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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho defronta, ama-
nhã, em casa, o Maia-ISMAI,
para a terceira jornada do cam-
peonato Andebol 1. Partida com
os maiatos vai marcar a estreia
em casa dos bracarenses, depois
do arranque com dois jogos con-
secutivos fora de portas, diante
do Águas Santas (25-25) e Santo
Tirso (25-39). O ABC vem de
uma vitória folgada (por 14 go-
los de diferença), mas Carlos
Resende não embandeira em ar-
co, apesar de estar satisfeito com
início positivo da sua equipa
nesta temporada. Técnico, que
ainda não tem o grupo na máxi-
ma força devido a algumas bai-
xas na equipa, alerta para a ne-
cessidade da equipa “continuar”
a crescer, trabalhando à procura
do seu melhor nível, mas aponta
claramente à conquista do triun-
fo neste jogo contra o ISMAI.

“Iniciamos esta época logo
com um handicap que não tive-
mos na anterior, com duas lesões
em jogadores com importância
na equipa, e a ter que integrar
dois atletas que chegaram mais
tarde (Eduardo Salgado e David
Tavares). Apesar de tudo, os
dois primeiros jogos correram

muito bem, fruto de um trabalho
excepcional de todos os atletas,
e o que espero agora da equipa
para este jogo é continuar a cres-
cer, continuar a recuperar os
atletas lesionados e continuar no
caminho à procura do nosso me-
lhor ABC para esta temporada.
Sabemos que ainda não será des-
ta vez, mas não há nada que
crescer, vencendo”, afirmou, on-
tem, Carlos Resende, na antevi-

são da partida de amanhã,  às 17
horas, no Flávio Sá Leite. 

De baixa na equipa do ABC
para esta recepção ao Ismai es-
tão os atletas Hugo Rocha, Nuno
Rebelo e Ricardo Pesqueira. Au-
sências importantes, mas Resen-
de mantém confiança nos que
“estão disponíveis” para somar a
primeira vitória em casa, esta
época, e com “boa exibição”
diante dos adeptos bracarenses.

ROSA SANTOS

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC/UMinho, com Carlos Resende, técnico da equipa bracarense

“Queremos continuar a crescer
como equipa e vencer”  
“CRESCER A VENCER”, este é o lema do técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende. Depois de dois jogos
seguidos fora de portas, a equipa bracarense vai finalmente estrear-se em casa, amanhã, frente ao
ISMAI, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. Objectivo é a vitória.

ABC/UMINHO
| Miguel Machado | 

Já recuperado de uma lesão, o
capitão Humberto Gomes está a
cem por cento para voltar à bali-
za no jogo de estreia do ABC em
casa. Guarda-redes considerou
ainda que paragem na prova foi
boa para a equipa, e deu para re-
cuperar alguns jogadores que es-
tavam lesionados, assim como
integrar melhor os novos ele-
mentos no grupo. Na memória
do guardião está ainda a exibi-

ção e vitória larga em Santo Tir-
so, na segunda jornada, mas
Humberto Gomes afirma tam-
bém já virou a página e está fo-

cado no jogo de amanhã.
“Todas as vitórias são boas.

Deu um novo ânimo para conti-
nuarmos a trabalhar forte, e deu
mais moral à equipa depois de
uma primeira jornada que não
correu como queríamos (empate
com o Águas Santas). Mas esse
jogo já é passado. Este que se se-
gue é uma história nova e sabe-
mos que vamos ter dificuldades,
pois o Maia-Ismai é uma boa
equipa, e teremos que estar ao
nosso melhor nível. Mas espero
ganhar”, afirmou o guardião.

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC

“Vitória em Santo Tirso deu ânimo
ao grupo depois do empate inicial”

Carlos Resende conta
ainda com algumas baixas
importantes na equipa
bracarense, por lesão, e que
vão falhar a recepção ao
Maia-ISMAI. São eles 
Hugo Rocha, Nuno Rebelo 
e Ricardo Pesqueira. 
Jogo é amanhã às 17 horas.

“A paragem no campeonato
foi benéfica para nós. Tra-
balhamos bastante, ajudou
a integrar os novos atletas e
recuperar alguns lesiona-
dos. Queremos vencer neste
jogo de estreia em casa”,
afirmou Humberto Gomes.
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MODALIDADES
| Redacção | 

A organização do maior evento
do Desporto Universitário a ní-
vel nacional, as Fases Finais da
época 2014/2015, foi atribuída
pela FADU à Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho.
Já é conhecida a entidade orga-
nizadora das Fases Finais dos
Campeonatos Nacionais Univer-
sitários (CNU) da época 2014/
2015. Na corrida estavam a As-
sociação Académica da Univer-
sidade do Algarve (AAUAlg) e a
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho (AAUM) e
a academia minhota foi a esco-
lhida para receber esta grande
festa do Desporto Universitário
português.

O evento, que tem a data pre-
vista de realização entre os dias
18 e 24 de Abril de 2015, terá lu-
gar nas cidades de Braga e Gui-
marães e conta com 6 modalida-
des coletivas em competição:
Andebol, Basquetebol, Futebol
11, Futsal, Rugby Sevens e Vo-

leibol. A candidatura da AAUM
iincluí também a realização de
alguns CNU directos, mas estas
provas serão ainda analisadas e,
eventualmente, aprovadas. 

Para Filipa Godinho, Presiden-
te da FADU, “o envolvimento
das entidades locais é o grande
ponto positivo da candidatura da
AAUM”. “Entendo que existe

uma boa estratégia e um legado
onde o evento está inserido”, ex-
plicou a dirigente sobre a Acade-
mia Minhota. 

Filipa Godinho faz questão de
destacar “a grande qualidade na
organização de competições do
Desporto Universitário de am-
bos os clubes, com provas da-
das, a diferentes níveis”. 

No que diz respeito à candida-
tura algarvia, a Presidente da
FADU admite que “esta seria
uma oportunidade importante
para um evento desta dimensão
decorrer na AAUAlg”, no entan-
to acredita que “pela dimensão
que têm as Fases Finais, o gran-
de apoio e envolvimento das es-
truturas locais é essencial”.

AAUMinho organiza fases finais
do desporto universitário
A ORGANIZAÇÃO DO MAIOR EVENTO do Desporto Universitário a nível nacional, as fases finais da
época 2014/2015, foi atribuída pela FADU à Associação Académica da Universidade do Minho.

DR

Associação Académica da Universidade do Minho levou a melhor sobre a academia do Algarve
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LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho faz ama-
nhã a sua estreia no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite nes-
ta temporada desportiva. 
Os academistas recebem o 
Maia/Ismai em jogo da ter-
ceira jornada do campeona-
to nacional de andebol da I 
Divisão, e o técnico Carlos 
Resende tem como princi-

pal objetivo dar seguimen-
to ao bom resultado conse-
guido na última ronda, em 
Santo Tirso, onde venceu 
por 39-25.

Depois de dois jogos fora 
de portas nas duas ron-
das iniciais, onde conse-
guiu um empate em Águas 
Santas (25-25) e um triun-
fo concludente em Santo 
Tirso, por 30-25, o ABC/

ABC quer crescer e continuar a vencer

Humberto Gomes e Carlos Resende fi zeram ontem a antevisão do jogo

DM

ACADEMISTAS ESTREIAM-SE AMANHÃ EM CASA NO CAMPEONATO FRENTE AO ISMAI

/UMinho quer começar da 
melhor maneira a época 
diante dos seus adeptos, 
amanhã, às 17h00, no Flá-
vio Sá Leite.

Fazendo um termo com-
parativo entre o jogo da 
jornada passada e a rece-
ção ao ISMAI, Carlos Re-
sende deixou claro que 
só o triunfo interessa. 
«As coisas correram mui-

to bem devido a um tra-
balho excecional da equi-
pa. E aquilo que espera-
mos para este jogo é con-
tinuar a crescer como 
equipa. Vamos continuar
à procura do melhor ABC. 
e para isso não há nada 
como crescer e ir vencen-
do», disse.

Na opinião de Carlos 
Resende, a paragem 
que o campeonato 
sofreu foi bené-
fica para o ABC 
devido à onda 
de lesões que 
se abateu sobre 
a equipa no início 
de época. Como tal, foi 
possível neste interregno 
recuperar jogadores im-
portantes na manobra da 
equipa.

Para além disso, Eduar-
do Salgado e David Tava-
res, atletas que chegaram 
mais tarde ao clube, ti-
veram agora um período 
onde foi possível fazerem 
uma integração junto dos 
seus novos colegas.

Três baixas
Ainda assim, o ABC tem 

três baixas confirmadas 
para o jogo de amanhã. 
Hugo Rocha, Nuno Rebelo 
e Ricardo Pesqueira estão 
fora das cogitações do téc-
nico dos academistas. Há 
outros jogadores que ain-
da não estão a cem por 
cento mas poderão jogar, 
uns com mais frequência 

do que outros.
Carlos Resen-
de falou ain-

da do triun-
fo volumo-
so da jorna-
da passada 

que se deveu 
não só «ao bom 

jogo do ABC, como 
também a algum desacer-
to do adversário».

O técnico fez notar ainda 
que «houve alguma cons-
tância na exibição do ABC/
UMinho nesse jogo. «Ao in-
tervalo estávamos a vencer 
por sete e no final acabá-
mos por vencer por 14 go-
los de diferença».

Humberto Gomes: 
«Jogo difícil, mas 
espero vencer»

O guarda-redes Humber-

to Gomes espera dificulda-
des frente ao ISMAI, mas 
deixou ontem bem claro 
na conferência de impren-
sa que serviu de aborda-
gem ao jogo, que o triun-
fo é o único resultado que 
o grupo de trabalho tem 
em mente. «O ISMAI vai 
criar-nos dificuldades, pois 
tem uma boa equipa mas 
espero vencer», começou 
por referir.

O guarda-redes do ABC/
UMinho destacou a impor-
tância do triunfo consegui-
do frente ao Ginásio San-
to Tirso.

«Todas as vitórias são 
boas e este deu novo âni-
mo para começar a traba-
lhar. Foi muito bom ter-
mos ganho pela margem 
que foi», disse.

Segundo Humberto Go-
mes, a paragem trouxe be-
nefícios ao ABC. «Traba-
lhámos bastante, ajudou a 
integrar os  novos elemen-
tos da equipa e os lesio-
nados recuperaram ou es-
tão quase recuperados, por 
isso, penso que foi benéfi-
co para nós», disse.

ABC recebe 
amanhã

o ISMAI, às 17h00, 
em jogo

da 3.ª jornada do campeonato
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Em partida da terceira jornada do
Campeonato Nacional da I Divisão
de andebol masculino, o Madeira
SAD defronta amanhã, a partir das 18
horas, o Águas Santas, no pavilhão
desta equipa nortenha. A equipa de
Paulo Fidalgo chega a esta ronda cem
por cento vitoriosa, tendo vencido
os seus dois anteriores compromis-
sos; na primeira jornada ganhou no
Restelo ao Belenenses, por 24-20; na
segunda, nos Açores, triunfou sobre o
Sporting da Hora, por 32-30.
Por via disso, partilha a liderança

da classificação com FC Porto e Spor-
ting, todas com seis pontos. Os "dra-
gões" venceram Passos Manuel (33-
23) e Belenenses (33-21),enquanto
que os "leões" ganharam ao Santo
Tirso (35-25) e ao Benfica (28-21).
Na jornada deste fim de semana,

temos que o FC Porto se desloca ao
reduto do Sporting da Horta, ama-
nhã às 21 horas, enquanto que o
Sporting atua no pavilhão do Passos
Manuel, igualmente amanhã, mas às
18 horas. Para além destes desafios e
daquele em que intervém o Madeira
SAD, temos ainda, também amanhã,
os jogos Benfica - Santo Tirso (15 ho-
ras), ABC - Maia (17 horas) e Belenen-
ses - Xico Andebol (18 horas).

JORNADA DUPLA CASEIRA
PARA OS FEMININOS

Nos femininos, o fim de semana é
de jornada dupla para as equipas ma-
deirenses, com Madeira SAD e Sports

Madeira a defrontarem o Colégio São
João de Barros e o Juventude Mar
Ou seja, amanhã, para a 2.ª jornada,

temos Madeira SAD - Juventude Mar,
às 15 horas e Sports Madeira - São João
de Barros, às 17 horas, ambos no Pavi-
lhão do Funchal.
No domingo, na terceira jornada, as

equipas insulares trocam de adversá-
rias, daí resultando Madeira SAD - São
João de Barros (11h45) e Sports Madeira
- Juventude Mar (13h45), também no
Pavilhão do Funchal.
Recorde-se que a competição ar-

rancou com um Madeira SAD - Sports
Madeira, ganho pela SAD, por 26-20.
Alavarium, Colégio de Gaia e Juve

Lis, todas com seis pontos, lideram.

AGENDA ANDEBOL
• Sábado: I Divisão Masculina, 3.ª
jornada: Águas Santas - Madeira
SAD, às 18 horas no Pavilhão de
Águas Santas. I Divisão Feminina,
2.ª jornada: Madeira SAD - Juven-
tude Mar, às 15 horas no Pavilhão
do Funchal; Sports Madeira - São
João de Barros, às 17 horas no
Pavilhão do Funchal.
• Domingo: I Divisão Feminina,
3.ª jornada: Madeira SAD - São
João de Barros, às 11h45 no pavi-
lhão do Funchal; Sports Madeira -
Juventude Mar, às 13h45 no Pa-
vilhão do Funchal.

David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

SAD defende liderança
amanhã em Águas Santas

JM

Masculinos do Madeira SAD contam por vitórias os (dois) jogos realizados.
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Novo gestor desportivo

INATEL quer
dinamizar 
o desporto 

� “Há um desconhecimento em relação
às actividades que o INATEL desen-
volve em Leiria”, afirma Valentim Lima,
gestor desportivo. Assumiu funções
em Janeiro deste ano e tem a seu car-
go as dependências do INATEL de Lei-
ria, Castelo Branco e Covilhã. O seu ob-
jectivo é “dar um abanão a isto”, le-
vando os leirienses a começarem a
praticar desporto no INATEL.  A fun-
dação tem ao dispor dos praticantes
modalidades individuais, como a pes-
ca, o tiro, o ténis de mesa e o atletismo,
e de equipa, futebol, basquetebol, an-
debol e voleibol. Para além disso, ain-
da se destaca no desporto aventura,
área em que se tem demarcado ao lon-
go dos anos. A principal mais-valia
que Valentim Lima aponta nas práticas
desportivas disponibilizadas pelo INA-
TEL é a variedade e o baixo custo, que
é substancialmente menor que na ge-
neralidade dos sítios. “Tentamos che-
gar às pessoas de uma forma mais eco-
nómica”, afirma.  “Uma inscrição no
nosso campeonato de futebol fica por
um quarto do valor que normalmente
pedem”, explica. “As pessoas já estão
convencidas que o desporto tem de fa-
zer parte da vida regular de cada um de
nós”, afirma o gestor desportivo. Esta
sensibilização para a prática desporti-
va tem-se reflectido na adesão aos des-
portos no INATEL, nas várias depen-
dências do país. O objectivo de Valen-
tim Lima é chegar, também, aos habi-
tantes de Leiria.

Passeio pedestre
Para assinalar o Dia Mundial do Turis-
mo, o INATEL organiza um passeio
alusivo a esta data, no sábado às 16 e 45.
Este vai ter início em frente à piscina
municipal de Leiria, passa por pontos
históricos no centro da cidade e termi-
na no estádio. Ao longo do percurso há
três paragens, em que os caminhantes
podem comer e receber algumas lem-
branças. Esta actividade está aberta a to-
dos e é de inscrição gratuita, que pode
ser feita hoje até às 17 horas. 
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