedade, promovida pela 
APD-Leiria, quando Raul Castro, 
presidente da Câmara de Leiria, 
desafiou alguns empresários a 
juntarem-se para adquirir as ca-
deiras e suprir as dificuldades da 
equipa. Feitas as contas, era pos-
sível adquirir 12 cadeiras, mas 
a APD-Leiria preferiu reduzir 
o número para oito, de melhor 
qualidade. 

"Era uma coisa que andáva-
mos a sonhar há muito tempo. 
Éramos a equipa mais mal equi-
pada a nível nacional, com ca-
deiras muito antigas e constan-
temente reparadas", diz Manuel  

Sousa. E acrescenta: "Ao nível do 
material, ficamos completamen-
te equipados e isso alivia bas-
tante as nossas preocupações". 
A tal ponto que até a pessoa que 
tem sido responsável por soldar 
e reparar as cadeiras dos atletas 
também está convidada para a 
cerimónia. 

Fica a faltar alguma coisa? 
"A carrinha. A próxima etapa 
é o transporte. Neste momento 
temos uma carrinha com 17 anos 
e que não é adaptada. Devagar 
vamos também procurar ultra-
passar essa barreira", salienta. 

A equipa, bicampeã nacional 
de andebol ACR4 e ACR7, co-
meça os treinos para a próxima 
época na próxima terça-feira, 
dia 6, e pode começar a testar 
os novos equipamentos. 
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Campo de Férias Simão Sabrosa
 A Associação Desportiva 

e Cultural da Escola (ADCE) 
Diogo Cão em colaboração 
com a Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD),  e dando corpo 
ao seu desejo de expansão e 
procura de qualidade para 
bem servir as crianças e 
jovens, levam a cabo a primei-

ra edição do Campo de Férias 
de Futebol Simão Sabrosa.  A 
iniciativa tem por objetivo 
ajudar as crianças e jovens a 
melhorar os conhecimentos 
de futebol, proporcionando ao 
mesmo tempo a oportunida-
de de  adquirirem os valores 
sociais e humanos de que este 
clube não abdica.

Este campo de férias, a 
decorrer de 5 a 9 de setembro, 
nas instalações da UTAD, irá 
incluir outras atividades de 
cariz desportivo que ajudam 
a tornar este evento uma 
referência para os campos 
de férias desportivos e para o 
desporto, não só a nível regio-
nal mas também nacional.

Vem participar neste 
grande encontro desporti-
vo, estando à tua espera um 
ambiente divertido e de boa 
disposição onde poderás ser 
criativo e dar os teus primei-
ros passos para te tornares 
num verdadeiro campeão.

Mais informações em 
http://dcvilareal.pt/

p DR
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Póvoa Andebol aposta
na subida de divisão
O plantel sénior do Póvoa Andebol iniciou a preparação para a época 2016/2017, 
em que o principal objetivo passa por participar na fase final e almejar a subida 
da 3ª à 2ª Divisão nacional

No arranque da tempora-
da, na passada sexta-feira, 
no pavilhão Municipal da 

Póvoa, os responsáveis da equi-
pa, António Magalhães, treinador 

principal, João Ribeiro, treinador 
adjunto, e Manuel Francisco, dire-
tor desportivo, contaram já com 
a presença de um plantel com 20 
atletas, que pela primeira vez terá 
6 atletas vindos da sua formação. 

Depois de um ano desportivo 
(2015/2016) em que os objetivos 

do clube neste escalão passaram 
pelo compromisso de criar um pro-
jeto sustentado de futuro, o treina-
dor António Magalhães está con-
victo que “a nova época será de 
consolidar o projeto, e que passa 
por chegar à fase final e traba-
lharmos pela subida de divisão”. 

No propósito assumido pelo téc-
nico, que pretende projetar o clube 
no panorama da modalidade a 
nível nacional, onde já esteve o 
CDP nos anos 80, “foi o de con-

seguimos reunir atletas que tive-
ram o interesse em pertencer a 
esta equipa e que confiaram em 
nós, podendo assumir outro tipo 
de qualidade de jogo para cum-
prirmos os objetivos”. 

Aos 44 anos, António Maga-
lhães, antigo jogador de andebol 
do Águas Santas e FC Porto, disse 
sentir “um amor” ao clube poveiro, 
apresentando como ambição: “que 
os nossos miúdos comecem a vir 
ver os jogos dos seniores e a cria-
rem os seus ídolos”. 

Quanto ao plantel, além dos 
jovens vindos da formação, a 
equipa é composta com várias 
caras novas vindos do AC Fafe, 
Ginásio de Santo Tirso e AD Ama-
rante, jogadores que se destaca-
ram nas suas equipas. 

Antes da competição oficial, a 
ter início em outubro, os seniores 
do Póvoa Andebol vão realizar 
durante o mês de setembro dois 
jogos de preparação.  

VIRGÍLIO TAVARES
vmbt@maissemanario.pt

António Magalhães e Manuel Francisco

Plantel sénior 2016/2017
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Seniores do Póvoa Andebol Têm Ambições Reforçadas 
O plantei sénior do Póvoa Ande-

bol iniciou, sexta-feira, os treinos de 
preparação para a época 2016/ 
2017, na 3° divisão nacional. Na 
equipa técnica mantém-se António 
Magalhães. fazendo dupla com João 
Nova, um treinador que regressa ao 
clube depois de um ano de inter-
regno. Manuel Francisco assume o 
cargo de director desportivo. 

Cerca de 20 atletas constituem 
o plantei que, pela primeira vez, 
conta com a presença de seis atletas 
provenientes da sua formação. É 
uma equipa com muitas caras novas, 
já que conta nas suas fileiras com 
praticantes vindos de outros clubes, 
como a AC Fafe, Ginásio de Santo 
Tirso e AD Amarante. "São atletas 
que há muito tempo estavam sob ob-
servação e, seguramente, consti-
tuem mais-valias para os objectivos 
a que o Póvoa Andebol se propõe 
para a época que se avizinha, e que 
passam por alcançar a subida de 
divisão", referiram os responsáveis. 

Depois de um ano desportivo 
piloto (2015/2016), em que os 
objectivos do clube neste escalão 
"incidiram somente no compromisso 
de criar uma plataforma para um 
projecto sustentado de futuro", o 
clube está convicto de que tem legi-
timidade para maiores aspirações. 
"Temos um plantei com mais quali-
dade e quantidade, em todas as po-
sições". 

O clube quer fazer regressar o 
andebol poveiro aos patamares onde 
já andou nos anos 80. "Depois de 
uma época repleta de sucessos nos 
escalões de formação, chegou a hora 
de termos uma equipa sénior que 
seja um exemplo e, consequente-
mente, um estímulo para os nossos 
atletas mais jovens", sublinharam. 

Estão previstos pelo menos dois 
jogos de preparação, sendo um de-
les o jogo de apresentação aos adep-
tos em data a confirmar contra uma 
equipa da 2° divisão nacional. 
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