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“Encontrar soluções
para os problemas”
ABC/UMINHO viaja até à Madeira à procura de mais um triunfo. As lesões
não ajudam, mas Carlos Resende quer trazer a vitória de um terreno difícil.

DR

Carlos Resende e João Pinto marcaram presença na antevisão da partida de amanhã diante do Madeira SAD

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves |

A analogia estabelecida por Carlos Resende na conferência de
antevisão da partida frente ao
Madeira SAD, amanhã às 16 horas, é o perfeito exemplo daquilo
que o técnico do ABC/UMinho
pretende para esta temporada,
uma temporada que se assemelha a uma corrida, onde começar
bem é importante, mas ainda
mais importante será terminar
em grande.
Depois do triunfo (36-32) frente ao Maia/ISMAI que revelou,
ou continuou a revelar, problemas defensivos, Carlos Resende
trabalhou no sentido de aperfeiçoar a linha a defensiva dos bracarenses... mas não só. “As nossas dificuldades defensivas foram evidentes não só neste último jogo. Trabalhámos para corrigir o que correu menos bem
em todos os aspectos colectivos.
Uma equipa é sempre algo que
está inacabado”, refere o treinador dos bracarenses.
Sobre a partida diante do Madeira SAD, Carlos Resende é
bem ciente das dificuldades que
os madeirenses vão colocar ao
ABC. “É uma equipa tradicio-

+ mais
As lesões continuam a ser
uma das questões na
ordem do dia do
ABC/UMinho.
Carlos Resende abordou
a situações dos três
lesionados da equipa:
Nuno Rebelo, Hugo Rocha
e Ricardo Pesqueira.
Se o primeiro pode regressar “em breve”, a situação dos outros dois jogadores é mais problemática. O técnico do ABC
espera contar com Ricardo
Pesqueira “dentro de umas
semanas”, ao passo que
sobre Hugo Rocha, Carlos
Resende apontou “não ter
uma data para o regresso
do jogador”.
nalmente muito difícil, a que se
juntam as dificuldades que a viajem e as poucas horas de descanso proporcionam. Seguramente
que quando o Madeira SAD se

desloca ao Continente também
sente esses mesmos problemas
causados pela viagem, mas confiamos num bom resultado”,
afirma.
Um dos problemas que seguramente retira alguma tranquilidade a Carlos Resende são as lesões que têm assolado, neste
início de temporada, a formação
bracarense. Para o técnico do
ABC mais importante do que lamentar as ausências é procurar
alternativas. “O ano passado não
tivemos lesões, mas para já e
neste começo de época estão a
ser uma fartura delas. É desporto... temos que estar preparados
para este tipo de situações e procuramos encontrar soluções para
os problemas que vão aparecendo. As lesões são também uma
oportunidade para outros atletas
actuarem e dizerem: estou aqui,
contem comigo”, prossegue
Carlos Resende.
Com a fase final do campeonato Nacional de andebol a ser disputada, a partir de agora, em sistema ‘play-off’, passa a ser ainda mais prioritário chegar à ponta final da temporada em grande
forma e Carlos Resende espera
que “as lesões de agora não apareçam mais para a frente”.
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§antevisão
João Pinto fala sobre as ausências

“São três jogadores de peso...
mas estamos a adaptarmo-nos bem”
João Pinto é um dos elementos em maior destaque neste arranque de
campeonato do ABC/UMinho. O jogador tem estado em evidência pelos
golos apontados e espera continuar a ajudar a equipa no jogo de amanhã
frente ao Madeira SAD.
“Não sou só eu que marco. Vou tentar manter a veia goleadora para ajudar a equipa a vencer o próximo encontro”, refere.
Sobre a desloção à Madeira, João Pinto salienta as dificuldades que vão
encontrar, mas o jogador não tem duvidas em sublinhar que o objectivo e
a ambição da equipa passa por vencer.
“A viagem traz sempre dificuldades até porque temos poucas horas de
descanso. O Madeira SAD é uma equipa muita bem organizada, que joga
de forma muito rápida... agora não acredito que joguem mais rápido que
nós. O nosso objectivo é trazer de lá os três pontos”, atira o atleta do
ABC/UMinho.
Por fim, e à semelhança de Carlos Resende, João Pinto foi convidado a comentar as ausências e as lesões que assolam a formação bracarense. “A
questão das lesões é sempre muito complicada, são sempre situações
muito difíces. São três jogadores de peso e que são muito importantes
para o grupo, mas creio que estamos a adaptarmo-nos bem a essa situação. Vamos dar o nosso melhor”, conclui João Pinto, na antevisão da partida de amanhã contra o Madeira SAD.
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Câmara de Ílhavo apoia
clubes com 240 mil euros
DESPORTO O Executivo Municipal de Ílhavo aprovou os
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo com
oito associações desportivas,
para a época 2014/2015, representando um apoio financeiro
superior a 240 mil euros, prestado “de forma estruturada à
actividade de cada clube”, sustenta a autarquia.
Foi, ainda, decidido atribuir
um subsídio pontual ao G.D.
Gafanha de Aquém, no valor
de 2.600 euros, para apoio às
suas actividades de Pesca, Cicloturismo e do Grande Prémio de Ciclismo 2014; e ao G.D.
Carmo, no valor de 1.500 euros,
para apoio à equipa Sénior de
Futsal Masculino, no Campeo-

nato Distrital da Associação de
Futebol de Aveiro, bem como
à realização da 2.ª Rota Ria em
BTT.|
APOIOS 2014/2015
- “Os Ílhavos” - 19 mil
euros
- CAPGE - 12 mil euros
- GD Beira Ria - 3.500
euros
- GD Gafanha de Aquém 2.600 euros
- GD Carmo - 1.500 euros
- GDG - 94 mil euros
- Ílhavo Andebol Clube 20 mil euros
- Illiabum - 80 mil euros
- NEGE - 6.200 euros
- SC Vista Alegre - 8 mil
euros
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Andebol

Reviver a história

Eugénio Bartolomeu dá indicações aos seus jogadores

Eugénio Bartolomeu
Um mês depois de ter iniciado
os trabalhos de preparação para
o Campeonato Nacional da 3ª
Divisão, a equipa Sénior de Andebol realizou a apresentação
aos sócios e simpatizantes do
clube, transformando o dia 28
de outubro num marco histórico, pois foi o reviver de grandes momentos passados no Pavilhão do Alboi com o fervor
dos amantes da modalidade.
O clube convidado para este
evento foi o São Paio de Oleiros,
equipa que milita na 2ª Divisão
Nacional e que tem a curiosidade de ser tecnicamente orientada por uma pessoa bem conhecida dos Beiramarenses, o

Prof. Mário Santos. Com a presença de mais de uma centena
de pessoas nas bancadas, onde
sobressaiu o apoio dos UltraAurinegros, destacou-se também
a presença de várias personalidades que foram autênticos baluartes do andebol beiramarense, aos quais a atual Secção
de Andebol e a sua equipa Sénior prestarão a sua homenagem em cada jogo que realizem,
pois eles são realmente o exemplo para a modalidade e para o
clube do que é ser Grande.
Quanto ao jogo, típico de início de época, decorreu de forma
agradável e equilibrada, com o
Beira-Mar a dominar a primeira
parte, terminando na frente do
marcador por 14-10. Na etapa

complementar o São Paio de
Oleiros não só encurtou a diferença como passou para a
frente do resultado, até que nos
últimos dois minutos de jogo o
Beira-Mar foi mais forte e venceu por 21-19.
Com a realização deste primeiro momento de conjugação
entre a recém criada Secção de
Andebol e os sócios e simpatizantes, ficou patente a importância que a modalidade continua a ter no clube e que este foi
o primeiro passo de algo que,
com muito trabalho e apoio de
todos, tem tudo para voltar a ser
enorme.
Todos sentimos que realmente: “O Andebol regressa a
Casa!”. |
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CARLOS RESENDE E O JOGO COM O MADEIRA SAD

Qualidade do adversário
e viagem são problemas
ARQUIVO DM

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho joga,
amanhã à tarde, no Funchal, com o Madeira SAD,
em partida da 4.ª jornada
do nacional da 1.ª Divisão
em andebol. O treinador da
turma minhota, que na última ronda bateu, em casa,
o ISMAI, por 36-32, espera
um jogo difícil ante uma
das boas equipas da prova e que sofreu, na jornada anterior, a sua primeira
derrota (perdeu no reduto
do Águas Santas).
«É uma equipa tradicionalmente difícil, por
várias razões. Primeiro,
pela sua qualidade e, depois, porque as viagens
são sempre cansativas.
O Madeira SAD também
deve sentir o mesmo quando joga no Continente.
Mas estamos confiantes
e acreditamos que podemos conseguir um bom re-

João Pinto e Carlos Resende

sultado», destacou o técnico da turma academista na antevisão do encontro, em que esteve acompanhado por João Pinto,
que alinhou pelo mesmo
diapasão.
«A viagem é sempre um
problema, porque temos
pouco tempo de descanso.

O Madeira SAD é uma equipa bastante organizada, tem
um bom treinador e gosta de
jogar rápido. Mas não acredito que sejam mais rápidos
do que nós. Se superarmos
isso, acredito que podemos
vencê-los», vincou o lateral-esquerdo, que tem estado
com a pontaria afinada.

As lesões têm fustigado
o plantel, mas Resende vê-as como uma hipótese de
outros se afirmarem.
«Os que teriam menos hipóteses de jogar poderem
dizer “presente” e que “podem contar” com eles. Devemos, todos, ser parte da
solução», finalizou.
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ANDEBOL

Seniores do Vela Tavira
com nova derrota
O Vela de Tavira voltou a perder, 32-25, no Campeonato Nacional de Andebol da 2ª Divisão, 1ª fase zona Sul, de Seniores masculinos, na deslocação aos Açores para defrontar o
Marienses. Os encontros Vitória de Setúbal 21 - Benavente
26, Almada 20 - Sportivo de Loures 20, Samora Correia 15 Liceu Camões 31, Alto do Moinho 20 - Boa Hora 28, Sismaria
29 - Ílhavo 22 e Torrense 19 - Benfica”B” 20, encerraram a
jornada. A prova é liderada por Boa Hora, Benfica”B” e Liceu
Camões, todos com 9 pontos, enquanto que a equipa algarvia é 14ª com apenas 3.
A 4ª jornada tem lugar no dia 4 de outubro, com a equipa
do Vela Tavira a receber o Sismaria. Os jogos Benavente-Marienses, Sportivo de Loures-Vitória de Setúbal, Liceu Camões-Almada, Benfica”B”-Samora Correia, Ílhavo-Alto do
Moinho e Boa Hora-Torrense, completam a ronda.
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([HUFtFLRItVLFRHGHVSRUWRUHXQLGRVHPFHQWURPpGLFR
A Sanfil dispõe, em
Coimbra, do Centro de Medicina do Exercício e do Desporto (CMED), liderado pelo
médico Augusto Roxo, que
reúne especialistas daquelas
áreas, assim como de cardiologia, pneumologia, ortopedia,
radiologia, medicina física e
reabilitação.
Na apresentação, realizada sexta-feira, no pavilhão
Centro Portugal, Augusto
Roxo referiu que “sentia-se a
falta de um centro de acompanhamento do exercício físico,
cada vez mais praticado por
pessoas de várias gerações”,
assim como de realização de
exames médicos de aptidão
desportiva, tudo acompanhado dos meios complementares de diagnóstico no mesmo
espaço e do tratamento da
patologia traumática.
O CMED integra a Ur-

gicentro, com o médico Luís
Teixeira a sublinhar a parceria
FRP D 6DQÀO H D PDLVYDOLD
que constitui para os muitos
praticantes de modalidades
desportivas, enquanto Pedro
Marcelino, presidente da comissão executiva da Sanfil
Medicina, disse tratar-se de
“um novo centro de excelência”, que pode estabelecer
colaborações com clubes e
associações desportivas, para
além de estar aberto a todo
o público.
Situado na avenida Emídio Navarro, em Coimbra,
onde se encontra a Santil e
a Casa de Saúde Santa Filomena, o CMED tem como
responsável Augusto Roxo,
experiente clínico especialista em Medicina Desportiva
que faz parte do colégio da
especialidade da Ordem dos
Médicos e é o coordenador

do departamento clínico de
futebol da Associação Académica de Coimbra/OAF,
assim como da Federação
de Andebol e das selecções
nacionais da modalidade.
O CMED dispõe de
uma moderna tecnologia, o
INDIBA activ, utilizado em
atletas de alta competição a
nível mundial, que acelera o
processo natural de cura do
corpo, alivia a dor, facilita a
mobilização, trata dores rein-

FLGHQWHVHUHGX]DLQÁDPDomR
Conforme foi explicado,
“a energia electro-regenerativa

permite activar o metabolismo
das células, restabelecendo
o seu equilíbrio, aumentar a

vascularização e a temperatura
interna dos tecidos do sistema
músculo-esquelético”.

Luís Teixeira, Serpa Oliva, Augusto Roxo
e Pedro Marcelino apresentaram
o novo centro da Sanfil
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IAC arranca com mais equipas
Andebol O clube de Ílhavo, cuja equipa sénior compete na 2.ª Divisão Nacional, aposta forte
no desenvolvimento da modalidade com um projecto a pensar no futuro
RICARDO CARVALHAL

Alexandre Silva
O Ílhavo Andebol Clube (IAC)
arranca para mais uma época
com ambições renovadas, fruto de ter no seu quadro mais
equipas, mais atletas, andebol
feminino e uma academia que
surge com o intuito de homenagear uma das suas principais referências, João Carlos
“Gordita”, e que, num curto espaço de tempo, já tem 14 atletas
dos seis aos 12 anos.
Rui Liberato continua a ser
o treinador da equipa sénior,
cargo que acumula com o de
coordenador do Andebol masculino. A principal novidade é
a criação de uma equipa no escalão júnior, que se junta à já
existente de juvenis, e que têm
como principal objectivo “formar atletas para a equipa sé-

Equipa sénior do IAC, orientada por Rui Liberato, é a referência para os jogadores mais novos

nior e, se possível, com atletas
que sejam de Ílhavo”, reforçando uma ideia que, no concelho,
também há outra modalidade
com qualidade para além do
“Futebol e do Basquetebol”.
Sobre a equipa que orienta,
o responsável técnico admite
uma aposta “na juventude”,
que surge em sequência de
um “projecto a pensar no futuro”. “Na época passada tínhamos poucos atletas e, por
isso, não só achamos que era
importante reforçar o número
de jogadores, chegando aos
actuais 21, como optar por jovens com margem de progressão, para quem seja importante jogar mais tempo,
mas que, no futuro, nos ajudem a ser melhores e mais
competitivos”, explicou Rui
Liberato.

Feminino e academia
Outra das novidades para
este ano é o surgimento do Andebol feminino no IAC, que
terá em Pedro Lagarto o responsável da equipa sénior e
coordenador dos três escalões
que irão competir já esta época. Para Rui Liberato, “é mais
um motivo de satisfação”, que
demonstra que com “coerência e rigor” o clube ilhavense
tem “mostrado um projecto de
competência”.
Contudo, a “jóia da coroa” do
clube ilhavense acaba por ser
a criação da Academia João
Carlos “Gordita”, destinada aos
escalões mais baixos - Bambis,
Minis e Infantis. “Era um desejo antigo e uma lacuna grande que queríamos colmatar”.
Os treinos são às quartas-feiras, das 18.30 às 19.30 horas, e
aos sábados de manhã, das
10.30 às 12 horas. “Já estão inscritos 14 atletas e acredito que
até ao final da época teremos
25. É uma boa base para começar e vamos trabalhar muito para ter sucesso”, perspectiva Rui Liberato. |
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Ílhavo Andebol Clube apresenta
projecto a pensar no futuro P35
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Quadrangular de andebol feminino arranca sexta-feira no Catetão
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Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=a94395d3

/

02-10-2014 22:37
As vencedoras dos jogos de sexta-feira disputam a final e as derrotadas lutam para as classificativas
do terceiro e quarto lugares.
Andebo
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
A partida entre as equipas sénior femininas de andebol do Petro de Luanda e da Marinha de Guerra é
o destaque da jornada inaugural do torneio quadrangular organizado pelo clube "tricolor", tendo em
vista a 36.ª edição da Taça dos clubes campeões, a decorrer de 8 a 19 do corrente mês em Tunis
(Tunísia).
Na outra partida do dia, o Progresso do Sambizanga terá pela frente o Atlético Sport Aviação (ASA),
com início às 18h00 locais.
Com o término marcado para sábado, as vencedoras dos jogos de sexta-feira disputam a final e as
derrotadas lutam para as classificativas do terceiro e quarto lugares.
Este torneio serve para as equipas angolanas limarem as últimas arestas antes do embarque para o
palco da competição.
Na taça dos clubes campeões, equipa do Sambizanga está no grupo A, o mesmo do Petro Atlético de
Luanda, detentor do título, FAP (Camarões), África Sport (Costa do Marfim), Nuru (RD Congo) e
Mikishi (RD Congo).
O outro representante angolano na competição, o 1.º de Agosto, encontra-se em Espanha desde
sábado, onde durante dez dias irá cumprir um estagio pré-competitivo na região de Guardez.
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Modalidade presente
no “CERCIAG em movimento”
O Instituto do Vinho e da Vinha em
Águeda recebeu o CERCIAG em Movimento, promovido por esta instituição
de ensino especial juntamente com
a Câmara Municipal de Águeda com
o objetivo primordial de comemorar
a Semana Europeia da Mobilidade.
Foram várias as temáticas presentes desde o bem-estar e cidadania,
passando pelas artes e cultura es-

tando também presente o desporto
com várias atividades de demonstração entre elas o andebol.
Todos os que passaram pela
demonstração de andebol experimentaram alguns dos skills da modalidade como o drible, o passe e o
remate, sob a orientação do técnico
da ANDDI/Andebol4all António Costa Pereira.

António Costa Pereira orientou as atividades

Página 17

A18

ID: 55960135

01-10-2014

Tiragem: 14500
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,11 x 17,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ANDEBOL

Mónica Soares

Soraia Fernandes

Mónica Soares e Soraia Fernandes
na seleção A
Mónica Soares e Soraia Fernandes, ambas do Alavarium mas com
início e formação na CPVV e LAAC
respetivamente, estão entre as 18
jogadoras convocadas para a seleção
A feminina, que de 5 a 8 de outubro
realiza um estágio de preparação
com vista à fase de apuramento
para o mundial de 2015.
Portugal vai jogar de 4 a 6 de dezembro, na Áustria, a qualiﬁcação
para o play-oﬀ para o campeonato
do mundo Dinamarca 2015. A formação lusa integra o grupo 2 de
qualiﬁcação, tendo como adversárias Turquia, Áustria e Israel, dos

quais apenas o primeiro classiﬁcado
do grupo segue para o play-oﬀ que
vai disputar-se em junho de 2015.
Alavarium e Madeira Sad são os
clubes mais representados, com
quatro atletas cada chamadas à
selecção.
Atletas e equipa técnica concentram-se em Lisboa pelas 12h30 de
domingo; ainda nesse dia, realizam
um treino, no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, a partir das 17h30. Para os
dias 6, 7 e 8, estão programadas duas
sessões de treino por dia, no mesmo
local. O estágio termina às 18h do dia
8 de outubro, quarta-feira.
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País: Portugal

Cores: Cor
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DUAS AGUEDENSES
NA SELEÇÃO
PRINCIPAL
FEMININA
andebol | PÁG.
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