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> redacção

Amanhã é dia de jogo grande no
Pavilhão Flávio Sá Leite, com o
ABC de Braga a receber o Spor-
ting, em jogo a contar para a
quarta jornada da fase final do
campeonato.

As duas equipas estão sepa-
radas por três pontos na classifi-
cação e o ABC tem, esta tempo-
rada, um registo favorável em
partidas contra o Sporting, tendo
agora o objectivo de vencer para
manter essa senda favorável e
também para encurtar distân-
cias, como considerou o jovem
Pedro Seabra.

“A jogar em casa, nunca pen-
samos noutro resultado que não
a vitória perante os nossos adep-
tos. Apesar de sabermos que va-
mos defrontar uma equipa muito
motivada com a conquista da Ta-
ça de Portugal e que tem exce-
lentes jogadores, temos cons-

ciência do nosso valor e do que
temos que fazer para vencer o
jogo”, realça o central do ABC
de Braga.

Nos anteriores confrontos com
o Sporting, vitória por 24-18, em
casa, e empate a 25 golos, fora.
Em comum, dois excelentes jo-

gos do ABC. “Eu acho que fo-
ram dois jogos em que, como
sempre, nos preparámos muito
bem e nos quais conseguimos

pôr em campo a estratégia que
tínhamos delineado”, explicou
Pedro Seabra, acrescentando que
apesar das dificuldades inerentes
a uma partida frente aos leões,
os academistas querem vencer:
“o Sporting é sempre uma equi-
pa difícil e também um pouco
imprevisível. Penso que é uma
equipa forte no seu colectivo.
Talvez o ponto mais forte deles
seja a defesa. Alternam muito os
sistemas defensivos, mas já nos
preparámos para isso das outras
vezes e vamos preparar agora,
sendo que a nossa vitória tam-
bém vai passar muito pela nossa
defesa, por não sofrermos mui-
tos golos. Se conseguirmos cum-
prir esse objectivo, penso que no
ataque vamos conseguir dar a
volta. Nós queremos manter este
pavilhão do ABC com a mística
e com a vontade de vencer todos
os jogos. É claramente esse o
nosso objectivo”, afirmou.

DR

Pedro Seabra afirmou que equipa está motivada para defrontar e vencer o actual detentor da Taça de Portugal

“Manter a mística e vencer”
ABC de Braga recebe amanhã o Sporting em partida a contar para a quarta jornada da fase final do campeonato na-
cional da I divisão. Uma partida entre duas equipas separadas por apenas três pontos e que os academistas querem
vencer, apesar de reconhecerem as dificuldades de defrontar o actual titular da Taça de Portugal da modalidade.

MODALIDADES ANDEBOLPEDRO SEABRA QUER VITÓRIA FRENTE AO SPORTING
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ANDEBOL

> “Verifiquei que a nossa equipa era muito superior às outras”.

MODALIDADES“ESTAVA-SE A CONTAR”, REALÇA O TREINADOR JOSÉ VIEIRA

> rui serapicos

O ABC lidera isolado com avan-
ço de seis pontos a zona 2 da
primeira fase do campeonato na-
cional da primeira divisão de ju-
venis masculinos em andebol.

Depois da paragem na compe-
tição, as emoções regressam no
próximo domingo, dia 15 de
Abril, onde o ABC vai medir
forças com o Sismaria, jogo em
que em caso de triunfo garante
aos bracarenses a passagem à
próxima fase, em condições de
disputar o título.

Segundo o treinador dos juve-
nis do ABC, José Vieira, ele
próprio um ex-praticante que se
sagrou neste escalão etário cam-
peão nacional, “estava-se a con-
tar com este apuramento, porque
o ABC, principalmente nas ca-
madas jovens, está habituado a
chegar às fases finais. É aí que
os miúdos têm jogos mais com-
petitivos. No entanto, após a pri-
meira volta verifiquei que na
nossa zona a nossa equipa era
muito superior às outras. Isso

nota-se na classificação que te-
mos, com vantagem de seis pon-
tos sobre o segundo. Basta-nos
ganhar mais um jogo, com o Sis-
maria, que é o segundo classifi-
cado”, apontou.

José Vieira destaca que a equi-
pa do ABC de Braga é quase in-
tegralmente composta de jovens
bracarenses. Excepções a essa
regra são dois reforços que vie-
ram, no início do ano, do Xico
Andebol.  

Jogadores que podem
reforçar plantel sénior

Perguntamos se há jogadores
que venham a revelar qualidade
para integrar a equipa sénior.
“Essa será a minha vitória”,
responde, acrescentando que “eu
estou com este grupo desde os
iniciados, há quatro anos. Tem
havido trabalho de continuidade
e há perspectivas de que alguns
integrem os seniores. Estamos a
falar de alguns quatro, cinco,
seis, devem integrar a equipa
sénior e o andebol internacional.
Mas se pelo menos dois o con-

seguirem, para mim já será uma
grande vitória”, frisou. 

A importância do exemplo
dado pelos mais velhos

Questionamos ainda se tem im-
portância o exemplo dos senio-
res. A equipa principal do ABC
já esteve melhor do que está
agora. Faz falta para os juvenis
em ternos de motivação? Ou is-
so é indiferente? 

“Não é indiferente. Natural-
mente que faz falta nós termos
aqui uma equipa sénior que nor-
malmente serve de exemplo.
É importante que eles vejam jo-
gos em que estão os melhores.
No entanto, acho que uma das
características dos atletas do
ABC é que empenham-se o do-
bro, esforçam-se ao máximo e
acredito que tenham aqui (nos
seniores)  algumas referências.
Os seniores não são a equipa
ideal, mas têm bons elementos e
nós treinadores tentamos incutir
nos miúdos a história do ABC
para que eles percebam que,
se não estão no melhor, estão
pelo menos num dos melhores
clubes de andebol em Portugal",
remata.

Juvenis do ABC lideram
com seis pontos de avanço
Em caso de vitória no próximo jogo, frente ao Sismaria, o ABC garante a passagem à próxi-
ma fase e em condições de disputar o título nacional de juvenis em andebol.

FLÁVIO FREITAS 

José Vieira, treinador dos juvenis do ABC

Plantel quase
integralmente da es-

cola do ABC. As únicas
excepções são dois re-
forços contratados ao

Xico Andebol.
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Juvenis do ABC lideram
com seis pontos de avanço 
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Pedro Seabra pede apoio do público

ABC prepara receção ao Sporting
ABC de Braga e Sporting jo-

gam amanhã no Flávio Sá Leite 
o encontro referente à quarta 
jornada da fase final do cam-
peonato nacional de andebol 
da primeira divisão.

Uma partida agendada para 
as 21h00 e que coloca frente-
-a-frente um ABC que ocupa 
o último lugar da tabela clas-
sificativa e um Sporting que é 
quarto, com apenas mais dois 
pontos. É, também, o tercei-
ro jogo da temporada entre 
as duas equipas, com o ABC 
a vencer no Sá Leite e a em-
patar em Lisboa.

Sobre o jogo de amanhã, 
Pedro Seabra diz que «a jo-
gar em casa, nunca pensamos 
noutro resultado que não a vi-
tória. Apesar de sabermos que 
vamos defrontar uma equipa 
muito motivada com a con-
quista da Taça de Portugal, e 
que tem excelentes jogadores, 
nós temos consciência do nos-
so valor e do que temos que 
fazer para vencer o jogo».

Considera ainda que «o 
Sporting é sempre uma equipa 
difícil, apesar de ser um pou-

co imprevisível. Penso que é 
uma equipa forte no seu cole-
tivo. Talvez o ponto forte deles 
seja a defesa. Alternam muito 
os sistemas defensivos, mas já 
nos preparamos para isso das 
outras vezes, e vamos preparar 

agora, sendo que a nossa vi-
tória também vai passar mui-
to pela nossa defesa, por não 
sofrermos muitos golos e pen-
so que no ataque vamos con-
seguir dar a volta. Nós quere-
mos manter este pavilhão do 

ABC com a mística e com a 
vontade de vencer todos os 
jogos. É claramente o nosso 
objetivo e, por isso, quere-
mos realmente conquistar os 
três pontos».

Falando para o público, Pe-
dro Seabra lembra o impor-
tante apoio recebido nos jo-
gos no Sá Leite.

«No jogo com o Benfica fo-
ram fundamentais para a vitó-
ria. E no jogo com o FC Porto 
não foi por eles que não ganha-
mos. Foram realmente fantásti-
cos e determinantes e por nós 
mas, principalmente, por eles, 
merecíamos que o resultado ti-
vesse sido outro. Infelizmente, 
não conseguimos. Agora, fren-
te ao Sporting, precisamos mui-
to do apoio dos nossos adep-
tos novamente», afirmou.

O central faz a época de es-
treia no ABC, mas sente-se em 
casa. «Gosto muito do clube, 
gosto muito dos adeptos. Têm 
uma mística diferente, tal como 
o clube. Foi essencialmente por 
isto que eu escolhi o ABC, para 
continuar a minha carreira. Pela 
mística ABC», disse.

Pedro Seabra

DR
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Associação de Andebol de Braga
Seleção jovem treina hoje
em Urgeses

A seleção jovem da Associação de Andebol de Braga 

tem uma sessão de trabalho agendada para as 19h00 

de hoje, no pavilhão de Urgeses, em Guimarães, para 

a qual estão convocados os seguintes atletas:

ABC: Hugo Manso, Mauro Queirós, Tomás Teles, João 

Nuno, Diogo Duarte, Daniel Miranda, João Saraiva e Ro-

drigo Pinto; Fermentões: Luís Cunha, Alexandre Matos 

e Hugo Silva; Xico Andebol: José João Fernandes, João 

Campos, Afonso Mendes, José Pizarro, Manuel Lima e 

Francisco Rocha; AC Fafe: João Luís Torgal e José Lemos; 

AAPL: Jorge Henriques e João Fernandes.
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Clássico
no Porto
O FC Porto joga, amanhã,
no Dragão, com o Benfica
(21h00, Porto Canal), na 4.ª
jornada da fase final do
grupo A do Andebol 1. O FC
Porto lidera a classificação,
com quatro pontos de avan-
ço sobre o Benfica. O Spor-
ting (4.º) joga em Braga, às
21h00, com o ABC (6.º).
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A selecção portuguesa de andebol
feminino de sub-20 perdeu ontem
com a Espanha, por 34-22, e falhou o
apuramento para o Mundial da cate-
goria, após a terceira e última jornada
do Grupo 5 de qualificação. Isabel
Góis (AD Camacha), Catarina Ascen-
são (Madeira SAD), Mónica Soares,
Cláudia Farinha eAna Temtem (Sports
da Madeira) são as amdeirenses que
integram esta selecção. Em Gyor, na
Hungria, a selecçãoportuguesaperdia
já ao intervalo, por 19-9. Na segunda
parte, a prestação lusamelhorou,mas
não o suficiente para recuperar, con-

cluindooencontro comaderrota por
34-22, que deixou a equipa das “qui-
nas” no terceiro lugar da “poule” com
dois pontos - graças ao triunfo sobre
Israel -,menosdois que as já apuradas
Espanha e Hungria, que ainda hoje
defronta as israelitas. Mónica Soares,
com seis golos, foi a portuguesa mais
concretizadora no encontro,mas não
amenizou o desalento da selecciona-
dora Sandra Fernandes, pelo falhanço
na qualificação para a fase final do
Mundial de sub20, que vai ser dispu-
tado na República Checa, de 01 a 15
de Julho de 2012. 1

Jovens andebolistas portuguesas, com cinco madeirenses, chegam agora ao final de um ciclo.

7 ANDEBOL: SELECÇÃO NACIONAL DERROTADA PELA ESPANHA

"Foi um jogo merito-
riamente ganho pela
Espanha. Este é o fim
de um ciclo. Era a úl-
tima oportunidade de
ir a uma fase final de
uma grande competi-
ção e não consegui-
mos”, referiu Sandra
Fernandes, selecciona-
dora nacional, citada
pelo sítio oficial da Fe-
deração de Andebol de
Portugal na Internet.

Selecção portuguesa
afastada do mundial

A selecção portuguesa perdeu ontem com a
Espanha, por 34-22, e está fora do Mundial.

JM
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Sporting 
triumph
Th e last phase of handball’s 

Portuguese Cup played out 

in Tavira last weekend pro-

duced the much anticipat-

ed fi nal between Porto and 

Sporting Lisbon.

On Saturday, the ‘Drag-

ons’ overcame Madeira 

SAD 29-27 while the ‘Li-

ons’ dismissed Belenenses 

29-21 before the record 12-

time winners of this trophy 

from the capital added their 

name for a 13th time to the 

roll of honour with a hard-

fought 26-25 victory over 

their rivals.
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ANDEBOL

�Bambis� do ACV
em encontro regional

O ACV Andebol Clube participou, no passado sábado,
no Encontro Regional de Bambis do Xico Andebol, que
decorreu no Pavilhão Francisco de Holanda, em Guimarães.
Destinado a atletas dos 3 aos 6 anos de idade, a equipa
mista do ACV foi uma das melhores do evento, conseguindo
vitórias em praticamente todos os encontros disputados.
Já no domingo, as equipas de juvenis do ACV, masculinos
e femininos, participaram em mais uma jornada do
campeonato nacional. Os juvenis masculinos defrontaram
em casa, no pavilhão de Vermoim, o CA Barrosas, num
jogo bastante disputado, em que o clube de Vermoim honrou
a camisola. De tarde, a formação feminina deslocou-se a
Braga para um encontro com as Manabola, no pavilhão
Carlos Amarante. Apesar de todas as adversidades, o ACV
conseguiu uma exibição de elevado nível.
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O passado fim-de-semana foi repleto de actividades no ACV Andebol Clube, com participação no En-
contro Regional de Bambis do Xico Andebol, em Guimarães, e ainda com os jogos dos campeonatos
nacionais do escalão juvenis masculinos e femininos do clube.

No sábado, durante toda a manhã, uma representação dos Bambis (atletas entre os 3 e os 6 anos
de idade) do ACV Andebol Clube participou no Encontro Regional de Bambis organizado pelo Xico
Andebol, no Pavilhão Francisco de Holanda em Guimarães. A equipa mista do ACV foi mesmo uma
das melhores do evento, conseguindo vitórias em praticamente todos os encontros disputados.

No domingo de manhã foi a vez dos juvenis masculinos defrontarem, em casa, no Pavilhão “Ter-
ras de Vermoim”, o CA Barrosas num jogo bastante disputado e em que o ACV Andebol Clube hon-
rou a camisola. Durante a tarde as juvenis femininas tiveram uma difícil deslocação a Braga, para
um encontro com as Manabola, onde, e apesar de todas as adversidades, o ACV conseguiu uma exi-
bição de elevado nível.

Bambis do ACV Andebol Clube brilham em encontro regional

A equipa de Bambis que participou no encontro
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