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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O compromisso europeu dos
portistas, que sábado visitam
em Logroño, Espanha, o Nature-
house La Rioja,  para a segunda
jornada da Liga dos Campeões,
ditou a antecipação para hoje, às
21 horas, no Dragão Caixa, do
jogo, FC Porto-ABC/UMinho,
referente à quinta jornada do
campeonato nacional.  

No Andebol 1, os portistas
contam por vitórias os três jogos
disputado e os bracarenses, com
quatro jogos, três vitórias e uma
derrota — sofrida sábado, em
casa, diante do Águas Santas.

“Depois de uma derrota com o
Águas Santas, nada melhor que
uma vitória contra o FC Porto”,

afirmou ontem, em antevisão ao
jogo de hoje, o treinador do
ABC/UMinho, Carlos Resende.

Recusando baixar a cabeça em
ou encolher os ombros como os

“profetas da desgraça”, preconi-
zou um olhar sobre a visita ao
Dragãocaixa com “preocupa-
ções específicas para este jogo,
mas optimistas”.

Questionado se a visita ao FC
Porto não envolve o risco de se-
gunda derrota consecutiva, com
eventual quebra anímica, Carlos
Resende respondeu que na pró-
xima quinta-feira “estamos a
treinar na mesma”.  

Lembrou que o FC Porto “não
ficou melindrado quando perdeu
com o ABC a Supertaça” e ga-
rantiu que “qualquer resultado
que aconteça com o FC Porto,
com o Madeira Sad e depois
com o Horta “não põe nada em
cheque os nossos objectivos”.

O treinador salientou ainda que
“o melhor que nós pudermos co-
locar em campo neste jogo não
andará perto do  ABC que nós
queremos colocar em campo es-
ta época. Ganhámos a Superta-
ça, mas isso não nos satisfaz”.

ABC/UMinho visita FC Porto em
jogo antecipado da quinta jornada 
“NADA MELHOR QUE UMA VITÓRIA contra o FC Porto”, afirmou ontem Carlos Resende, ao antever a
visita ao Dragão Caixa, hoje às 21 horas, para a quinta ronda do campeonato nacional Andebol 1.

DR

Miguel Sarmento e Carlos Resende

“O Porto reforçou-se, o ABC
também, acredito que se-
jam as equipas mais fortes
mas acho cedo para tirar
essa conclusão. A participa-
ção na Liga dos Campeões
pode trazer-lhe benefícios,
alta intensidade e nesta fase
ainda não tem desvanta-
gem [de carga competitiva],
mais à frente se verá”.

Miguel Sarmento
Jogador do ABC/UMinho  
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Sábado
Fafe em Avanca e
Sporting em Á. Santas 
Sábado, o Fafe vai Avanca, equi-
pa com a qual compete pela
permanência no escalão maior.
Na frente, destaque para a visita
do Sporting a Águas Santas.
Hoje
FC Porto-ABC/UMinho
Sábado
Belenenses-Maia/ISMAI
Madeira Andebol - SC Horta
Passos Manuel - Benfica
Avanca - Fafe

§5.ª jornada
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Ulisses Pereira chama
cinco jogadoras do Alavarium

CONVOCATÓRIA A guarda-
redes Isabel Góis; as primeiras
linhas Mariana Lopes e Mó-
nica Soares, e as segundas li-
nhas Soraia Fernandes e Filipa
Fontes, jogadoras do Alava-
rium/Love Tiles foram chama-
das pelo seleccionador Ulisses
Pereira, para representar a Se-
lecção Nacional na qualifica-
ção para o Campeonato da Eu-
ropa de Seniores Femininos de
2016, que se realiza na Suécia.

O treinador aveirense, que
fará sua estreia à frente da prin-
cipal equipa lusa feminina,
convocou 19 atletas para os
dois jogos que marcam o ar-
ranque da qualificação de Por-
tugal. O primeiro em Rostov,
frente à Rússia, a 8 de Outubro,
e o segundo com a Dinamarca,
a 11 do mesmo mês, no Pavi-
lhão Multiusos de Pinhel.

Os trabalhos da Selecção Na-
cional A Feminina começam
no próximo dia 30, data em
que atletas e equipa técnica se
concentram no Centro de Es-
tágio de Rio Maior, a partir das
12.30 horas. O estágio decorre
até 7 de Outubro, dia em que a
comitiva nacional, liderada por

Juliana Sousa, viaja para Ros-
tov, na Rússia.

O jogo com a Rússia terá lu-
gar no Palace of Sport “Rostov
Don”, com início marcado para
as 17 horas de Portugal (19 ho-
ras locais) do dia 8 Outubro. O
regresso a Portugal está mar-
cado para 10 de Outubro e a
Selecção Nacional vai instalar-
se em Pinhel, para ultimar os
preparativos para o jogo com
a Dinamarca, a 11 de Outubro,

com início agendado para as
16.10 horas, no Pavilhão Mul-
tiusos de Pinhel.

Recorde-se que, para além
de Portugal, Rússia e Dinamar -
ca, também a Turquia integra
este grupo. A qualificação vai
ser disputada em 3 períodos
de 2 jogos cada, em casa e fora.
Os dois primeiros classificados
de cada grupos apuram-se
para a fase final na Suécia, de 4
a 18 de Dezembro de 2016. |

Treinador aveirense vai estrear-se oficialmente na Rússia

ARQUIVO.Andebol
Qualificação Euro’2016
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CJ Barros só sabe vencer
O Colégio João de Barros foi a Lisboa derrotar o Passos Ma-
nuel por 39-22, em Andebol. Ao intervalo, a equipa de Paulo
Félix vencia por 18-12 numa partida em que Ana Marques fez
o seu regresso oficial ao clube, depois de quatro anos fora.
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ADEF Carregal do Sal 
prepara o campeonato

A equipa carregalense prepara
com afinco a participação na
1.ª fase da 3.ª Divisão, sob a
orientação de Luís Cardantas.
As sessões de treino já come-
çaram no inicio deste mês,
tendo em conta quepela frente
surge uma prova que se prevê
muito competitiva, sem favo-
ritos antecipados. Mesmo as-
sim, o 'contingente' do distrito
de Aveiro - na mesma série dos
carregalenses e do Académico
de Viseu -, apresenta-se sem-
pre com alguma vantagem.

O grupo é constituído pelo
ADEF de Carregal do Sal, Aca-
démico de Viseu, Associação
Académica de Coimbra, Beira-
Mar, Alavarium, AD Monte,
Sporting de Espinho, São Ber-
nardo B e CD Feierense. 

O conjunto de Carregal do

Sal tem estado a trabalhar a
condição física, para se apre-
sentar na máxima força no ar-
ranque da prova. Os carrega-
lenses vão folgar na primeira
jornada, a dia 10 de Outubro, o
que lhes permite não só au-
mentar e melhorar o seu nível
de competitibo, como ainda
'espiar' o adversário da se-
gunda jornada - o Beira-Mar. 

O grupo de trabalho liderado
por Luís Cardantas espera a
presença em grande número de

público de Carregal do Sal no
pavilhão para ajudar a equipa,
a começar já este sábado, no
jogo de apresentação, pelas
17h00, frente ao Batalha FC. |

PLANTEL

Guarda-redes 
Jorge Vilarinho (ex- Ac. Viseu)
Fábio

Jogadores de campo
Bruno Santos
Luciano Silva (ex-Tondela AC)
Luís Bernardo
André Ribeiro (ex-Tondela AC)
Tiago Moura
David Jorge (ex-Tondela AC)
Sérgio Pina
André Antunes (ex-ABC Nelas)
Diogo Ferreira
Tiago Paiva (ex-ABC Nelas)
Luís Neves (ex-Ac. Viseu)
Luís Coimbra (ex-Tondela AC).

Treinador
Luís Cardantas

Treinador-adjunto
Rui Ferreira

Fisioterapeuta
Tatiana Fonseca

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Luís Cardantas 
orienta  a equipa
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 Pedro Vieira da silva

«D
epois de uma der-
rota com o Águas 
Santas nada me-
lhor que uma vi-

tória contra o FC Porto», 
este é o lema dos elemen-
tos do ABC/UMinho. Car-
los Resende espera um 
bom jogo entre duas equi-
pas «fortes» e que a tur-
ma minhota esteja «uns 
furos acima» da exibição 
produzida no embate com 
os maiatos, que venceram, 
na última ronda, no Flá-
vio Sá Leite.

Esta noite, a partir das 
21h00, ABC/UMinho e 
FC Porto voltam a medir 
forças, depois dos acade-
mistas terem vencido, em 
terreno neutro, os dra-
gões, conquistando, as-
sim, a Supertaça.

«No jogo com o Águas 
Santas não estivemos 
bem. Esperávamos um 
ABC/UMinho mais for-
te em termos defensivos 
e mais eficaz no ataque, 
com maior capacidade 
de luta. Todos queríamos 
isso, infelizmente não foi 
possível. Há dias em que 

ABC/UMinho joga esta noite (21h00) com Porto

«Nada melhor que vencer
Porto após uma derrota»

não conseguimos estar no 
nosso melhor», destacou 
Carlos Resende no lança-
mento da partida.

«Queremos, amanhã 
(hoje), ter um ABC/UMi-
nho dentro do melhor que 
podemos fazer, essa é a 
nossa expectativa», juntou, 
acrescentando que, depois 
da derrota na supertaça, a 
turma portuense vai olhar 
«com outros olhos» para 

o ABC/UMinho.
«Não digo medo, mas 

respeito. Também não te-
remos medo quando jo-
garmos na segunda vol-
ta na Maia com o Águas 
Santas. Acredito, isso sim, 
que olharão para nós de 
forma diferente», juntou 
Carlos Resende.

Após a conversa com 
os jornalistas, que contou 
com a presença de Miguel 
Sarmento, os academis-
tas treinaram no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, onde rei-
nou, na maioria dos exer-
cícios, a boa disposição.

Carlos Resende e Miguel Sarmento

resende espera crescimento gradual

«Este ABC/UMinho ainda não é o melhor
mas já deu para vencermos a supertaça»

«Nós podemos olhar para tudo o que nos acontece na 
vida de várias formas. Uma é como os profetas da des-
graça e pensar que é o fim e baixar a cabeça. Ou então 
olhar e pensar: OK, foi uma derrota, não era o que que-
ríamos, mas o que podemos fazer para dar a volta? Uma 
derrota? Quinta-feira (amanhã) estaremos a treinar aqui 
na mesma. Os objetivos são claros e não é uma derrota 
que colocará em cheque os nossos objetivos. Sabemos 
que o ABC que neste momento podemos colocar em 
campo não está perto do melhor ABC que ainda ire-
mos apresentar esta época. Mas este ABC já conseguiu 
ganhar a supertaça», lembrou Carlos Resende.  

Miguel Sarmento e o jogo com o Porto

«Acredito que ABC/UMinho e FC Porto
estão mais fortes mas ainda é cedo» 

«ABC/UMinho e FC Porto estão fortes, mas ainda es-
tamos numa fase muito precoce e não posso dizer se, 
no caso do nosso adversário, está mais forte. É verda-
de que se reforçaram bastante, nós também, dentro do 
possível, e acredito que estejam mais fortes. Jogo com 
o Águas Santas? O que tem de mudar? Algumas coi-
sas. Temos de apresentar uma defesa bem mais forte e 
agressiva, aumentar os níveis de concentração e con-
fiança. Repetir o que fizemos de bom contra o Porto 
no jogo da supertaça. E, olhando para o último jogo, é 
óbvio que terá de mudar alguma coisa», destacou Mi-
guel Sarmento, ponta direita do ABC/UMinho.

ABC/
UMinho já 
bateu esta 

época o Porto, 
conquistando 

a Supertaça

A
B
C
/
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o
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ANDEBOL
Depois da derrota caseira, fente 
ao Águas Santas, ABC visita hoje 
FC Porto
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A13ABERTAS VOTAÇÕES PARA GALA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-09-2015

Meio: Canal Superior TV - Canal Superior Online

URL:http://informacao.canalsuperior.pt/play-off/20092

 
Já são conhecidos os nomeados da 8ª Gala do Desporto Universitário da FADU. No total, há 25
nomeados nas categorias de melhor atleta masculino e feminino, melhor equipa masculina e feminina
e melhor treinador.
 
 A Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) divulgou os nomeados da 8ª Gala do
Desporto Universitário e, até dia 29, podes votar no melhor atleta masculino e feminino, melhor
equipa masculina e feminina e melhor treinador.
 
 Rui Bragança (AAUM), Pedro Catarino (AEFADEUP), Paulo Conceição (UNL), Luís Silva (U.Porto) e
Bruno Dias (AAUM) são os nomeados para melhor atleta masculino.
 
 Na categoria melhor atleta feminina estão nomeadas Joana Cunha (IPP), Ana Raquel Simão (UNL),
Olha Fedyuk (IPP), Marta Abreu (U.Porto) e Joana Branco (U.Porto).
 
 Nos treinadores nomeados estão representadas as modalidades de karaté, andebol, atletismo,
taekwondo e basquetebol. Gabriel Oliveira, já com vitórias na categoria, volta a estar nomeado. Ao
treinador da AAUM juntam-se Ivan Baptista (U.Porto), Nuno Gramaxo (U.porto), João Freitas Pinto (IP
Santarém) e Hugo Serrão (AAUM).
 
 Também a equipa de andebol masculino da AAUM repete a nomeação de anos anteriores. Na 8º
edição da gala, compete com a equipa de basquetebol da AAUAv, voleibol do IPP, hóquei em patins da
UNL e futebol de 11 da AAUM.
 
 No feminino, as nomeadas são a equipa de futebol 7 e rugby 7s da U.porto, futsal do IP Santarém,
andebol da AAUAv e voleibol da AAUM.
 
 As votações decorrem no Facebook da FADU, até às 17h de dia 29. A gala que premeia os melhores
de 2014/2015 do desporto universitário nacional decorre a 1 de outubro.
 
 22/09/2015 14:28
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O ILHAVO ANDEBOL CLUBE oficializou, através do seu “site”,
os treinadores que orientamr as equipas seniores feminina e
masculina que vão disputar os respectivos Campeonatos Na-
cionais da 2.ª Divisão de Andebol na época 2015/2016. António
Sousa, que treinou a Académica de Coimbra e conta ainda com
passagens pelo Santa Cla ra (Coimbra) e Gil Eanes (Lagos) vai
orientar a formação feminina. Já Hugo Ser ro, que orientou a
equipa sénior do NDA Pombal nos últimos anos, é o novo técnico
do conjunto masculino.
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A ARTÍSTICA DE AVANCA voltou a perder (30-19) em Lisboa,
desta vez frente ao Benfi ca, em jogo da 3.ª jornada da 1.ª Divisão
Nacional de Andebol. A equipa orientada por Carlos Martingo
ainda deu réplica na primeira parte, chegando ao intervalo a
perder por três golos (13-10), mas na segunda parte, com uma
entrada em “falso”, nunca conseguiu “entrar” na partida e sofreu
uma derrota pesada dian te de um dos candidatos ao título na-
cional. Nuno Carvalho, com cinco golos, foi o mais certeiro da
equipa avancanense, que no próximo sábado recebe o Fafe, em
jogo da 5.ª jornada, a partir das 18 horas.
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Nazaré homenageia 
Cláudio Codinha e João
Manuel Chicharro

HOMENAGEM Cláudio Codi-
nha, técnico de patinagem, que
recentemente alcançou a me-
dalha de ouro no Europeu com
a prestação conseguida pela
atleta Ana Beatriz; e João Ma-
nuel Chicharro, técnico de an-
debol, com 40 anos de carreira
dedicada à modalidade, foram
ontem homenageados pela
Câmara Municipal da Nazaré.

“O senhor andebol”, como o
classificou o vereador do des-
porto Manuel Sequeira, foi ho-
menageado por ter “dedicado
grande parte da sua vida ao
desenvolvimento desta moda-
lidade e à formação de cente-
nas de jovens, numa causa que
abraçou há 40 anos”. “É o re-
conhecimento de todo o tra-
balho desenvolvido pelo pro-

fessor João Manuel”, disse o
vereador.

Por seu turno, o presidente
da Câmara, Walter Chicharro,
realçou o trabalho do técnico
no evento Nazaré CUP, torneio
internacional, que mobiliza
centenas de jovens, familiares
e técnicos até à Nazaré, pela
Páscoa, e afirmou que “a visão
e empenho do professor per-
mitiu a formação de muitos jo-
vens nazarenos”.

As homenagens a figuras li-
gadas ao desporto têm sido
uma prática da actual gestão
da Câmara da Nazaré, que,
através desta medida, pretende
enaltecer o trabalho “de todos
os embaixadores que trans-
portam positivamente o nome
da Nazaré por todo o mundo e
que, dessa forma, contribuem
de forma indelével para o pres-
tígio do nosso concelho”, ex-
plicou o presidente do muni-
cípio.

Cláudio Codinha insere-se
neste âmbito. O jovem técnico
nazareno, formado no Patina-
mar, mas que se encontra ac-
tualmente ao serviço do Spor-
ting Clube Marinhense, sa-
grou-se, recentemente, cam-
peão europeu com a sua atleta
Ana Beatriz, tendo, por isso,
sido alvo desta homenagem
por parte da autarquia.|

Cláudio Codinha é treinador
de patinagem

CMN
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Académica do Sal-At. São Vicente abre fase final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1eaf904

 
22-09-2015 17:16
 
 A competição decorre até domingo para encontrar o novo campeão.
 
 O jogo está marcado para as 19h00 desta quarta-feira
 
 Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas da Académica do Sal e do Atlético de São Vicente, dão esta quarta-feira, às 19:00, em
São Vicente, o pontapé de saída na fase final do campeonato de Cabo Verde em andebol sénior
masculino.
 
 O sorteio da fase final, na qual participam cinco formações, ditou ainda um segundo jogo para quarta-
feira, 23, às 20:30, entre as formações do Garridos de São Domingos e o Desportivo da Praia, sempre
no Polidesportivo Oeiras, no Monte Sossego.
 
 A prova, a disputar no sistema todos contra todos a uma mão, decorre até domingo, 27, dia em que
se ficará a conhecer a nova equipa campeã de Cabo Verde, que vai sair do leque das formações da
Académica da Boa Vista, Académica do Sal, Garridos de São Domingos, Desportivo da Praia e Atlético
de São Vicente.
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O que se diz a um filho que na
primeira avaliação no ensino se-
cundário teve cinco a tudo à ex-
cepção de uma única disciplina
à qual teve... quatro? É óbvio
que para além do imenso orgu-
lho sentido, se dá os parabéns e
elogia o bom trabalho desenvol-
vido, mas… não só! Quase tanto
como o sucesso alcançado pela
filha, a pergunta feita pelo pai
pode e deve ser um exemplo para
todos quantos desejem o melhor
para os seus filhos. “Há alguma
coisa que o pai possa fazer para
te ajudar a tirares cinco a essa
disciplina?”. Uma simples ques-
tão que pode soar a exigência,
mas que na verdade pode fazer
toda a diferença. “Simples-
mente acredito que as pessoas,
seja em que quadrante da vida
for, têm que dar o melhor de si.
Aliás, foi precisamente essa a
mensagem que me preocupei
sempre em dar, quer à Patrícia,
quer à Joana. A única coisa que
lhes pedi é que dêem o melhor
delas, nada mais do que isso”.
Carlos Resende, o conceituado
jogador de andebol, que en-
quanto sénior representou o FC
Porto e o ABC de Braga, equipa
da qual é, aliás, o atual treina-
dor, para além de um reputado
professor, é por estes dias um
pai (ainda mais) babado. A sua
filha mais velha, a verdadeira
protagonista desta notícia, ao
longo da última semana tem es-
tado nas capas das mais diversas
publicações e, desta vez, nem
sequer é pelos feitos desportivos
alcançados ao serviço do clube
que representa e que estabelece
o elo de ligação com o nosso jor-
nal e com o nosso concelho, o
Colégio de Gaia. 

NADA É FÁCIL, 
TUDO É POSSÍVEL
Patrícia Resende, a ‘filha do
Carlos Resende’, deixou de ser
conhecida apenas por via da sua
paternidade e passou-o a ser por
mérito próprio… muito mérito,
aliás! Os resultados falam por si

e são inequívocos: Patrícia con-
cluiu o secundário com uma
média de 20 valores, exceção a
Português e Filosofia, com
18; e Inglês, com
19, e obteve 200
valores no exa-
me nacional
de Geometria
De sc r i t iva
A.
A aluna
do curso
técnico-
profissio-
nal de
Desenha-
dor de
Projetos
- Arqui-
tetura e
E n g e -
n h a r i a
do Colé-
gio de
Gaia, a
tal ‘rapa-
riga nor-
m a l ’ ,
como ela
própria se
define, é, de
facto, tão normal
que até pode es-
pantar… Desen-
g a n e m - s e
aqueles que ima-
ginam uma jovem
marrona, desin-
teressante e ‘cin-
zenta’, sem outros
interesses na vida
para além dos li-
vros. Patrícia é o
oposto de tudo
isto. Uma jovem
simpática, co-
municativa, de
sorriso fácil e de
olhar absorvente.
“Considero-me
uma rapariga nor-
mal no sentido em
que vou à escola
como todos os ou-
tros, vou sair com
os meus colegas e
com o meu na-
morado como

qualquer pessoa da minha
idade. Olho para os meus amigos

e o que eu faço é exatamente
o mesmo que eles… a

única diferença são
mesmo as notas”, obser-
vou Patrícia, com uma
humildade sincera, em-
bora cheia de um rea-
lismo de quem tem

perfeita noção
de que o tra-

b a l h o
e s t á
n a

base
d e

tudo.

“So-
b r e -

tudo, a
o rga n i za-
ção, mas,
t a m b é m ,
em grande

medida, a
ambição de

querer as me-
lhores notas

que me for pos-
sível conseguir. E,

depois, visto que o
que eu consegui foi

sempre o mais alto,
trabalhar sempre para

manter essa fasquia”.
Parece fácil o segredo

para o sucesso e, se-
gundo dizem, nem
é assim tão compli-
cado. “Não é fácil,
até porque se fosse,

qualquer um fa-
ria, mas para
quem tem mé-

todo, quem tem
capacidade de

organização e res-
ponsabilidade e, so-
bretudo, quem quer

triunfar, consegue. E
nem é uma questão de abdi-

car de muita coisa ou de sacrifí-

cio, é trabalhar em prol de algo
que se quer muito, com muita
força e é essa intensidade que
nós precisamos de colocar na
vida. Não só na escola, não só no
treino, é em tudo”, palavra de
professor, de treinador e
de…pai.

NEM SÓ DA ESCOLA 
VIVE UM COLÉGIO
Tendo o andebol sempre pre-
sente ao longo da sua vida, a pri-
meira experiência de Patrícia no
desporto foi mesmo dentro de
água. Mais tarde, e abandonada
a natação, ainda tentou a ginás-
tica, “um desporto típico de
menina” e o pai ainda tentou
mostrar-lhe as qualidades do…
basquetebol, mas, na altura, Pa-
trícia achou um desporto
“muito parado” (!). Como filha
de peixe sabe mesmo nadar, o
andebol acabou por ser a moda-
lidade eleita. “Sempre tentei que
em casa não se falasse excessi-
vamente de andebol, mas acaba
por ser inevitável quando se tem
toda uma vida ligada ao des-
porto”, diz o pai que se confessa
“um crítico equilibrado”, no que
às prestações da filha diz res-
peito.
Também em relação ao des-
porto, Patrícia tem as priorida-
des bem definidas: “É uma
óptima forma de passar o meu
tempo e de ajudar a organizá-lo
e é, sem dúvida, uma grande
parte da minha vida, uma vez
que pratico desde pequenina.
No fundo, gostaria de continuar
a praticar, mas como tem sido
até agora, a um plano um boca-
dinho mais secundário, porque
em primeiro plano estão sempre
os estudos”. Quanto à opção
pelo Colégio de Gaia, a jogadora
reconhece que “no início vinha
pela facilidade implícita no facto
de estudar e treinar na mesma
instituição, mas depois acabei
por ficar mais pelo gosto, pela
convivência, pela forma como
as pessoas me acolheram e pelo
próprio projeto desportivo que
também é aliciante”.

COLÉGIO DE GAIA PATRÍCIA RESENDE, A RAZÃO PELA QUAL O 20 FAZ PARTE DA CLASSIFICAÇÃO

LUÍS FERRAZ

Os bons têm sempre 
lugar garantido
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REPORTAGEM PATRÍCIA RESENDE JOGA NO COLÉGIO DE GAIA E É A MELHOR ALUNA DE PORTUGAL

Família Resende: paixão
pelo andebol com nota 20

Pág. 25
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Reportagem

Patrícia, filha
de Resende, 
é nota 20
Patrícia Resende joga andebol no Colé-
gio de Gaia e foi a melhor aluna em Por-
tugal a entrar na Universidade este ano.

PÁG. 25
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ANDEBOL
COMEÇOU A

PREPARAÇÃO NA ACV
O Andebol AC Vermoim já iniciou a pré-temporada com
todas as suas equipas já em ação. Com as competições a
arrancar no próximo mês de outubro, o clube anuncia,
para as próximas semanas, muitas novidades quer em
relação às várias equipas quer sobre as respetivas equipas
técnicas.
Entretanto, o clube tem em curso uma ação captação
juntos dos jovens (6 aos 14 anos) em idade escolar. Os
treinos são no Pavilhão Terras de Vermoim, ao final da
tarde, a partir das 18 horas, à segunda, terça e sexta-
feira.
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AD Sanjoanense/Mário Rui vence torneio na Corunha
No último fi m de semana, as equipas de 

iniciados e juvenis masculinos da ADS par-
ticiparam no Torneio «Facho de Hercules», 
em Espanha, na cidade de La Corunha.

Foram três dias de muita competição, 
que serviram para afi nar o ataque aos cam-
peonatos destes escalões em que a ADS 
deposita bastantes esperanças.

A equipa sénior com vista à preparação 
do campeonato participou no torneio qua-
drangular de Culleredo, também na cidade 
da Corunha. Torneio que venceu categori-
camente, derrotando na fi nal a forte equipa 
do BM Oviedo por 20-23.

O torneio marcou também a estreia do 
atleta Rui Rodrigues, que recentemente 
veio reforçar a 1.ª linha da  equipa da cidade 
de S. João da Madeira, vindo do FC Gaia 
e, apenas com 22 anos de idade, vem dar 

mais consistência ao plantel. A  Sanjoanen-
se ainda procura mais um reforço antes do 
início do campeonato.

Secção de Andebol investe na qualida-
de das equipas técnicas

Após dois anos em que a secção investiu 
fortemente e com sucesso na captação de 
atletas, a aposta é agora na qualidade do 
treino, tendo para esse efeito chegado a 
acordo com cinco novos técnicos:

Hélder Vieira - técnico nível 3
José Pedro - técnico nível 2
Pedro Silva - técnico nível  2, ex-Canelas
Miguel Orlando - técnico nível 3, ex-

-Oleiros/Boavista
Rui Rodrigues - técnico estagiário, ex-FC 

Gaia/Sp Espinho

Todos os técnicos têm larga experiência  
e provas dadas ao longo dos últimos anos 
no andebol nacional.

Rui Rodrigues

Abertura ofi cial da época
- domingo, 13

No próximo domingo, no Pavilhão das Tra-
vessas, terá lugar um torneio quadrangular de 
iniciados e masculinos com a presença da ADS, 
FCPorto e S.Bernardo. Este torneio será um 
evento para todo o dia.

Paralelamente, será feita a apresentação da 
equipa sénior, pelas 14h45, com o jogo: 

AD Sanjoanense/Mário Rui 
L.da - FC Porto

A secção de andebol convida todos os adeptos, 
simpatizantes, amigos, atletas e pais para fa-
zer desse dia uma festa: haverá um almoço para 
todos nas Travessas com porco no espeto.
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