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ABC perde com galegos
e anuncia lateral direito
GALEGOS DO CANGAS, nono classificado no campeonato espanhol da época finda, venceram ontem
em Braga por dois golos, na apresentação do ABC/UMinho. Bracarenses anunciaram mais um lateral.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

Contra-ataques certeiros alternaram com passes errados, remates
indefensáveis também variaram
com outros à figura — foi em
tom desafinado, de início de
época, que o ABC/UMinho se
apresentou ontem na sua versão
2014/2015, diante dos galegos
do Cangas.
Tendo por novidade o anúncio
da contratação do lateral-direito
Eduardo Salgado, a equipa bracarense cometeu ainda muitas
falhas defensivas como na acção
atacante, evidenciando necessidade de trabalho, caso - como a
equipa técnica já assume - pretenda de facto posicionar-se na
corrida ao título.
No jogo com os galegos do
Cangas, clube que terminou na
época transacta a Liga Asobal,
que é uma das mais competitivas
do mundo, em nono lugar, os
bracarenses entraram melhor e
até comandaram a contagem
além do primeiro quarto de hora,
tendo chegado a uma bem significativa vantagem de quatro golos (8-4 aos 10 minutos).
Depois caíram numa espiral de
erros que os espanhóis, que passaram a defender com mais
agressividade, foram aproveitando para igualar (13-13 aos 20
minutos) e depois assumira liderança do marcador.
Ao intervalo, que registava um
resultado parcial de 17-18 bem
esclarecedor do pouco rigor defensivo das duas equipas, viu-se
Carlos Resende mesmo no meio
do rectângulo a procurar corrigir
posições com os jogadores.
Na segunda parte, o ABC já
voltou com novo - ou antigo equipamento negro. Já havia 46
minutos de jogo quando os espectadores, que ocupavam não
mais que metade das bancadas,
fizeram ouvir, pela primeira vez
na época, vozes em coro - “Académico! Académico!”.
Os treinadores, que nesta fase
de preparação das equipas, mais
do que vencer os jogos, procuram experimentar esquemas e

ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro (GR), Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha, Pedro Seabra (4), Diogo
Branquinho (1), Rui Rolo, Ricardo
Pesqueira (3) , Eduardo Salgado, João
Gonçalves, Carlos Martins (2), Nuno Grilo
(4), Nuno Rebelo, Celso Barbosa (1),
Tomás Albuquerque (1) e João Pinto (9).
Treinador: Carlos Resende.

CANGAS 29
Eduardo Salazar e Mijuskovic (GR), Moises
Otero (1), Santiago Malvido, Serafin
Magdaleno (3), Ivan Gesto (2), Ruben
Garcia (4), Suso Garcia (3), Alberto Suarez
(4), Fernando Diaz (1), Daniel Rodriguez
(4), Adrian Pousada (2), Angel Castro (1),
Alen Muratovic (3) , David Barreiro e
Adrian Pumar (1)
Treinador: Vitor Garcia

§cabinas

FLÁVIO FREITAS

Jogo com galegos do Cangas, primeiro teste do ABC/UMinho 2014-2015

O lateral-direito Eduardo
Salgado, que na temporada
anterior representou o
Águas Santas, foi
apresentado ontem como
reforço do ABC.
Com Nuno Rebelo
debilitado, ainda em
avaliação, é o regresso ao
Pavilhão Sá Leite de um
jogador que já havia jogado
pelos bracarenses.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“No sprint final
é que temos
de estar bem”

FLÁVIO FREITAS

Eduardo Salgado apresentado ontem como reforço do ABC

jogadores, foram dando rotação
ao ‘sete’ em campo.
O ABC, apesar de já ter João
Pinto com pontaria afinada, perdia, por três, por dois, por um. O
marcador indicava 26-27 com
10 minutos para jogar e na baliza entrava o terceiro guarda-redes, Emanuel Ribeiro, um dos
vários ex-juniores em campo.
À entrada nos últimos cinco
minutos, o Cangas vencia por
26-28, sem nenhum jogador em
plano de evidência, mas com um
colectivo a cometer menos erros. Aos 28 minutos, com 27-28,
após golo de Diogo Branquinho,
o público voltou a cantar: “Académico!”
Os galegos, quiçá já com uma
preparação mais madura, venceram bem.

§ 30 de Agosto
Organização da Federação de Andebol de Portugal

Três jogadores do ABC e o treinador
nos nomeados para Gala do Andebol
Três jogadores do ABC — Pedro Seabra, na categoria de melhor jogador,
Humberto Gomes na categoria de melhor guarda-redes e Nuno Rebelo na
de revelação —, assim como o treinador Carlos Resende, encontram-se
entre os nomeados para a IV Gala do Andebol, iniciativa da federação de Andebol de Portugal que vai ter lugar, dia 30 de Agosto, em Viseu.
Os bracarenses concorrem com adversários de peso: na categoria de melhor
jogador, Pedro Seabra compete com Gilberto Duarte (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting); na de melhor guarda-redes, Humberto Gomes concorre
com Hugo Laurentino (FC Porto) e Ricardo Candeias (Sporting); na de revelação, os concorrentes de Nuno Rebelo são Miguel Martins (FC Porto e Pedro
Sequeira (Passos Manuel). Na categoria de melhor treinador, Carlos resende
enfrenta a concorrência do campeão Ljubomir Obradovic (FC Porto) e de
Frederico Santos (Sporting), vencedor da Taça de Portugal.

“O campeonato é de play-off, de
sprint final e nesse sprint final é
que temos de estar bem”, afirmou ontem Carlos Resende, o
treinador do ABC/UMinho após o
jogo de apresentação com os galegos do Cangas.
Segundo o treinador, “o mais importante neste momento não é
vencer. É, por um lado, consolidar a forma física dos atletas e,
por outro, ir consolidando aquilo
que é o nosso modelo de jogo”.
Isso, acrescentou Carlos Resende,
“é só com tempo” e acrescentou:
“o João Gonçalves fez connosco
seis treinos. O Eduardo Salgado
um treino. Para quem estava parado como o Eduardo, ele entrou
bastante bem, superou as expectativas”, vincou, adiantando que
“temos de ter paciência, porque
o Eduardo precisa de tempo, assim como o João, que vem da segunda divisão para um ritmo diferente e precisa de tempo para
entrar”.
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EDUARDO SALGADO FOI NOVIDADE NA APRESENTAÇÃO

ABC perde com Gangas
por falhas na finalização
FRANCISCO DE ASSIS

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitro: Pedro Silva

Carlos Carvalho

ABC/UM

27

Humberto Gomes, Fábio Vidrago (1),
Pedro Seabra (3), Diogo Branquinho, Emanuel Ribeiro, Rui Rolo, Ricardo Pesqueira (3), Eduardo Salgado, João Gonçalvez, Carlos Martins
(2), Nuno Grilo (5), Celso Barbosa (3),
Bruno Dias, Tomás Albuquerque (1) e
João Pinto (9)
Treinador: Carlos Resende

Cangas

29

Otero (1), Santiago Malvido (2), Serafín Madaleno (2), Ivan Gesto (3), Ruben
Garcia (4), Suso Garcia (3), Alberto Suarez (4), Fernando Diaz, Mile Mijuskovic,
Daniel Rodriguez (4), Adriano Pousada
(2), Angel Castro, Alen Muratovic (2),
Eduardo Salazar e Pumar (1)
Treinador: Vitor Garcia

Equipa do ABC/UMinho perdeu o jogo, mas o técnico disse ter gostado da exibição

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho perdeu
ontem por 27-29 diante
do CB Cangas, em jogo de
apresentação. Numa partida nem sempre bem jogada, os comandados de

Carlos Resende pecaram
na finalização.
Aliás, pode dizer-se que
foi neste capítulo que
os bracarenses mostram
maiores carências. Tendo
em conta que o jogo não
passou de mais uma eta-

pa na preparação, o técnico do ABC deu minutos a
todos os jogadores disponíveis, incluindo os dois
reforços João Gonçalves
e Eduardo Salgado (o ex-Águas Santas foi a novidade da noite).

Apesar da derrota, Carlos Resende ficou agradado com a exibição, lembrando que a equipa tem
apenas duas semanas de
trabalho. «O que é preciso é estar bem no final da
época», finalizou.
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• Eduardo Salgado reforça ABC/UMinho
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PÁGINA 23

Eduardo Salgado
(ex-Águas Santas)
reforça
ABC/UMinho
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Andebol q Época recheada de vitórias

O segredo do sucesso
dos “minis”
de S. Paio de Oleiros
Acácio do Carmo
A equipa de andebol do escalão
de Infantis do CDC Oleiros terminou a sua época desportiva com o
impressionante registo de 43 vitórias em 43 jogos, ficando assim invicta na época 2013-2014. O Terras
da Feira foi até S. Paio de Oleiros
para conhecer um pouco melhor a
equipa que dominou a fase distrital
do Escalão de Infantis de Aveiro
com tão grande supremacia.
O CDC Oleiros venceu o Encontro Nacional de forma clara e
logo frente a um emblema que tem
pergaminhos não só no Andebol
Nacional como em todo o desporto nacional, o Sporting Clube de
Portugal.
É fácil perceber o segredo de
tão grande sucesso junto de dois
protagonistas fundamentais na
equipa. Luís Sousa, o seu técnico, e

também Mário Couto, o incansável
responsável deste escalão dentro
do clube oleirense.
Luís Sousa, feliz pelos resultados, revela “que estes excederam
mesmo as expectativas pois o objectivo era chegar às meias-finais”.
Sobre as dificuldades com que
se deparou surpreendentemente
considera “que não teve grandes
dificuldades pois os responsáveis
do clube asseguraram toda a época
para que nada de fundamental faltasse ao grupo de trabalho”.
Mário Couto completa o pensamento de Luís Sousa, acrescentando que “todo esse trabalho dos
responsáveis foi muito beneficiado
pelo espirito de colaboração dos
pais dos atletas que foram excepcionais quer para transporte
de atletas, quer na angariação de
dinheiro e em tudo o que fosse
necessário”.

Os técnicos Luís Sousa e Marco Couto e a equipa vitoriosa

Mário Couto e Luís Sousa só se
mostram um pouco apreensivos
sobre a manutenção dos melhores
atletas, mas o técnico principal
mostra-se “confiante numa boa
época no futuro pois além dos
possíveis reforços, todo o grupo se
mantém no escalão o que é garante
de bons resultados” – sublinha
Luís Sousa.
Para já está assegurada a continuidade dos dois técnicos no
comando da equipa de infantis.
Mário Couto salienta o facto de a
equipa ter um forte apoio a diferentes níveis. “Em equipa que ganha
não se mexe e o que conta para
a nova época é a ajuda de todos,
entre os quais os patrocinadores
Mestre da Côr, Cavalinho, Tapas
Bar e Miguel Telecomunicações,
que foram os grandes suportes
desta equipa tão vitoriosa nesta
época desportiva” – afirma.
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ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

Fermentões com jornadas
exigentes no arranque

O Fermentões recebe o Andebol Clube de Fafe na jornada inaugural do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de andebol. O sorteio ditou que a equipa treinada por
Luís Pereira terá de encontrar um dos adversários mais fortes desta prova, o Andebol
Clube de Fafe, que ainda na época passada disputou a 1ª Divisão. O encontro está
marcado para o dia 13 de Setembro. Na semana seguinte, no dia 20 de Setembro, o
Fermentões desloca-se ao Dragão Caixa para defrontar a equipa B do FC Porto.
A 1ª fase do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos da 2ª Divisão é composta por duas Zonas, Norte e Sul. No final da 1ª fase, os três primeiros classificados
de cada Zona apuram-se para a Fase Final.
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Humberto Ferreira
e Tiago Resende
reforçam o Xico
Plantel iniciou, ontem, a pré-temporada. Quatro reforços assegurados pelos vimaranenses, que perderam três jogadores que tiveram papel importante na subida de divisão.

Nuno Silva deixa o Xico Andebol para voltar a jogar no Madeira SAD
REPORTAGEM DE

BRUNO FREITAS
O Xico Andebol contratou o guardaredes Humberto Ferreira e o jogador
de 1ª linha Tiago Resende, que onte,
segunda-feira, juntaram-se ao plantel
orientado por Eduardo Rodrigues no
primeiro treino que visa a preparação
da nova temporada, marcada pelo regresso à 1ª Divisão.
O guarda-redes Humberto Ferreira
estava ligado contratualmente ao Águas
Santas, mas rescindiu contrato no início
da semana para vincular-se ao Xico
Andebol. Trata-se de um guarda-redes
experiente, que ao longo da carreira
passou por clubes como a Académica
de São Mamede, São Paio de Oleiros,
Andebol Clube de Lamego, Maia Andebol Clube, F.C. Porto, onde foi campeão
nacional, e Águas Santas.
Além de Humberto Ferreira, o Xico
Andebol também garantiu a contrata-

ção de Tiago Resende. Trata-se de um
jogador de 1ª linha, que na temporada
passada destacou-se na Académica de
São Mamede.
Nos próximos dias, o plantel do Xico
Andebol deve receber, pelo menos, mais
um reforço. Recorde-se que o clube já
havia assegurado as contratações do pivot Paulo Castro, que na época passada
estava no Andebol Clube de Fafe depois
de uma passagem pelo Benfica, e do
ponta-direita João Martins, ex-jogador
do Fermentões que está de regresso ao
clube onde cumpriu a sua formação.

Três saídas importantes
do plantel do Xico
Estas quatro contratações visam suprir três saídas. Nuno Silva e Daniel Santos deixaram o Xico Andebol e vincularam-se ao Madeira SAD. O vimaranense
Nuno Silva regressa ao primeiro clube
que representou depois de ter deixado

o Xico Andebol pela primeira vez. Daniel Santos também volta a jogar num
clube que conhece bem, até porque foi
colega de equipa de Nuno Silva no Madeira SAD antes de se reencontrarem
em Guimarães.
O Xico Andebol também perdeu o
guarda-redes Ricardo Castro, que na
época passada foi uma peça importante
no regresso à 1ª Divisão. O guarda-redes mudou-se para o Ginásio de Santo
Tirso, clube que foi o grande rival do
Xico Andebol na temporada transacta.
A pré-época do Xico Andebol arrancou ontem, com o primeiro treino
no renovado pavilhão do Desportivo
Francisco de Holanda. A apresentação
dos jogadores à comunicação social,
provavelmente com mais novidades
no plantel, está programada para esta
quarta-feira. Os jogos de preparação
começam no próximo fim-de-semana, o
campeonato arranca dia 6 de Setembro,
com a deslocação a casa do Benfica.
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José Vieira rende Luís Pereira
no comando técnico do Fermentões
José Vieira é o novo treinador do
Fermentões. O técnico substitui Luís
Pereira, que deixa a equipa sénior mas
que irá continuar no clube, concretamente na formação.
A mudança no comando técnico
do clube vimaranense ficou a dever-se
à falta da disponibilidade de Luís Pereira para continuar na equipa sénior,
por motivos de ordem profissional. O
jovem treinador realizou uma campanha de sucesso, na época passada, que
permitiu ao Fermentões assegurar a
permanência no Campeonato Nacional
da 2ª Divisão. Luís Pereira permanece
na estrutura de treinadores, mas agora
a trabalhar nos escalões mais jovens,
como os Minis e Bambis.

Para o lugar de Luís Pereira, a Direcção da Casa do Povo de Fermentões
recrutou José Vieira, um ex-jogador
do ABC que estava a trabalhar nas camadas jovens do clube vimaranense. O
treinador terá a primeira experiência no
andebol sénior precisamente no Fermentões.
A construção do plantel para a próxima época está em marcha. O Fermentões já garantiu um reforço. Trata-se de
Pedro Pizarro, que na época passada era
júnior do Xico Andebol. O clube pretende contratar pelo menos mais três reforços, que já devem estar em Fermentões antes do arranque da pré-época,
programada para os primeiros dias de
Setembro.
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Andebol q Na 5ª etapa do circuito regional

Feirense
brilha no andebol
de praia
O Feirense, sob a batuta do seu
Coordenador Desportivo, Manuel
Gregório, assumiu a organização
da 5ª etapa do VIII Circuito Regional de Andebol de Praia, que decorreu na última semana de Julho
na Praia do Marbelo, em Espinho.
A competição decorreu sempre
com muita animação e bastante
público presente. Os atletas do
Feirense também marcaram presença, distribuídos por 5 equipas
nos diversos escalões, Masters,
Rookies e Teenagers, foram mais
de 30 atletas “azuis” entre os cerca
de 300 participantes masculinos e
femininos.
O Andebol de Praia como variante do Andebol Indoor apresenta um andebol espectáculo, com
muita diversão, onde as “aéreas”
e as “piruetas” valem dois golos.
As dimensões do recinto de jogo
são mais reduzidas (12 metros x 27

metros), e cada equipa apresenta
em campo 4 jogadores, na defesa
com 1 guarda-redes e 3 jogadores
de campo, mas no ataque o guarda redes é substituído pelo joker
e atacam com 4, sendo que um
golo do Guarda Redes (de baliza
a baliza) e do Joker também valem
a dobrar, tal como os livres de 7
metros.
Mas as grandes diferenças desta
espectacular variante estão no
contacto físico que na praia não é
permitido e também no drible que
na areia simplesmente não existe.
Depois de uma época intensa
“fechados” nos pavilhões nada
melhor para estes atletas que um
mês de julho passados nas praias,
desfrutando do convívio e diversão que só esta variante praticada
na areia e ao sol podem proporcionar, recarregando baterias para a
próxima época que se aproxima.
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