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Câmara de Braga homenageou equipas da cidade
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A Câmara Municipal de Braga homenageou de duas equipas da cidade que conquistaram títulos no fim
de semana. A equipa de futebol de praia, que festejou o título de campeão europeu e o plantel do ABC
de Braga, que ganhou a 12ª Taça de Portugal em Andebol.
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2017-06-05 00:51
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O presidente do ABC/UMinho, João Luís Nogueira, revelou que Jorge Rito será o próximo treinador de
andebol do clube e que Carlos Resende está de saída para o Benfica.
É o regresso de Jorge Rito ao comando de um clube que conhece bem, já que foi seu treinador
adjunto e, depois, técnico principal.
À margem de uma homenagem na Câmara Municipal de Braga à equipa que, no domingo, conquistou
a 12.ª Taça de Portugal, diante do Sporting (35-33, após prolongamento), João Luís Nogueira
confirmou ainda que Carlos Resende deverá assumir a orientação da equipa do Benfica.
O líder dos academistas considera que o convite dos `encarnados` é irrecusável e que um treinador
com a personalidade e o caráter do Carlos Resende merece um clube grande, até um clube europeu e
tem nível para isso.
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ANDEBOL
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Pereira e Ronny
rumam a França
O »0 Benfica confirmou ontem que
Tiago Pereira e Elledy Semedo (Ronny)
terminaram a ligação ao clube da Luz.
Selestat e Nancy, respetivamente,
serão os novos desafios dos
andebolistas, que passarão a
adversários na 2.4 divisão francesa.
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mais desporto

ANDEB
ai Jogar qualificação para o Euro

o

o

expedida
ocionante
Seabra deixa Braga após conquistar a Taça e ruma à Luz Chamado
de última hora à Seleção ()Suspende medicina para ser profissional
ror

HUGO COSTA

EDRO SEABRA é o exemplo perfeito de que não há
limitações físicas que impeçam o ser humano de se
afirmar. Com 1,79 m, o
central é um gigante em campo e
um maestro no que toca à organização de jogo: rejeita o medo, luta por
cada nesga de espaço, procura a assistência e o golo.
As exibições com a camisola do
ABC, diante do Sporting, na final em
que os bracarenses conquistaram a
Taça de Portugal, e do FC Porto, na
meia - final, no último fim de semana, valeram-lhe uma chamada de
última hora à Seleção, que prepara
os encontros com Alemanha (dia 14,
em Gondomar) e Eslovénia (17, em
Koper) na qualificação para o Euro
peu de 2018.0 central até já se tinha
conformado coma ausência, rendido « aos nomes dos grandes jogadores» que atuam na sua posição, mas
ficou feliz com a integração, numa ali ura em que se prepara para deixar
I traga e rumar a Lisboa. Seabra não

p

quis confirmar o destino, que a A
BOLA sabe ser o Benfica — acompanhando o treinador Carlos Resen de, igualmente a caminho da Luz.
«Agora vou ser profissional de andebol, quero desafiar-me e testar os
limites», revelou apenas, assumin -

Sai Resende,
entra Rito
O presidente do ABC, João Luis Nogueira, confirmou a sarda do treinador
Carlos Resende para o Benfica e a entrada de Jorge Rito como novo técnico,
durante a homenagem à equipa, ontem,
na Câmara Municipal de Braga. «Fizemos-lhe uma proposta, mas o convite
do Benfica é irrecusável. Ele nunca ganhou tanto dinheiro no andebol como vai
ganhar no próximo ano. Uni treinador
com a personalidade e o caráter do Carlos Resende merece um clube grande»,
disse o presidente da equipa que somou a 12.' Taça de Portugal.

do que uma despedida emotiva. «Foi
uma final [da Taça de Portugul, domingo] muito emocionante, foi o meu
último jogo pelo ABC. Não foi uma
época fácil, não atingimos os objetivos no campeonato, onde nos assumimos como candidatos. Mas chegámos àfmalfour da Taça de cabeça
limpa e acreditando no nosso valor.
Queria acabar este ciclo no ABC com
um troféu e dar oportunidade ao
clube de começar a nova época com
outro, a Supertaça. Quando aqui
cheguei, o clube atravessava uma
fase menos boa e agora é candidato
a vencer qualquer prova», rematou
Seabra, que começou no S. Bernardo, em1996, e em 2009 ingressou no
Sporting (venceu a Taça Challenge
em 2010), onde ficou dois anos, an
tes de se mudar para o ABC. «É fácil gostar deste clube [ABC]. Na altura precisava de ajuda e carinho. E
possibilitaram que acabasse o curso de Medicina. Ganhámos tudo, à
exceção da Liga dos Campeões»,
disse o detentor de 1 título nacional,
2 Taças de Portugal, 2 Challenge, 1
Supertaça e pratas no Europeu de
.sub- 20 e Open sub-19.

Sporting segura trio

Dupla ruma ao Funchal

• Kopco, Cudic e Pipo renovaram contrato para
2017/2018 pelo campeão nacional e vencedor da Taça
Challenge. João Paulo Pinto de saída

-* Tiago Ferro e Oleksandr Nekrushets reforçam
equipa de Paulo Fidalgo por empréstimo. Bruno
Moreira renovou

Michal Kopco, Aljosa Cudic e Edmilson Araújo (Pipo)
vão continuar no Sporting. Os respetivos contratos ter
minavam no final da presente temporada, na qual ajudaram os leões a conquistar o título nacional e a vencer
a Taça Challenge, mas as partes chegaram já a acordo.
O pivot Kopco chegou no ano passado proveniente do
Presov e cedo se afirmou como um esteio no bloco cen trai defensivo, sendo um dos mais queridos dos adeptos, tal a garra e forma de festejo. O guarda-redes Aljo
sa Cudic vai para a época no Sporting, com grandes
exibições, nomeadamente quando Asanin se lesionou.
Quanto ao lateral Pipo, foi uma revelação e aposta do trei
nador Hugo Canela. Aos 23 anos, foi premiado com a chamada à Seleção para os jogos com Alemanha e Fslové
fia. Já João Paulo Pinto, sai para a Madeira SAD. H. C.

O extremo-esquerdo Tiago Ferroe o lateral Oleksandr
Nekrushets vão ser reforços da Madeira SAD, 4.' no
campeonato, enquanto o pivot Bruno Moreira já reno
vou. Ambos chegam por empréstimo, respetivamente
de Benfica e ABC, mas não foi nestes emblemas que alinharam em 2016/17: Ferro esteve no Belenenses e o lateral no Arsenal Devesa. Ferro tem 23 anos, formou se
no Ginásio do Sul e chegou à Luz em 2010, tendo sido
opção de Mariano Ortega em 2015 /16 quando os encarnados venceram a Taça de Portugal e chegaram às finais
do campeonato e da Challenge. Por sua vez, Nekrushets
começou no Manabola, seguiu-se o MB/Colégio 7 Fontes antes de chegar ao ABC, em 2011, tendo feito parte
do plantel minhoto que conquistou o triplete em
2015/2016: campeonato, Supertaça e Challenge. H. C.
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O presidente do ABC, João Luís Nogueira, confirmou a saída do treinador Carlos Resende para o
Benfica e a entrada de Jorge Rito como novo técnico, durante a homenagem à equipa, segunda-feira,
na Câmara Municipal de Braga.
Fizemos-lhe uma proposta, mas o convite do Benfica é irrecusável. Ele nunca ganhou tanto dinheiro
no andebol como vai ganhar no próximo ano. Um treinador com a personalidade e o caráter do Carlos
Resende merece um clube grande , disse o presidente da equipa que somou a 12.ª Taça de Portugal.
06-06-2017
Redação
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HOMENAGEM DA CÃMARA

ABC E SP. BRAGA
O ABC, vencedor da Taça de Portugal em andebol, e o futebol de
praia do Sp. Braga, que se sagrou
campeão europeu da modalidade, foram homenageados na Câmara Municipal de Braga.
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ABC/UMinho oferece troféu a Rio
MEDALHA ALUSIVA À TAÇA DE PORTUGAL — esta foi a oferta de João Luís Nogueira, o presidente
do ABC/UMinho, ao presidente da autarquia, ontem na recepção que decorreu nos Paços do Concelho.

BRUNO PEREIRA

A Taça de Portugal, entre os capitães Humberto Gomes e Pedro Seabra o na escadaria dos Paços do Concelho: em primeiro plano autarcas e dirigentes

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

João Luís Nogueira, presidente
do ABC, ofereceu a Ricardo
Rio, o presidente da Câmara
Municipal de Braga, a medalha
referente à Taça de Portugal de
andebol que o clube venceu no
domingo em Fafe.
O presidente da Câmara,

acompanhado dos vereadores
Sameiro Araújo, que tutela o
Desporto, Juventude, Saúde e
Bem-Estar e Associativismo e
Miguel Bandeira, responsável
pela Regene-ação Urbana, Património, Relação com Universidades. Urbanismo, Planeamento, Ordenamento e Mobilidade,
lembrou o domingo passado
como um dia que iniciou com

“expectativas muito altas” e terminou a explicar a recepção
simultânea ao ABC/UMinho e
à equipa de futebol de praia do
SC Braga para demonstrar “a
força do desporto” no concelho.
João Luís Nogueira, que além
dos jogadores, equipa técnica,
director e fisioterapeuta do clube
de andebol estava acompanhado
dos vice-presidentes Guilherme

Freitas e João Carlos Taveira,
agradeceu a “calorosa recepção”
e dirigiu também parabéns
à equipa de futebol de praia do
SC Braga que se sagrou campeã
europeia.
Nogueira fez questão de exaltar as parcerias com a Câmara
Municipal e com a Universidade
do Minho, e a confiança que a
colectividade continua a mere-

§projecto
Requalificação

Pavilhão Sá Leite
em discussão
há três meses

Na mesma ocasião em que, no
salão nobre, a Câmara Municipal
de Braga rendeu ontem homenagem à equipa de futebol de praia
do SC Braga (página 16), Ricardo
Rio, o presidente da autarquia,
reconheceu pela vitória na Taça
de Portugal o ABC/UMinho.
Após referir que o clube está a
preparar um “novo ciclo” e que
“o treinador vai, pelo menos
provisoriamente sair”, evocou
os títulos de campeão nacional e
Taça Challenge da época anterior
e aludiu ao Pavilhão Flávio Sá
Leite, dizendo que o projecto de
requalificação tem vindo a ser
conversado entre os executivos
do município e do clube.
Sobre esse tema“nós já conversámos há mais de três meses”, e
“está nas mãos da Câmara desde
Janeiro”, disse aos jornalistas o
presidente do clube, João Luis
Nogueira, vincando ter com o
presidente da autarquia um
acordo para “não dizer mais nada
enquanto o projecto não sair”.
cer dos patrocinadores e lembrou que nos três anos em que
desempoenha funções, ganhou
uma Supertaça, duas Taças de
Portugal, uma Challenge e um
campeonato nacional, concluindo que “o ABC/UMinho tem o
capital humano, as outras equipas têm o capital financeiro, e o
capital humano tem ganho ao
capital financeiro”.

BRUNO PEREIRA

BRUNO PEREIRA

João Luís Nogueira oferece a Ricardo Rio medalha alusiva à conquista da Taça de Portugal

RTP filmou presidente do ABC/UMinho a ler no Correio do Minho reportagem sobre a Taça de Portugal
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Jorge Rito substitui Resende
na frente da equipa técnica
CAMPEÃO EM 2006/7, último título de campeão nacional do ABC
antes da era Resende, Jorge Rito volta na próxima época para o novo ciclo.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Jorge Rito, o último treinador
que, antes de Resende, havia
conduzido o ABC ao título de
campeão nacional, assume na
próxima temporada a sucessão
no comando técnico da equipa
sénior.
A confirmação foi feita ontem,
pelo presidente do clube, João
Luís Nogueira, em declarações
aos jornalistas à saída da Câmara Municipal de Braga, onde a
autarquia rendeu homenagem à
equipa que acabou de vencer,
em Fafe, a 12.ª Taça de Portugal
de andebol.
Mesmo confirmando ter feito
aquisições em ordem a reforçar
o plantel (ver ao lado direito),
João Luís Nogueira assumiu que
na próxima temporada, em face
das saídas - que já são conhecidas - de jogadores e de treinadores, as expectativas dos academistas no plano competitivo vão
baixar.
“A próxima época vai ser mais
difícil, porque vamos ter um
plantel reduzido, um plantel na
base da formação. O ABC tem
história de fazer atletas de di-

DR

Jorge Rito regressa, volvida uma década

mensão nacional e internacional.
É este o clube que mais atletas
nacionais dá ao Benfica, ao
Sporting e também ao Porto”,
disse, frisando a aposta nos jogadores portugueses e lembrando
haver clubes com nove estrangeiros inscritos “apesar de só
poderem jogar sete”.
Assim, prosseguiu, “se para
o ano nós ficarmos abaixo das
expectativas, desenvolvemos
formação, competência para daqui a dois anos voltarmos à ribalta”. Questionado sobre a participação na Taça Challenge,
João Luís Nogueira respondeu

+ supertaça
Dia 27 de Agosto,
o ABC/UMinho vai
disputar em Pibhel,
com o Sporting, a
Supertaça de andebol.
que só dia 27 de Agosto, quando
o ABC, na qualidade de vencedor da Taça, for disputar a Pinhel a Supertaça com o actual
campeão Sporting, “poderemos
ver o equilíbrio de forças”.

§novo ciclo
Central e laterais do Madeira Sad e AC Fafe

Belmiro, Nuno Silva e Hugo Rosário são
reforços confirmados de primeira linha
O central, Nuno Silva e o
lateral Hugo Rosário, do
Madeira Sad, bem cmo Belmiro Alves, lateral do Fafe,
são opções já com acordos
firmados para colmatar as
saídas de Pedro Seabra, Pedro Spínola e Nuno Grilo, já
confirmadas (e a que poderão juntar-se outras) na
primeira linha da equipa
sénior de andebol do clube
bracarense.
DR
Nuno Silva foi formado no
Xico Andebol e Hugo Rosá- Nuno Silva, central vimaranense
rio no ABC, tendo ambos integrado a selecção nacional universitária que se sagrou em 2015, na Coreia do Sul campeã do mundo.
Nuno Silva, agora com 26 anos, nasceu em Guimarães em Outubro de
1990, saiu em 2009 do Xico Andebol para o Madeira SAD.
Sagrou-se em 2015 campeão mundial universitário, numa selecção que
também integrava os então academistas Bruno Dias, Nuno Rebelo, Fábio
Vidrago e Pedro Seabra e Miguel Sarmento, este então ao serviço do FC
Porto.
Ao serviço do clube insular, disputou nas épocas 2010/2011 e 2011/2012
a Taça EHF.
Em 2012, quando chegou a considerar o regresso à cidade-berço, assinou
pelo Sporting. Hugo Rosário, lateral esquerdo de 1,94 metros nascido em
Braga, em Março de 1991, foi formado no ABC, com participações em
competições europeias, foi vice-campeão europeu pela selecção nacional de sub-20 em 2010. Em 2011/12 esteve com o Madeira Sad na Taça
EHF, prova em que vestiu sob orientação de Ljubomir Obradivic a camisola do FC Porto entre 2012 e 2014, tendo sido campeão nacional e disputado a Liga dos Campeões Europeus. Naquela equipa azul-e-branca, em
cuja primeira linha pontificavam Gilberto Duarte e Wilson Davies, também fazia parte o lateral esquerdo Belmiro Alves, 1,92 metros nascido
em Fevereiro de 1994 no Porto e que, com 23 anos, acaba de fazer uma
época com boas indicações ao serviço do AC Fafe.

Jogos contra Alemanha e Eslovénia

Carlos Martins: esquerdino
em estreia na selecção nacional
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ponta direita do ABC, Carlos
Martins vai estrear-se na selecção nacional de andebol, sendo
uma das novidades do treinador
nacional Paulo Pereira para os
jogos com a Alemanha, no dia
14, em Gondomar, e dia 17, em
Koper, na Eslovénia.
Os jogos contam para o Grupo
5 de apuramento ao campeonato
da Europa, a disputar na Croácia, encontrando-se Portugal

com cinco pontos em quatro jogos, na segunda posição, um lugar que garante o apuramento.
“Foi uma agradável surpresa.
Como atletas, estamos à espera
destas oportunidades e quero
aproveitar”, disse o jogador, ontem, ao Correio do Minho.
“Vamos ter dois jogos importantes no apuramento para a
Croácia. Espero que corra tudo
bem”, adiantou o esquerdino,
que estuda na Universidade do
Minho e tem mais um ano de ligação prevista ao ABC.

A lista de 21 convocados inclui
outros dois estreantes: Gustavo
Capdeville, guarda-redes , do
Benfica e o lateral do Sporting
Edmilson Araújo.
O FC Porto oferece cinco jogadores - Alfredo Quintana, António Areia, Rui Silva, Miguel
Martins e Daymaro Salina, seguido do Benfica, com quatro Hugo Figueira, Fábio Vidrago e
Alexandre Cavalcanti, além de
Capdeville.
A lém de Edmilson Araújo,
Sporting dá Pedro Portela , en-

DR

DR

Carlos Martins em estreia

Pedro Seabra chamado ontem

quanto o ABC tem ainda Diogo
Branquinho, Ricardo Pesqueira
e Pedro Seabra, o Madeira SAD
Fábio Magalhães e a Avanca Miguel Baptista. A selecção conta

com o quatro vindos do estrangeiro - Tiago Rocha e Gilberto
Duarte, na Polónia -, Nuno Grilo, em França, e Jorge Silva, em
Espanha.
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SC BRAGA E ABC/UMINHO

BRAGA
DE BRAÇOS
ABERTOS AOS
CAMPEÕES

Os campeões europeus de futebol
de praia e os vencedores da Taça de
Portugal em andebol foram recebidos nos Paços do Concelho.
Págs. 16, 20 e 21

AGERE GARANTIA DE RUI MORAIS

BRUNO PEREIRA

Contentorização do lixo
avança este ano com
investimento de 4 milhões
Pág. 3
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ESPECIAL CONCELHO DE BRAGA l UNIÃO DE FREGUESIAS DE CELEIRÓS, AVELEDA E VIMEIRO

Publicidade

“REDE VIÁRIA
E GÁS NATURAL
MELHORAM
QUALIDADE
DE VIDA”
SUPLEMENTO
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Câmara atribui louvores
aos bracarenses que se destacaram

Foram aprovados votos de louvor a várias instituições e personalidades,
entre os quais ao ABC, ao Futebol de Praia do Sp. Club de Braga, à atleta
Mariana Machado e outros atletas, entre os quais José Carlos Macedo na
vertente do boccia, a Mário Peixoto e José Gonçalves, de BC3, a Helena Lima da Escola Carlos Amarante na vertente de orientação, e à equipa Helena Lima, Ana Rita Fernandes, Maria Portela, Bárbara Pereira, Inês José e
Catarina Rodrigues, sagradas campeãs nacionais de juvenis femininos.
A Câmara Municipal de Braga atribui também um voto de louvor à Equipa
Feminina do Sporting Clube de Braga pela sua performance no campeonato nacional e na Taça de Portugal - enquanto exemplo para a divulgação e promoção do desporto feminino no concelho e no país - algo aliás
que o Município de Braga tem procurado também estimular”, sublinha o
autarca bracarense.
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Boccia
tem guerreiros
campeões
Não há maneira de parar
com os festejos em Braga...
Ainda ontem escrevi sobre os
triunfos no andebol (conquista da taça de Portugal pelo
ABC) e no futebol de praia
(conquista da Taça de Campeões Europeus pelo Sporting de Braga). Festejos bracarenses em Fafe e na Nazaré. Também fiz referência à
equipa feminina do Sporting
de Braga, que infelizmente
perdeu a final da Taça de Portugal para o Sporting. Mas isso não invalidou que milhares de bracarenses voltassem
a invadir a capital e a fazer a
festa desde manhã cedo nas
matas do Jamor. Pena não virem com a Taça.
Mas... também houve festa
grande em Paredes, onde se
realizou a fase final do Campeonato Nacional de Boccia.
O Sporting Clube de Braga
conquistou dois títulos nacionais e subiu seis vezes ao pódio. Mário Peixoto, José Carlos Macedo e José Gonçalves são os novos campeões
nacionais em Pares BC3. Na
mesma categoria, José Carlos
Macedo conquistou mais um
título nacional individual.
O Boccia tem feito - e continua a fazer - história na cidade de Braga. Para além de
excelentes equipas no desporto escolar (com destaque
para o Agrupamento de Escolas de Maximinos), o Sporting de Braga tem dominado
a nível nacional.
E se dos campeões nacionais já fiz referência, não poderia deixar de passar em claro a Joana Pereira, Domingos
Vieira, Ivo Oliveira e Luís
Caravana, também eles excelentes atletas e que subiram
ao pódio. Mas não só... Temos que dar valor a todos os
atletas do Boccia. Todos estão de parabéns como todos
aqueles que os ajudam diariamente nos treinos e nas competições. O trabalho é árduo,
cheio muitas vezes de suor e
lágrimas... Mas vale sempre
a pena. O sorriso destes campeões é das maiores alegrias
que podemos ter.
Viva o Boccia!
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SC Braga

"DIA MUITO IMPORTANTE PARA O CLUBE"
EQUIPA DE FUTEBOL DE PRAIA do SC Braga foi recebida no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo presidente Ricardo Rio,

numa homenagem pelo título de campeões europeus. António Salvador destaca eclectismo do clube e aposta nas modalidades.
HOMENAGEM

+ negócios

Joana Russo Belo
Um momento marcante na história do clube. A equipa de futebol
de praia do SC Braga foi recebida no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, pelo presidente da autarquia Ricardo Rio, numa cerimónia de homenagem pela conquista da Euro Winners Cup
2017, título de campeão europeu
inédito para Portugal e para o
clube. Numa cerimónia conjunta
com o ABC/UMinho [ver página
20], vencedor da Taça de Portugal em andebol, o Salão Nobre
encheu-se de campeões e de
adeptos que fizeram questão de
assistir às homenagens.
"É uma boa ilustração da força
do desporto em Braga, da força
das nossas principais colectividades, neste caso o SC Braga, e
também do eclectismo que o
desporto em Braga ostenta nas
mais diversas modalidades. Os
muitos talentos que temos vindo
a formar são o pilar dos triunfos
que vamos alcançando e de uma
política de desporto que visa
continuar a estimular o trabalho
destas colectividades", destacou
o autarca Ricardo Rio, lembrando a "aposta forte na formação".
Visivelmente feliz e com o troféu europeu em mãos, o presidente do SC Braga, António Salvador, agradeceu o reconhecimento da autarquia "pelo grande
feito" e realçou o eclectismo do
clube.
"O SC Braga é um clube ecléctico com várias modalidades e

António Salvador revelou
que a transferência de
Battaglia para o Sporting
deverá estar concluída "em
breve", assumindo negociações com o clube de
Alvaiade. "Não há que
esconder, há negociações,
estão a decorrer e, em
breve, penso que as coisas
ficarão resolvidas", referiu
o dirigente, dando conta
de que o central Jadson
não interessa ao clube
e que faltam "dois/três
jogadores' para fechar
o plantei de 2017/18.

111111tAMPEOES

EURO WINNERS
CUP 2011
11311. BE PUA

BRUNO PEREIRA
António Salvador aproveitou a homenagem à equipa de futebol de praia para oferecera Ricardo Rio a camisola de campeão europeu

grandes profissionais ao nível do
que é melhor na Europa e no
Mundo. O futebol de praia é
uma modalidade que veio para o
clube há quatro anos, tem conquistado quase tudo e é a primeira vez que uma equipa nacional

consegue vencer a Liga dos
Campeões de futebol de praia. É
um dia muito importante para o
nosso clube, um dia importante
para a cidade", revelou o dirigente, lembrando "um fim-de-semana muito produtivo para o

SC Braga".
"Destacar o futsal, vencemos o
Benfica no primeiro jogo de
apuramento para a final; ficámos
em terceiro lugar no basquetebol
no escalão de sub-18; na natação, no Metting Internacional do

()novidade
Em 2017/18

Formação de futebol feminino vai arrancar
na próxima época com sub-18 e escolinhas
António Salvador anunciou, ontem, o reforço da aposta no futebol feminino,
depois de uma primeira época em grande, que culminou com a presença da
equipa do St Braga na final da Taça de Portugal, no lama "0 futebol feminino
é uma modalidade que veio este ano com força, não só na equipa principal,
mas também na formação. Vamos criar formação de futebol feminino, porque
há muitos pedidos para se associarem ao S( Braga. Vai arrancar já na próxima
época, com alguma parte de sub-'18 e escolinhas. É uma modalidade queveio
para ficar e para crescer cada vez mais", sublinhou António Salvador.

Porto, conseguimos quatro medalhas de ouro e uma de prata, o
que é extraordinário, e no futebol feminino queríamos trazer a
Taça de Portugal para Braga,
mas não conseguimos. Vamos
para o ano com a promessa de
voltar novamente ao Jamor e trazer o troféu", garantiu.
Salvador deixou, ainda, claro,
que pretende voltar na próxima
época à câmara municipal para
festejar mais títulos, como o de
campeão nacional: "acredito que
sim, tenho uma fé tremenda que
isso é possível. Para o ano, espero regressar aqui com algum troféu, no futebol ou noutra modalidade qualquer", confessou.

• *III
Questionado sobre o futuro
do capitão Alan, o
presidente do SC Braga,
António Salvador, revelou
que tem "vindo a falar"
com o veterano e que,"a seu
tempo iremos anunciar qual
será a decisão do clube e do
jogador e o que irá fazer no
futuro", sabendo, desde
logo, "que o futuro do Alan
é no SC Braga".
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Correio
PAREDES DE COURA

Lego® Fan Weekend é este
fim-de-semana
Pág. 15
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SC BRAGA E ABC/UMINHO

BRAGA
DE BRAÇOS
ABERTOS AOS
CAMPEÕES

Os campeões europeus de futebol
de praia e os vencedores da Taça de
Portugal em andebol foram recebidos nos Paços do Concelho.
Págs. 16, 20 e 21

AGERE GARANTIA DE RUI MORAIS

BRUNO PEREIRA

Contentorização do lixo
avança este ano com
investimento de 4 milhões
Pág. 3

ROSA SNTOS

ESPECIAL CONCELHO DE BRAGA l UNIÃO DE FREGUESIAS DE CELEIRÓS, AVELEDA E VIMEIRO

Publicidade

“REDE VIÁRIA
E GÁS NATURAL
MELHORAM
QUALIDADE
DE VIDA”
SUPLEMENTO
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Alavarium assegura
terceiro lugar nacional
em Leça da Palmeira
D.R.

O Alavarium é a terceira melhor equipa portuguesa do escalão

Andebol
Nacional de Juvenis

PÓDIO A equipa feminina de
Juvenis do Alavarium/Love Tiles disputou, entre sexta-feira e
domingo, a Fase Final do Campeonato Nacional da categoria,
em Vila Nova de Gaia. O conjunto aveirense acabou por se
quedar pelo terceiro lugar, uma
vez que apenas somou um
triunfo.
Após perder (28-19) na estreia com o Colégio de Gaia,

que, a jogar em casa, viria a sagrar-se campeão nacional, o
Alavarium derrotou na segunda ronda o Alcanena, por
28-23. No domingo, numa partida em que estava em jogo o
segundo posto, o clube de Aveiro não foi capaz de se manter
na senda dos êxitos e perdeu
por um golo (34-33) com o CA
Leça, acabando em terceiro e
último lugar do pódio, atrás do
CA Leça e do Colégio de Gaia.
O Alcanena, sem vitórias, terminou na quarta posição. |
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João Alves vai liderar
seniores do São Bernardo
Treinador O clube aveirense já escolheu o sucessor de Ulisses Pereira para
orientar a equipa no regresso ao principal escalão da modalidade em Portugal
ARQUIVO

Andebol
1.ª Divisão Masculina

O Centro Desportivo de São
Bernardo, que recentemente
garantiu o título nacional da 2.ª
Divisão e a subida à 1.ª Divisão,
anunciou que João Alves é o
treinador escolhido para liderar o novo projecto desportivo
do clube, depois de Ulisses Pereira ter revelado que não iria
permanecer como responsável técnico.
“É o concretizar de um desejo antigo do clube e é o regresso a casa de um homem que
foi formado e consagrado com
a rosa ao peito”, pode ler-se na
nota colocada pelo clube na
sua página de Facebook.
Destacando que o percurso
de João Alves, como jogador,
“coincide com um grande número de conquistas, que fazem
parte dos maiores feitos do
clube”, o São Bernardo realça
que o seu novo técnico “foi
campeão nacional sénior na 3.ª
Divisão, na 2.ª Divisão e duas
vezes campeão na Divisão de
Elite e fez parte da equipa de
esperanças que colocou o São
Bernardo na 1.ª Divisão”, sendo

João Alves vai treinar a equipa sénior do São Bernardo na 1.ª Divisão Nacional

por isso “um dos homens que
fizeram repetidamente história
nesta instituição”.
Formado em Educação Física, João Alves, enquanto treinador, desenvolveu trabalho no
Centro Desportivo de São Bernardo, onde foi campeão nacional de Iniciados, na Federação Portuguesa de Andebol,

onde trabalhou com as Selecções Nacionais e, actualmente,
liderava a formação sénior
masculina do Alavarium, equipa que deixou às portas da subida à 2.ª Divisão Nacional.
“É uma aposta num homem
da casa, um técnico preparado,
que conhece e sabe o que é defender as nossas cores, nesta

que será uma época de regresso aos grandes palcos do andebol português”, pode ainda
ler-se na rede social do clube,
sendo que os responsáveis do
São Bernardo estão convictos
que o seu novo técnico vai “dar
o rumo certo com vista à solidificação do clube no escalão
maior do andebol nacional”. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

Órgão que elege Reitor da
Universidade vai hoje a votos
Aveiro | P5

Romaria a Santa Maria de Vagos
vive um novo capítulo Fé | P14
RICARDO CARVALHAL

Carlos Miguel assume
subida de divisão

i

i

i

i

REGIÃO DE
AVEIRO É A
NÚMERO UM
NAS MULTAS
POR ÁLCOOL
O Comando Territorial da GNR de Aveiro interceptou,
desde Janeiro até ao início do mês de Junho, 1.143
automobilistas que acusaram uma taxa de álcool
no sangue superior ao que é permitido por lei Página 11

Prémio Abimota surge
com novidades e
promete espectáculo
Ciclismo | P25

Novo técnico promete equipa competitiva na próxima época Página 24

João Alves é o novo
treinador dos seniores
do São Bernardo
Andebol | P26

Teixeira Homem dedica obra
a figura emblemática
Hoje, na Junta de Freguesia de Esgueira | P2

O balanço do Rádio
Faneca faz-se de
sorrisos e gente feliz
Festival em Ílhavo | P6
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São Bernardo termina
Fase Final em Odemira
na quinta posição
D.R.

O São Bernardo ficou entre as cinco melhores equipas nacionais

Andebol
Nacional de Iniciados

JOGOSAformação masculina
de Iniciados do São Bernardo
assegurou o quinto lugar na
Fase Final do Campeonato Nacional da categoria, que decorreu entre quinta-feira e domingo, em Odemira.
Ao perder, na primeira fase da
competição com a formação
do Colégio dos Carvalhos, por
26-37 e com o Águas Santas,
por 24-31, equipas que viriam
mesmo a disputar o título nacional, o conjunto aveirense, liderado por Tiago Portas, ficou

afastada das meias-finais e centrou então atenções na obtenção da melhor classificação
possível que era o quinto lugar.
Na atribuição deste posto, os jovens do São Bernardo vencerem a equipa do Ginásio do Sul,
por 36-34.
Como curiosidade, refira-se
que o Benfica foi terceiro classificado nesta fase final, à frente
do ABC de Braga, ao passo que,
no jogo de atribuição do título
nacional, o Colégio dos Carvalhos derrotou o Águas Santas,
por 30-26, num jogo equilibrado, conquistando o ambicionado ceptro do escalão. |
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Selecção Nacional
inicia estágio no Luso
com elementos da região
Andebol
Europeu de 2018

ELEITOS O seleccionador nacional de Andebol, Paulo Pereira, divulgou, este domingo,
os convocados para os encontros da 5.ª e 6.ª jornadas europeias, rumo à Qualificação para
o Campeonato da Europa de
2018, na Croácia.
Portugal irá defrontar a Alemanha, no próximo dia 14, às
19.30 horas, no Pavilhão Multiusos de Gondomar - Coração
D’Ouro, e, nesse âmbito, Paulo
Pereira, apresentou os convocados para o estágio que decorre, entre hoje e sábado, no
Luso, e para os jogos com aAle-

manha e com a Eslovénia, este
agendado para dia 18.
O selecionador nacional fez
uma convocatória alargada, de
20 jogadores, para colmatar alguma presenças que só acontecerão mais tarde, como é o caso
de Jorge Silva, que se encontra
ainda a competirem Espanha,
nos primeiros dias, assim como
o aveirense Nuno Grilo, que vive
a mesma situação em França.
Para além de Nuno Grilo, a
convocatória apresenta ainda o
aveirense Diogo Branquinho, que
joga no ABC, e Miguel Baptista,
da Artística de Avanca. Recordese que da equipa técnica faz parte
Carlos Martingo, treinador da
equipa avancanense. |
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Estarrejenses terminam sem vitórias
ESTARREJA AC

26

SPORTING

31

Treinador: Rui Liberato.
Rodrigo Fernandes; Diogo Liberato (1),
Patrício Ferreira (1), Diogo Vaia (7),
Tiago Couto (10), Bruno Marques (3) e
Jorge Silva (2) - sete inicial - Rui
Figueiredo, Pedro Oliveira, Gonçalo
Figueiredo, Ruben Portela (1), Ricardo
Lima, Rui Duarte (1) e Marcelo Costa.

Treinador: Pedro Simões.
João Esteves, Paulo Rafael (7), Diogo
Almeida (7), Salvador (6), Francisco Lisboa (2), Bruno Gaspar (6) e Vasco Boal
(1) – sete inicial – Gonçalo Inácio, Ricardo Martinez (1), Ernesto Gonzalez
(1), Afonso Puga e Daniel Lourenço.

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Correia (A.A. Aveiro).

Oficiais de Mesa: Luís Martins e Luís
Costa.
Ao intervalo: 11-16.

Andebol

beneficiando da vantagem no
confronto directo para erguer
a taça. A formação estarrejense,
que esteve sempre atrás no
marcador, acabou por se despedir da prova com mais um
desaire, pelo que não somou
qualquer triunfo nos dez jogos
disputados.
Sabendo do valor do adversário, a equipa orientada por
Rui Liberato estava consciente

Nacional de Juniores

Avelino Conceição
DERROTA Os juvenis do Estarreja AC recebeu o Sporting
naquela que foi a última jornada da Fase Final Nacional,
que coroou o Benfica como
campeão nacional, depois de
vencer (30-26) o Águas Santas,

que, nesta partida, não seria fácil alcançar o que não tinha
conseguido nos encontros anteriores... vencer. E foi isso
mesmo que se confirmou: os
lisboetas, ao longo da primeira
metade, ganharam sempre algum conforto no marcador
(4/5 golos) e foram dando muito trabalho ao último reduto
defensivo da equipa da casa,
que não conseguia travar a
“mão certeira” de Paulo Rafael
e Bruno Gaspar.
Apesar de ter tido uma boa
reacção logo no início da segunda metade, a equipa do Estarreja manteve alguma falta
de crença nas suas reais capacidades, não aproveitando da
melhor maneira o facto de, em
alguns momentos, ter actuado
com mais dois jogadores em

campo para “encostar” no
marcador. O Sporting souber
gerir bem esses períodos de inferioridade numérica e manteve uma distância confortável
no marcador.
E nem mesmo um último
“forcing” por parte dos estarrejenses, na tentativa de encurtar distâncias - chegou a estar
com oito golos de desvantagem -, evitou uma derrota por
cinco golos. Vitória clara e justa
da equipa leonina, numa partida com boa arbitragem da
dupla aveirense e que, independentemente do resultado,
não ia alterar a classificação
das duas equipas. O Estarreja,
que tinha a formação mais jovem das seis em prova, aproveitou esta fase para ganhar
experiência. |
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Marítimo entre a elite
do Europeu de Masters
EUROPEU DE
VETERANOS
DISPUTA-SE EM
GONDOMAR A PARTIR
DE QUINTA-FEIRA
PAULO VIEIRA LOPES

plopes@dnoticias.pt
A equipa de andebol do Marítimo
será a representante da Madeira na
edição de 2017 do Campeonato da
Europa de Masters que arranca
amanhã na cidade de Gondomar.
Depois dos títulos regionais alcançados nas duas últimas épocas,
a que se soma o título de vice-campeões nacionais da temporada passada, os verde-rubros irão agora figurar entre a elite do andebol europeu no escalão de Masters.
Integrados no escalão +35 anos,
que conta com um total de 12 formações, os madeirenses foram colocados, na primeira fase da prova
no Grupo A, juntamente com a selecção russa e as equipas do FIF
(Dinamarca), Sant Quirze Veterans
(Espanha), Puerto Sagunto (Espanha) e Esferantástica (Portugal).

Verde-rubros têm dominado a competição regional nos últimos dois anos.

No primeiro dia de competição a
ter lugar na quinta-feira os madeirenses irão defrontar o Sant Quirze
Veterans (10h20) e o FIF (12h20).
Já sexta-feira nova jornada dupla,
desta feita medindo forças com o
Puerto Sagunto (13 horas) e o Esferantástica (15 horas). A última jornada será realizada no sábado com
a partida diante da formação russa
(9h40).
Quanto ao grupo B será composto pelo All Istria Team (Croácia),

Masters Porto (Portugal), Kolding
IF (Dinamarca), HKKH Hana (República Checa) e os espanhóis do
B.M. Sevilha e C.B. Mostoles.
De referir que este Europeu conta com um total de 57 equipas, em
representação de 17 países e joga-se
em dois escalões masculinos e femininos. A organização do evento
garantiu ainda os jogos em directo
através da empresa Indoor. Basta
clicar no site do www.indoor.pt ou
ir ao canal de Youtube da empresa.
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ricardo rio, presidente da câmara municipal de braga, exultou com vitórias no andebol e futebol de praia

Presidentes do ABC/UMinho e SC Braga presentearam Ricardo Rio com uma medalha e uma camisola, respetivamente

pedro vieira da silva

O

presidente da Câmara Municipal de
Braga, Ricardo Rio,
recebeu, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, as equipas de futebol de praia do Sporting
de Braga (campeã europeia de futebol de praia) e
do ABC/UMinho (vencedora da Taça de Portugal).
«Em nome da cidade,
muitos parabéns e obrigado. Muito obrigado», foram as primeiras palavras
do edil, que esteve acompanhado pelos vereadores Sameiro Araújo e Miguel Bandeira, recordou
que o domingo passado
começou «com expetativas muito altas, porque
poderia ser um dia histórico para Braga» e poderia «marcar a história do
desporto do concelho»,
o que veio, em parte, a
confirmar-se.
«Duas conquistas que
se juntam a outras mais
recentes. Aliás, tenho ti-

do a felicidade de praticamente todos os anos
deste mandato ter tido
um pretexto para receber
aqui o SC Braga, o ABC/
UMInho e outros que tiveram conquistas ao mais
alto nível nacionais e internacionais», destacou.
«Isto é um sinal da vitalidade do desporto em
Braga, do crescimento destas duas coletividades e, em particular,
do seu ecletismo, no caso do SC Braga. É sinónimo que Braga faz uma
aposta consistente nos jovens», juntou, esperando
«novas vitórias» e «títulos» num futuro próximo.
«À CMB cabe, apenas,
criar condições para, a nível desportivo, e temos
feito o que está ao nosso
alcance, novas infraestruturas desportivas que
possam potenciar, ainda
mais, o trabalho dos clubes nas diferentes modalidades. Como é o caso da
Cidade Desportivo do SC
Braga, que está agora a

terminar a primeira fase,
e do ABC, com um projeto de requalificação do
Flávio Sá Leite, que está
a ser ultimado entre a direção do clube e os serviços municipais», esclareceu Ricardo Rio.

«Futebol feminino
do SC Braga
tem dado
grande projeção
ao desporto»
«A ambição, ontem (anteontem), era maior. Que-

ria destacar, para além
dos que cá estão, e que
foram bem sucedidos, o
boccia do SC Braga, que
se sagrou campeão nacional individual e coletivo, mas de forma especial o futebol feminino
do SC Braga, porque, para além de ter disputado
a final da Taça de Portugal, tem dado uma grande projeção ao desporto
feminino em Braga e no
país. É um exemplo que
esperemos que seja se-

Ana Marques Pinheiro

Ana Marques Pinheiro

«Conquistas de SC Braga e ABC/UMinho
demonstram a força do desporto em Braga»

A Taça de Portugal conquistada pelo ABC/UMinho

guido por outras coletividades para que, assim,
possam reforçar a aposta
na criação de outras modalidades», juntou o edil.
«Está de parabéns o
Braga, na pessoa do seu
treinador, João Marques,
pelo belo trabalho que
tem feito», exultou, provocando um grande aplauso
entre os presentes, destacando-se muitos adeptos
de ambos os clubes.
No final, Ricardo Rio
explicou a razão pela qual

o executivo optou por
uma homenagem conjunta. «Alguns entendiam
que poderia retirar protagonismo, mas o executivo, em sintonia com os
presidentes dos dois clubes, entendeu que isto,
esta união, esta homenagem conjunta, demonstra
a força da cidade de Braga e do desporto. Estamos
a trabalhar, muitos juntos, para que, no futuro,
tenhamos mais conquistas», finalizou.

elogios à conquista no futebol de praia

palavra especial para o abc/UMinho

«Recompensa pelo arrojo da direção»

«Época de sucesso que merece aplauso»

A conquista do título europeu de futebol de praia foi
exultada por Ricardo Rio.
«Parabéns pelo primeiro título europeu, o primeiro,
e espero que venham outros, e espero que conquistem
o campeonato nacional já em agosto, e cá estaremos
para os receber. Isto reforça esta aposta no ecletismo
do SC Braga, é bom que o clube não se cinja ao futebol, mas que alarga essa aposta. E fê-lo. E, agora, estamos a ver essa recompensa pelo arrojo da direção
do Sporting de Braga», destacou o presidente da Câmara Municipal de Braga.

«O ABC está a encerrar um ciclo. Muitos atletas vão
sair e o treinador também vai, provisoriamente, interromper a sua ligação ao clube. Espero que cá possa
voltar. Isto marca uma época de sucesso. No ano passado tivemos aqui neste espaço a celebrar a conquista da Supertaça, Taça Challenge e o título de campeão
nacional, e este ano a Taça de Portugal. É um trabalho que merece o nosso reconhecimento, até porque,
do ponto de vista financeiro, o ABC não tem as condições de outros, que apostam fortemente na modalidade. Por isso, estes triunfos são mais saborosos».
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presidente do abc lembra cinco títulos

«Capital humano
tem ganho ao financeiro»
Considerando que nos últimos anos tem sido «uma luta de David contra o Golias», João Luís Nogueira sublinhou que os orçamentos são importantes mas não
ganham títulos.
«O ABC/UMinho tem o capital humano, as outras
equipas têm o capital financeiro, e o capital humano
tem ganho ao capital financeiro. Nos últimos 3 anos,
o ABC tem mais títulos conquistados do que os outros
todos», disse, revelando que o orçamento do seu clube
é 10 por cento do Benfica, Sporting e FC Porto.
«E se para o ano ficarmos abaixo das expetativas de
certeza que desenvolveremos formação, competência
para daqui a dois anos voltar à ribalta para complicar
aquilo que para alguns é adquirido», disse.
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Nogueira na frente do campeonato

João Luís Nogueira confirma
três reforços no ABC/UMinho
Ana Marques Pinheiro
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«Perdemos treinadores e quatro
jogadores de inegável qualidade»
Questionado sobre se o ABC/UMinho terá condições
para lutar por uma Taça Challenge, João Luís Nogueira considerou ser difícil de dizer e somente uma avaliação posterior do grupo de trabalho poderá aquilatar as possibilidades.
«Penso que não, mas só mesmo o Jorge Rito, que será o treinador da próxima época, poderá dizer, e quando formos fazer a Supertaça a 27 de agosto a Pinhel,
poderemos ver o equilíbrio de forças. Temos de ter a
humildade de reconhecer que vamos perder a equipa técnica e quatro jogadores de inegável qualidade.
O que temos é vontade e vamos continuar a trabalhar
nesse sentido. O ABC não é um grande clube de futebol mas é um clube grande na modalidade de andebol», destacou.

ricardo rio

«Política que visa
alargamento do
desporto a todos»
«É uma boa ilustração da força do desporto em
Braga e, sobretudo, das nossas principais coletividades. Mostra, também o ecletismo que o SC
Braga ostenta, nas mais diversas modalidades, naquilo que são os muitos talentos que temos vindo a formar e que são, hoje em dia, o pilar dos
triunfos que vamos alcançado. E, também, de
uma política de desporto que visa, obivamente,
continuar a estimular o trabalho destas coletividades e de outras. E, ainda, o alargamento para
outras modalidades para que cada vez mais mulheres possam participar, em pleno, na competição desportiva», destacou Ricardo Rio.

jogos com alemanha e eslovénia

Pedro Seabra na seleção nacional
Pedro Seabra, capitão do ABC/UMinho, foi chamado
pelo selecionador luso para os jogos com Alemanha e
Eslovénia, rumo à qualificação para o Europeu de 2018.
Seabra junta-se a Diogo Branquinho, Ricardo Martins
e Ricardo Pesqueira, seus colegas de equipa.

reduzido e à base da formação, mas o ABC tem
história de fazer atletas
de dimensão nacional e
internacional. É o clube
que mais atletas fornece
ao Benfica, ao Porto e ao
Sporting. Atletas nacionais, porque eles agora
descobriram o estrangeiro. Há equipas com nove
estrangeiros quando só
podem jogar sete».

Remodelação
do Flávio Sá Leite
não está
nas nossas mãos»
Presidente do ABC/UMinho diz que clube vai apostar «ainda mais» na formação

Luís Filipe Silva

O

plantel do ABC/UMinho vai sofrer grandes alterações na
temporada 2017/18.
Desde o técnico Carlos
Resende que será rendido por Jorge Rito, até vários jogadores como Pedro Spínola, Pedro Seabra,
Ricardo Pesqueira, Carlos
Martins, que devem rumar a outras paragens, e
Dario Andrade que colocou um ponto final na sua
carreira desportiva.

Em sentido contrário, o
presidente João Luís Nogueira, confirmou ontem
as entradas de Nuno Silva
(ex-Madeira SAD), Hugo
Rosário (ex-Madeira SAD)
e Belmiro (ex-AC Fafe),
todos atletas que regressam ao clube. «Temos jovens talentos. Não temos
orçamento para termos
jogadores de relevância
nacional, por isso temos
que os fazer», frisou.
O líder do clube academista, que falava aos jornalistas à margem da re-

ceção de que o ABC foi
alvo nos paços do concelho pela sua conquista da
Taça de Portugal, lembrou
que na próxima temporada as exigências serão
ainda maiores mas que o
clube estará à altura para
corresponder. «Cada vez
que a gente tira a cabeça
fora da toca leva tiros de
tudo quanto é lado, porque temos atletas apetecíveis. É sempre mais difícil e a próxima temporada
será ainda mais difícil porque vamos ter um plantel

Dentro do salão nobre da
Câmara Municipal, Ricardo Rio disse que o projeto
de requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite está a
ser ultimado entre a direção do ABC e os serviços
municipais. No final da visita, quando questionado
sobre o assunto, João Luís
Nogueira diz que o assunto já não depende do clube.
«Já conversamos há mais de
três meses e disse que não
dizia mais nada enquanto o
projeto não saísse. É um assunto que não está mais nas
nossas mãos mas nas mãos
do senhor presidente e dos
técnicos da CMB», disse.

Carlos Resende preferiu não falar do seu futuro

«É o ABC que está de parabéns»

C

arlos Resende preferiu não abrir o jogo em relação ao seu
futuro. Nem mesmo
o facto de o presidente da
CMB ter cometido a inconfidência de falar na
sua saída levou o técnico a anunciar o seu próximo clube. «Falar disso
num dia muito importante para duas coletividades
da cidade de Braga seria
tirar o brilho a esta cerimónia», disse.

Resende considerou estas duas últimas temporadas «muito interessantes»
mas preferiu elogiar a estrutura do ABC. «Isso leva
a que outros clubes olhem
para nós e isso também é
algo que se deve à estrutura do ABC que nos proporcionou condições. Se
há alguém que está de parabéns é o ABC. Este clube vai continuar a ser um
dos expoentes máximos
do andebol em Portugal.

Uma bandeira de qualidade quer em termos internacionais e nacionais.
Foi importante aquilo que
vencemos. Também reconheço que o ABC tem
as bases necessárias para
continuar a vencer. Tenho sempre um carinho
especial por este clube,
onde fui jogador e técnico», vincou.

Proposta do ABC
O presidente João Luís

Nogueira disse que fez
tudo para manter o técnico que nos últimos cinco anos relançou o clube
academista na rota dos títulos. «Fizemos-lhe uma
proposta acima das nossas possibilidades porque achamos que era o
comandante ideal para o
nosso navio, mas a proposta que ele tinha era irrecusável», disse, confirmando a ida do treinador
para o Benfica.
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António Salvador diz que existem negociações entre Sporting e sc braga

Ana Marques Pinheiro

Negócio Battaglia será concluído «em breve»
e plantel fecha com «dois ou três» reforços

António Salvador celebrou, efusivamente, conquista da Euro Winners Cup

O

zes ajudam a conseguir
os nossos objetivos. Eu
tenho uma fé tremenda
que isso é possível. Para o
ano, espero regressar aqui
com algum troféu, no futebol ou noutra modalidade qualquer», destacou.

Esgaio e Jefferson
têm «perfil de
jogadores»
para lutar pelo título
António Salvador admitiu também que Ricardo
Esgaio e Jefferson são alvo dos "arsenalistas" e têm
perfil de jogadores para
lutar pelo título.
«Se não tivessem, não es-

távamos em negociação
com o Sporting [no negócio] sobre Battaglia», disse.
António Salvador revelou, ainda, que faltam
«dois, três jogadores» para concluir o plantel para a próxima temporada,
cuja preparação começa
já dentro de duas semanas por causa da pré-eliminatória da Liga Europa.
Questionado sobre o
futuro do veterano Alan,
disse que tem vindo a falar com o jogador e que
nos próximos dias se saberá «o que irá fazer, mas
sabendo que o seu futuro
é no Sporting de Braga».

Ana Marques Pinheiro

presidente do Sporting de Braga, António Salvador, revelou, que a transferência do argentino Battaglia para o Sporting deverá ficar concluída «em
breve».
O dirigente arsenalista,
que falava no final de uma
receção na Câmara Municipal de Braga à equipa de
futebol de praia que venceu, no último domingo,
a Taça europeia de clubes, assumiu a existência
de negociações.
«Não há que esconder,

há negociações, estão a
decorrer e, em breve, penso que as coisas ficarão resolvidas e, depois, comunicaremos os termos do
negócio», revelou.
Salvador, que vibrou
com a vitória dos guerreiros da areia, esboçou
um enorme sorriso quando questionado sobre se
estava a pensar voltar à
CMB para festejar a conquista do título de campeão nacional...
«Eu acredito que sim,
embora no desporto não
se possa prometer nada,
mas as convicções, o querer e a vontade muitas ve-

Equipa de futebol de praia do SC Braga

António Salvador revelou, ontem, que o SC Braga vai
ter escalões de formação para o futebol feminino.
«No futebol feminino, modalidade que veio este ano
para o clube, com força e para ficar, também na formação. Aliás, criar formação no futebol feminino, porque
há muitos pedidos de meninas que querem associar-se
ao Sporting de Braga. Na próxima época vai arrancar
com alguma parte de sub-18 e com as escolinhas. Ontem (domingo) queríamos ter trazido a Taça de Portugal, mas as jogadoras tudo fizeram para que isso acontecesse. Foram umas guerreiras, mas para o ano vamos
tentar voltar ao Jamor e trazer o troféu», disse.
O SC Braga é «um clube eclético, com grandes profissionais, ao nível do melhor da Europa e do Mundo,
e a comunicação social por vezes não dá a atenção devida à qualidade dos atletas que existem nestas modalidades no nosso clube e noutros. Atletas que trabalham
em prol de uma camisola para conquistar títulos, como
foi o caso do futebol de praia, que veio para o clube há
quatro anos e tem conquistado quase tudo. É a primeira vez que um clube nacional consegue conquistar a Liga dos Campeões de futebol de praia. É um dia muito
importante para o nosso clube e para a nossa cidade.
Obrigado à CMB por reconhecer isso», destacou, lembrando as vitórias no fim de semana no futsal (bateu
o Benfica), voleibol (sub-18 ficou em terceiro lugar) e
natação (quatro medalhas de ouro e uma de prata no
Meeting Internacional do Porto).

Ana Marques Pinheiro

pedro vieira da silva

Escolinhas do futebol feminino
vão arrancar no SC Braga em 2017/18

Adeptos de ambas as equipas foram à CMB
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Central Hugo Lima
regressa ao Madeira SAD
© Ricardo Rosado

Central de 24 anos regressa à Região após duas épocas ao serviço do Benfica.
Trata-se de mais um reforço de peso para a equipa de Paulo Fidalgo.

Apesar do interesse de vários clubes, o jogador optou por voltar à Madeira, onde já atuou por uma época.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

central Hugo Lima, que
nas duas últimas épocas
representou o Benfica, é
reforço do Madeira Andebol SAD para a próxima
temporada, por empréstimo, segundo apurou o JM junto de
fonte da Sociedade Desportiva
madeirense.

O

Trata-se de um regresso a uma
casa que conhece bem, já que o
jogador atuou no Madeira SAD
(época 2014/2015) antes de se
transferir para o emblema lisboeta. É também um reforço sonante para o plantel às ordens
de Paulo Fidalgo, já que se trata
de um jovem de 24 anos, com
1,85m de altura e 93 kg de peso,
com provas dadas na modalidade.
Hugo Lima vem juntar-se aos
reforços já anunciados: João Pinto
(ex-Sporting), Oleksandr Nekrushets (ex-ABC de Braga), Gustavo
Capedville e Tiago Ferro (estes

dois emprestados pelo Benfica).
Quanto a renovações, já se encontram confirmadas as de Bruno
Moreira e de Daniel Santos. Continuam também os jovens madeirenses Diogo Alves, João Miranda, Francisco Martins e João
Paulo Freitas.
Em sentido contrário, deixaram
o plantel Nuno Silva, Hugo Rosário, Yusnier Giron e Fábio Magalhães, jogadores que se destacaram no excelente 4.º lugar no
campeonato nacional da 1.ª divisão conquistado pela equipa madeirense na época que agora terminou. JM
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Direção, jogadores, equipa técnica e restante
staff do ABC foi, ontem, recebido na Câmara
Municipal de Braga, pelo presidente Ricardo
Rio, na sequência da conquista da Taça de
Portugal de andebol. "É verdade que muitos
jogadores vão sair, mas sei que um dia
voltarão, a exemplo de outros. Esta é uma
casa que recebe bem", disse João Luís
Nogueira, presidente dos academistas. —R.a.
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Pedro Seabra, na Câmara Municipal de Braga, com a Taça de Portugal

ANDEBOL Central do ABC acabou o jogo de anteontem em lágrimas, resultado de um
turbilhão de emoções, entre as quais a alegria da conquista da Taça de Portugal

Seabra deixa um ABC
que lhe ofereceu tudo
Pedro Seabra tem 27 anos,
esteve seis temporadas no
ABC e já assumiu que vai
mudar de clube e dedicarse apenas ao andebol.
Deixa elogios ao conjunto
minhoto e não se esqueceu
de Grilo na hora da vitória
RUI GUIMARÃES

••• A alegria pela conquista
da Taça de Portugal, o facto de
ter sido uma época complicada - "assumimos que éramos
candidatos ao título e terminamos em quinto lugar" - e
ainda o ter feito o último jogo
pelo ABC foram as principais
razões que levaram Pedro Seabra a ter um ataque de choro
no final do encontro de anteontem, em Fafe, com o
Sporting, que valeu a conquista da Taça de Portugal. "É fácil
gostar deste clube", disse o
central. "Cheguei numa fase
em que precisava de ajuda e de
carinho e o ABC deu-me isso,
mas também condições para

mostrar o meu valor desportivamente, para acabar o curso,
e, dessa forma, poder tomar
esta decisão de nos próximos
anos me dedicar só ao andebol.
Isto com o conforto muito
grande de estar a trabalhar no
hospital de Gaia, de poder fazer apenas uma interrupção e
voltar ao hospital quando assim decidir", explicou o atleta,
sempre muito elogioso para
com o clube bracarense, acabado de levantar a 12.a Taça de
Portugal do palmarés, depois
de na época anterior terganho
Campeonato Nacional, Taça
Challenge e Supertaça. "Desde cedo percebia mentalidade
do clube, a mentalidade do
treinador e é verdade que os
dois primeiros anos aqui não
foram fáceis. Demorou a construir esta equipa que depois
acabou por ficar estes quatro
anos fantásticos", continuou
Seabra, não se esquecendo de
nomear um jogador que deixou o clube a meio da época:

TROFÉUS

Pedro
Seabra
esteve seis
temporadas
no ABC e
venceu um
Campeonato Nacional,
duas Taças
de Portugal,
uma
Supertaça e
uma Taça
Chaltenge

"O Nuno Grilo também faz
parte destas conquistas. Saiu
em janeiro, era um peça importante para nós, sentimos
dificuldades também por isso,
mas um abraço para ele, de
gratidão por estes anos que
vivemos aqui."
A verdade é que Pedro Seabra
é um dos muitos jogadores
que vai deixar o conjunto academista."Embrevevamosde-

dicar-nos a isso", respondeu
quando questionado sobre o
futuro emblema que iria envergar, mas deixando uma certeza. "Quero dedicar-me em
exclusivo ao andebol, quero
saber quais são os meus limites, quero estar no meu auge
fisicamente. Estou mesmo focado naquilo que vai ser o meu
novo projeto desportivo", admitiu.

Central foi chamado à seleção
Pedro Seabra foi convocado para os trabalhos da Seleção
Nacional, que entra hoje em estágio, no Luso, e volta a
jogar dia 14, em Gondomar, com a Alemanha, e dia 17,
em Koper, com a Eslovénia. "O Pedro Seabra estava no
lote alargado e até tinha recebido os vídeos de preparação para estes jogos, mas depois destas duas exibições
fantásticas que ele fez na Taça de Portugal, não fazia
sentido não estar connosco", explicou Paulo Jorge
Pereira a O JOGO. "Ele vai estar connosco e depois
decidiremos o que for melhor", concluiu o selecionador.
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ti ;
A notícia foi avançada por O JOGO há cerca de um mês,
sendo agora oficializada por entre festejos e honrarias municipais

Líder do ABC confirma
Resende no Benfica
O ABC está em festa e João
Luís Nogueira, o presidente, lida com uma mistura
de sentimentos. Propôs ao
treinador um contrato
acima das possibilidades do
clube. Mesmo assim, o
treinador sai e ele desejalhe sorte
RtnoUni~
PEDR011ARQUESCOSTA

••• Carlos Resende vai ser o
próximo treinador do Benfíca
e Jorge Rito irá suceder-lhe no
comando técnico do ABC. A
notícia, dada por O JOGO a 9
de maio, foi ontem confirmada por João Luís Nogueira,
presidente dos academistas.
"É evidente que o Carlos não
fala na proposta que tem do
Benfica, mas temos consciência de que já lhe fizemos uma
proposta acima das nossas
posses, porque sabemos que
era o comandante ideal para a
nossa 'navegação. Ele até nem
acreditava que a pudéssemos
cumprir, mas era para tentar
dissuadi-lo do Benfica", explicou, ontem, o liderdos minhotos à margem de uma homenagem de que o clube foi alvo
por parte da Câmara Municipal de Braga na sequência da
conquista,anteontem,daTaça
de Portugal de andebol. Revelando que "ele [Carlos Resende] nunca ganhou tanto dinheiro no andebol como vai
ganhar no próximo ano", Nogueira disse ainda que "um
tTeinadorcomapersonalidade
e o carácter do Carlos Resende

Carlos Resende deixa o ABC após mais uma conquista

"Ele [Carlos
Resende] nunca
ganhou tanto
dinheiro no
andebol como vai
ganhar no
próximo ano"
João Lukaiogadra
Presidente do ABC

merece um clube grande, até
um clube europeu". O presidente do ABC lembrou que
Carlos Resende "foi o melhor
jogador de andebol português,

tem estatuto, esteve seis anos
noABC e provou a sua competência", desejando "que ganhe
a toda a gente, menos ao
ABC".
Carlos Resende, de 46 anos,
treinou apenas o FC Porto
(2006/07 a 2008/09), tendo
ganho um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal e
umaTaça da Liga, e oABC desde 2011/12, somando um
Campeonato Nacional, duas
Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Challenge.
Recorde-se que enquanto jogador ao mais alto nível, Resende, que começou no Ateneu da Madre Deus e passou
pela formação do Sporting,
como sénior, representou apenas dragões e academistas.

rtruLos
Carlos
Resende
ganhou um
Campeonato,
uma Taça de
Portugal e
uma Taça da
Liga pelo FC
Porto e UM
Campeonato,
duas Taças
de Portugal,
uma
Supertaça e
uma Taça
Challenge
pelo ABC
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ÁUSTRIA PEDRO MURE LEVOU
O GRAZ AO MULO DE JUNIORES
Mais um sucesso internacional no andebol de
um português foi rubricado pelo treinador
Pedro Alvarez na Áustria. A equipa de
juniores que orienta, do HID Graz, chegou ao
título nacional com uma campanha final
vitoriosa em que ultrapassou alguns dos
maiores emblemas do pais. A saber: HV
Salzburg (39-16), Alpla HC Hard (21-15), St.
Polten (21-14) e Fivers HC Viena (19-18).
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HOLANDA O JACOB
QUATRO GOLOS E É
João Jacob terminou um ano histórico na
carreira, por se ter estreado na seleção
nacional A, ao ter tido um sucesso importante: o título holandês de andebol. A sua equipa
o Limburg Líons superou o Volendam, no
play-off final, por 2-1. No primeiro jogo, o
Limburg venceu 30-23 e foi derrotado em •
seguida, por 23-22. No rira-teimas triunfou
por 28-27, com Jacob a marcar quatro golos.
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Os melhores golos

Homenagens em Braga

Bernabéu atribui Bola de Ouro

Terminada a edição 2016/17 da Liga
dos Campeões, a 'UEFA divulgou a lista
dos dez melhores golos da competição. Uma compilação de verdadeiras
obras de arte onde consta um golo de
Cristiano Ronaldo, marcado à equipa
do coração...

O ABC, que venceu a Taça de Portugal
em andebol, e a equipa de futebol de
praia do Braga, que se sagrou campeã
europeia da modalidade, foram ontem
objeto de uma homenagem por parte
da Câmara Municipal bracarense.
Espreite as fotos.

Durante os festejos da conquista da
12.a segunda Liga dos Campeões da
história do Real Madrid, os adeptos
"merengues" começaram a cantar
"Bola de Ouro, Cristiano, Bola de
Ouro" e o internacional português
acompanhou os fãs nos cânticos.

Países árabes isolam Catar
e FIFA garante estar atenta
O país que organizará o
Mundial de zozz foi ontem
acusado de apoiar o
terrorismo e sofreu um
boicote diplomático de
várias nações árabes; a
FIFA diz estar em permanente contacto
HUOOSOUSA

Z7
MILHÕES
Ponto central de
ligações
internacionais, uma
das bases que
sustentam a
economia local, o
Catar tem uma
população
estimada em 2.7
milhões de
habitantes.
distribuídos por
um território de
pouco mais de 11
mil quilómetros
quadrados. Dos
países vizinhos,
apenas Kuwait e
Omã não se
associaram ao
boicote.

•••Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iémen, Barém, Líbia e Maldivas anunciaram ontem o
corte de relações diplomáticas com o Catar, sob o pretexto de que o país que organizará o Mundial de 2022 estaria a apoiar e a patrocinar organizações terroristas, além
de uma suposta simpatia
para como Irão. Esta decisão
acarreta várias consequências, entre as quais a retirada
de diplomatas desses países
em Doha, capital do Catar, e
expulsão de membros da diplomacia catari nos territórios que assinaram o boicote.
Além disso, foi ainda decretado um embargo aéreo e marítimo aoCatar, decisão que visa
isolar o país e que terá reflexos ontem, por exemplo, que as
colaterais, quanto mais não obras podem sofrer atrasos
seja porque Doha é ponto cen- irremediáveis, porque o sectral de várias ligações inter- tor da construção está amcontinentais.
plamente dependente de
No meio deste complexo materiais que chegam da vixadrez político e económi- zinha Arábia Saudita. A esco, que acrescenta turbulên- calada de preços, não só dos
cia a uma geografia de frá- materiais, mas também de
geis equilíbrios, é incontor- bens considerados essennável abordar também as ra- ciais, ainda que o Catar temificações desportivas que nha um dos mais altos renresultam daqui. O Catar será dimentos per capita do
o anfitrião do Mundial de mundo, será igualmente
futebol de 2022, entre ou- inevitável.
tros eventos desportivos A FIFA vê-se confrontada
que costuma receber anual- com novo obstáculo a enmente, e a BBC lembrava volver a organização de um

A FIFA está em
contacto regular
com o Comité
Organizador do

Mundial de 2022.
Não temos mais

comentários no

momento"

Comunicado da FIFA

Mundial polémico desde o
início. A atribuição ficou
marcada por suspeitas de
corrupção; a juntar a isso
há também as denúncias
de maus tratos e relatos de
situações próximas da escravatura no que toca à
mão de obra recrutada para
trabalhar nas infraestruturas que servirão a prova. "A
FIFA está em contacto regular como Comité Organizador do Mundial de
2022. Não temos mais comentários no momento",
assinalava ontem um lacónico comunicado.
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Andebol, ABC
confirma Resende
no Benfica
O presidente do ABC
João Luís Nogueira anunciou, ontem, durante uma
homenagem na Câmara
Municipal de Braga à equipa, que no domingo conquistou a Taça de Portugal,
a salda de Carlos Resende
para o Benfica. Jorge Rito
será o novo treinador do
clube minhoto. S.E.
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Voleibol
de regresso
ao Sporting,
22 anos depois
Modalidades
Miguel Maia, o primeiro
reforço, será o capitão de
equipa. “Leões” competirão
no principal escalão já a
partir da próxima época
O voleibol está de regresso ao Sporting, 22 anos depois de o clube ter
decidido extinguir a modalidade.
A equipa “leonina” terá entrada directa na primeira divisão nacional,
já na temporada 2017-18, após ter
sido verificado o cumprimento dos
requisitos da Federação Portuguesa de Voleibol. “Com esta aposta no
voleibol, o clube dá mais um passo
seguro na sua caminhada para a glória, reforço do eclectismo e dignificação dos princípios e valores de
que nunca abrirá mão”, podia ler-se
no comunicado do Sporting. “Como
primeiro reforço, é com orgulho que
damos as boas-vindas a Miguel Maia,
que será o capitão de equipa neste
regresso ao Sporting”, acrescentava
o emblema “leonino”.
“Este era o desejo dos amantes
de voleibol, até porque o Sporting
viveu grandes momentos nesta modalidade”, sublinhou o ex-capitão
do Sp. Espinho que, em Março, celebrou a conquista da Taça de Portugal pelos “tigres”. Na década de
1990, ao serviço do Sporting, Miguel
Maia venceu três campeonatos nacionais consecutivos, uma Taça de
Portugal e duas Supertaças. “Temos
de ter os pés bem assentes no chão.
Contudo, teremos equipa para lu-

tar por títulos. Já me imagino no
Pavilhão João Rocha com as bancadas lotadas”, confessou o atleta de
46 anos. Miguel Maia representou
Portugal no voleibol de praia, em
dupla com João Brenha, em três Jogos Olímpicos: Atlanta 1996 (quarto
lugar), Sydney 2000 (quarto lugar)
e Atenas 2004 (nono lugar).
“Tudo o que seja para acrescentar
algo ao voleibol, à minha carreira,
nomeadamente num clube grande,
obviamente que é bom. Tenho de
respeitar o clube onde estou, e estou
muito bem, acabei de ganhar uma
Taça de Portugal. Agora o voleibol
português ia ganhar e o desporto
em Portugal ia ganhar com a vinda
do Sporting ou do FC Porto para a
modalidade”, admitia Miguel Maia,
em entrevista ao Expresso, em Março deste ano.
A decisão de descontinuar o voleibol no Sporting foi tomada em 1995,
na presidência de José Roquette. A
equipa que tinha recentemente sido
campeã nacional, consecutivamente, em 1991-92, 1992-93 e 1993-94 (já
tinha dois títulos que remontavam
a 1953-54 e 1955-56) e conquistara a
Taça de Portugal em 1990-91, 199293 e 1994-95 foi extinta. O regresso do voleibol ao Sporting era uma
das propostas do programa eleitoral
com o qual Bruno de Carvalho concorreu à reeleição em Março. Simultaneamente à extinção do voleibol,
os “leões” também deixaram de ter
hóquei em patins. Ainda no mesmo
ano, foi dado a escolher aos sócios
entre o andebol e o basquetebol,
tendo esta última modalidade também desaparecido de Alvalade.
ESTELA SILVA/LUSA

Miguel Maia despediu-se nesta temporada do Sp. Espinho
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João Luís Nogueira, presidente do clube minhoto, confirmou as mudanças nos comandos técnicos de
bracarenses e lisboetas
NELSON GARRIDO
O presidente do ABC/UMinho, João Luís Nogueira, revelou nesta segunda-feira que Jorge Rito será o
próximo treinador de andebol do clube e que Carlos Resende está de saída para o Benfica. É o
regresso de Jorge Rito ao comando de um clube que conhece bem, já que foi seu treinador adjunto e,
depois, técnico principal.
À margem de uma homenagem na Câmara Municipal de Braga à equipa que, no domingo, conquistou
a 12.ª Taça de Portugal, diante do Sporting (35-33, após prolongamento), João Luís Nogueira
confirmou ainda que Carlos Resende deverá assumir a orientação da equipa do Benfica.
"Fizemos-lhe uma proposta [para ele continuar], é evidente que o Carlos não fala na proposta que tem
do Benfica, mas temos consciência que já lhe fizemos uma proposta acima das nossas posses, porque
sabemos que era o comandante ideal para a nossa 'navegação'. Ele até nem acreditava que a
pudéssemos cumprir, mas era para tentar dissuadi-lo do Benfica", disse.
O líder dos academistas considera que o convite dos 'encarnados' "é irrecusável" - "ele nunca ganhou
tanto dinheiro no andebol como vai ganhar no próximo ano" - e que um treinador "com a
personalidade e o carácter do Carlos Resende merece um clube grande, até um clube europeu e tem
nível para isso".
"Foi o melhor jogador de andebol português, tem estatuto, esteve cinco anos no ABC e provou a sua
competência. Ele que ganhe a toda a gente, menos ao ABC", disse.
Questionado pelos jornalistas, Carlos Resende nunca referiu o nome do clube da Luz, mas deixou
implícita a sua saída. "Independentemente do que seja o meu futuro, é o futuro do ABC que é
importante, porque é uma colectividade muito importante no desporto nacional e a nível social, o
futuro de qualquer técnico ou atleta que o represente é sempre mais reduzido. O ABC sempre foi uma
equipa simpática para mim, representei-a como técnico e atleta, e tenho sempre um carinho muito
especial pelo clube", disse.
Carlos Resende sai satisfeito de Braga. "Foi importante o que vencemos, seria importante se
tivéssemos tido a arte e o engenho de ganhar mais, mas o ABC tem as bases necessárias para
continuar a vencer", vincou.
5 de junho de 2017, 22:05
Lusa
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ANDEBO

SEABRA GANHA BÓNU
E JUNTA-SE À SELEÇÃO
Central do ABC fez
grande exibição na
conquista da Taça e Paulo
Pereira chamou-o
ALEXANDRE REIS

©O central do ABC, Pedro Seabra, teve ontemum justo prémio ao
ser chamado pelo selecionador
Paulo Pereira para o estágio da Se leção, que começa hoje no Luso. O
futuro jogador do Benfica bem
pode ser considerado o MVP da fi nal- four da Taça de Portugal, disputada em Fafe, tendo realizado
duas exibições soberbas na con cpista da turma de Braga, que ven
ceuoFC Porto eoSporting na final.
"Não foi uma época fácil, pois

"QUANDO FUI PARA O ABC A
SITUAÇÃO NÃO ERA FÁCIL, MAS
AGORA O CLUBE PODE GANHAR
QUALQUER COMPETIÇÃO"
PEDRO SEABRA. JOGADOR DO ABC

e

Paulo Pereira
privilegia
a defesa
5111 O selecionador Paulo Pereira explicou quais os critérios
das suas convocatórias, privilegiando jogadores polivalentes,
que sabem atacar e defender. "A
primeira pergunta que faço
quando contacto um jogador
que interessa à Seleção é a seguinte: 'Defendes ou não defendes?' As diferentes Seleções
têm sido construídas a pensar
no ataque, mas eu tenho uma filosofia diferente. Quem ataca, •)'
tem de defender, para não se
perder intensidade. Nos recentes jogos coma Suíça, não foram
necessárias trocas defesa - ata que", considerou Paulo Pereira,
que inicia hoje um estágio no
Luso com a Seleção Nacional.
Com a entrada de Seabra, a
convocatória fica com 21 jogadores, entre os quais três centrais, contando com os do FC
Porto, Rui Silva e Miguel Martins. Portugal vai preparar os
embates com Alemanha e Eslovénia, que se realizam, respetivamente, dia 14 (Gondomar) e a
17 (Koper), nos jogos decisivos
do Grupo 5 de apuramento para
o Europeu da Croácia, em 2018,
que qualifica os dois primeiros
(as quinas estão em 22). o

começámos por perder a SupertaGOLEADOR. Pedro Seabra tem garra, inteligência e uma enorme capacidade técnica e tática
Ala
ça, éramos candidatos ao titulo e
acabámos em 59 lugar. Fazer o
meu último jogo pelo ABC e ga- 2010, quando ganhou o Prémio clube pode ganhar qualquer comnhar um troféu é uma enorme ale- Stromp. A chegada de Branislav petição. Fui muito acarinhado Presidente confirma
gria" , considerou Pedro Seabra, Pokrajac aAlvalade atirou-o para o quando mais precisava, acabei o
sem assumir, ainda, a sua ida para ABC, por ser 'muito baixo' (1,79 m), meu curso. Foram anos fantásti- Jorge Rito no ABC
o Benfica, onde será acompanha- masemBraganãoparoudeganhar. cos", agradeceu o também camConquistou mais uma Challen- peão mundial universitário O ABC foi recebido ontem pela
do pelo treinador Carlos Resende,
e pelos companheiros Ricardo ge, um Campeonatoolma Taça e (2014). O médico, que até viu a sua Câmara Municipal de Braga, que
uma Supertaça: "Cheguei ao tese de mestrado ser publicada deu os parabéns pela conquista
Pesqueira e Carlos Martins.
Pedro Seabra, de 27 anos, tem Sporting aos 19 anos com muitos numa conceituada revista ameri- da Taça. João Nogueira, presitido algumas adversidades na car- Projetos, mas nem tudo correu cana, vai dedicar-se mais ao an- dente do ABC, confirmou Jorge
reira, mesmo tendosidovice-cam- bem com achegadado novo trei- debol: "Estou focado no meu Rito como novo treinador e as
peão europeu de juniores e vence- nador. Quando fuipara o ABC a si- novo projeto, mas não me vou contratações de Nuno Silva, Hugo Rosário e Belmiro Alves.
dor da Chailenge pelo Sporting em tuação não era fácil, mas agora o desligar da Medicina." o
ESTAO DE SAI DA

TREINADOR DO MADEIRA SAD

Fidalgo referenciado pelos leões
O andebol do Sporting acabou
uma das suas épocas mais produti vas de sempre. Conquistou o Cam peonato, a Chailenge e ainda foi à
final da Taça de Portugal, mas nem
por Isso o treinador Hugo Canela,
que tomou as rédeas da equipa após
o despedimento em fevereiro do
espanhol Zupo Equisoain, temo fu turo assegurado nos leões, em fase
de avaliação da temporada.
E um dos nomes mais badalados
Paulo Fidalgo perto do Sporting para uma eventual ent rada é ode

Paulo Fidalgo, atual treinador do deira SAD, Paulo Fidalgo foi ainda
Madeira SAD, perfilque se encaixa vice-campeão nacional por três
bem coma politica no novodiretor vezes e alcançou uma final da Taça
do andebol dos verdes e brancos, de Portugal, sendo igualmente
Carlos Galambas, que vai para Al- uma das referências como treinador de Galambas, com quem tra vaiade substituir Jorge Sousa.
Natural de Guimarães, Fidalgo, balhou no Funchal antes do antigo
de 41 anos, tem uma boa formação pivô rumar ao Sporting em
desportiva, com base na escola do 2009/10, na época em que conABC e do técnico Aleicsander Don- quistou a Challenge. O primeiro
ner, com quem foi campeão, como português a estar em t rês finais de
competições europeias tem, agoadjunto, na época de 2004/05.
Como técnico principal do Ma - ra, a palavra. O A.R./N.S.

Adeus da águia
a Tiago e Ronny
O Benfica confirmou quem
não vai contar com o central
Tiago Pereira e o lateral - esquerdo Elledy 'Ronny' Semedo, que terminaram o seu vínculo como clube da Luz. Tiago,
que vai ceder na mesma posição o lugar a Pedro Seabra, assinou pelos franceses do Selest at Alsace, recém -despromovido à Pro2, enquanto Ronny
vai, com José Costa (ABC),
para Nancy.. o
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Treinador do Madeira SAD é hipótese para os leões
O andebol do Sporting acabou uma das suas épocas mais produtivas de sempre. Conquistou o
Campeonato, a Challenge e ainda foi à final da Taça de Portugal, mas nem por isso o treinador Hugo
Canela, que tomou as rédeas da equipa após o despedimento em fevereiro do espanhol Zupo
Equisoain, tem o futuro assegurado nos leões, em fase de avaliação da temporada.
E um dos nomes mais badalados para uma eventual entrada é o de Paulo Fidalgo, atual treinador do
Madeira SAD, perfil que se encaixa bem com a política no novo diretor do andebol dos verdes e
brancos, Carlos Galambas, que vai para Alvalade substituir Jorge Sousa.
Continuar a ler
Natural de Guimarães, Fidalgo, de 41 anos, tem uma boa formação desportiva, com base na escola do
ABC e do técnico Aleksander Donner, com quem foi campeão, como adjunto, na época de 2004/05.
Como técnico principal do Madeira SAD, Paulo Fidalgo foi ainda vice-campeão nacional por três vezes e
alcançou uma final da Taça de Portugal, sendo igualmente uma das referências como treinador de
Galambas, com quem trabalhou no Funchal antes do antigo pivô rumar ao Sporting em 2009/10, na
época em que conquistou a Challenge. O primeiro português a estar em três finais de competições
europeias tem, agora, a palavra.
Autores: Alexandre Reis e Norberto Santos
01h46
Alexandre Reis e Norberto Santos
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Por Record
O central do ABC, Pedro Seabra, teve esta segunda-feira um justo prémio ao ser chamado pelo
selecionador Paulo Pereira para o estágio da Seleção, que começa hoje no Luso. O futuro jogador do
Benfica bem pode ser considerado o MVP da final-four da Taça de Portugal, disputada em Fafe, tendo
realizado duas exibições soberbas na conquista da turma de Braga, que venceu o FC Porto e o
Sporting na final."Não foi uma época fácil, pois começámos por perder a Supertaça, éramos
candidatos ao título e acabámos em 5º lugar. Fazer o meu último jogo pelo ABC e ganhar um troféu é
uma enorme alegria", considerou Pedro Seabra, sem assumir, ainda, a sua ida para o Benfica, onde
será acompanhado pelo treinador Carlos Resende, e pelos companheiros Ricardo Pesqueira e Carlos
Martins.Pedro Seabra, de 27 anos, tem tido algumas adversidades na carreira, mesmo tendo sido
vice-campeão europeu de juniores e vencedor da Challenge pelo Sporting em 2010, quando ganhou o
Prémio Stromp. A chegada de Branislav Pokrajac a Alvalade atirou-o para o ABC, por ser 'muito baixo'
(1,79 m), mas em Braga não parou de ganhar.Conquistou mais uma Challenge, um Campeonato, uma
Taça e uma Supertaça: "Cheguei ao Sporting aos 19 anos com muitos projetos, mas nem tudo correu
bem com a chegada do novo treinador. Quando fui para o ABC a situação não era fácil, mas agora o
clube pode ganhar qualquer competição. Fui muito acarinhado quando mais precisava, acabei o meu
curso. Foram anos fantásticos", agradeceu o também campeão mundial universitário (2014). O
médico, que até viu a sua tese de mestrado ser publicada numa conceituada revista americana, vai
dedicar-se mais ao andebol: "Estou focado no meu novo projeto, mas não me vou desligar da
Medicina."Paulo Pereira privilegia a defesaO selecionador Paulo Pereira explicou quais os critérios das
suas convocatórias, privilegiando jogadores polivalentes, que sabem atacar e defender. "A primeira
pergunta que faço quando contacto um jogador que interessa à Seleção é a seguinte: 'Defendes ou
não defendes?' As diferentes Seleções têm sido construídas a pensar no ataque, mas eu tenho uma
filosofia diferente. Quem ataca, tem de defender, para não se perder intensidade. Nos recentes jogos
com a Suíça, não foram necessárias trocas defesa-ataque", considerou Paulo Pereira, que inicia esta
terça-feira um estágio no Luso com a Seleção Nacional.Com a entrada de Seabra, a convocatória fica
com 21 jogadores, entre os quais três centrais, contando com os do FC Porto, Rui Silva e Miguel
Martins. Portugal vai preparar os embates com Alemanha e Eslovénia, que se realizam,
respetivamente, dia 14 (Gondomar) e a 17 (Koper), nos jogos decisivos do Grupo 5 de apuramento
para o Europeu da Croácia, em 2018, que qualifica os dois primeiros (a equipa das quinas está em
2.º).
02:01 por
Record
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Por Record
O andebol do Sporting acabou uma das suas épocas mais produtivas de sempre. Conquistou o
Campeonato, a Challenge e ainda foi à final da Taça de Portugal, mas nem por isso o treinador Hugo
Canela, que tomou as rédeas da equipa após o despedimento em fevereiro do espanhol Zupo
Equisoain, tem o futuro assegurado nos leões, em fase de avaliação da temporada.E um dos nomes
mais badalados para uma eventual entrada é o de Paulo Fidalgo, atual treinador do Madeira SAD,
perfil que se encaixa bem com a política no novo diretor do andebol dos verdes e brancos, Carlos
Galambas, que vai para Alvalade substituir Jorge Sousa.Natural de Guimarães, Fidalgo, de 41 anos,
tem uma boa formação desportiva, com base na escola do ABC e do técnico Aleksander Donner, com
quem foi campeão, como adjunto, na época de 2004/05.Como técnico principal do Madeira SAD, Paulo
Fidalgo foi ainda vice-campeão nacional por três vezes e alcançou uma final da Taça de Portugal,
sendo igualmente uma das referências como treinador de Galambas, com quem trabalhou no Funchal
antes do antigo pivô rumar ao Sporting em 2009/10, na época em que conquistou a Challenge. O
primeiro português a estar em três finais de competições europeias tem, agora, a palavra.
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