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Equipa minhota brindou adeptos com vitoria no jogo de apresentação em casa 

r'-'1.1111111 

Unido contra a crise diretiva 
ABC apresentou-se aos sócios com urna vitória (30-25) frente aos 

espanhóis do Cangas Novo presidente encontrado a 4 de setembro 

Por 

PEDRO LOBÃO 

O
ABC! Uminho apresen-
tou-se, ontem, aos só-
cios e adeptos, com 
uma vitória (30 -25) 
sobre o Cangas, clube 

galego que na época transata fi-
cou no 14.° posto da Liga ASO - 
BAL, uma posição acima dos lu-
gares de despromoção. 

A atravessarem uma grave cri 
se financeira, os bracarenses apre-
sentaram-se apenas com quatro 
reforços: Roberto Moreira (ex-São 
Paio de Oleiros), Belmiro Alves 
(ex-Fafe) e ainda Nuno Silva e Hu-
go Rosário, ambos provenientes 
do Madeira SAD. 

Jorge Rito, treinador que lide-
rou as camadasjo,vens dos braca-
renses nos últimos anos e que su-
cedeu a Carlos Resende no  

comando técnico da equipa, pro-
moveu os juniores Miguel Bandei-
ra, João Rafael Peixoto, Diogo 
Duarte, Hugo Manso, Francisco 
Silva, Rui Ferreira e ainda Ricardo 
Ferreira, este último com a parti 
cularldade de ser filho do treina-
dor-adjunto e antigo guarda-redes 
internacional português, Carlos 
Ferreira. Com  falta de verbas para 
contratações sonantes, os minho-
tos vão assim continuar a apostar 
na prata da casa, trabalhando so-
bretudo com jovens jogadores pro-
venientes da formação. O objeti-
vo é, contudo, tentar intrometer-se 
na luta pelo título frente a Sporting, 
FC Porto e Benfica, tal como tem 
feito nos últimos anos. 

FUTURO É INCÓGNITA 
O futuro diretivo do ABC con-

tinua a ter um grande ponto de in-
terrogação. O presidente da as-
sembleia geral do clube, Pedro 
Machado, confirmou ontem ao 
nosso jornal, que ficou agendada 
para o próximo dia 4 de setembro 
uma reunião decisiva entre os acio-
nistas de forma a colocar um fim 
na crise diretiva. 

Paulo Faria e Carlos Matos, an-
tigos andebolistas, continuam a ser 
os nomes mais fortes para assumi-
rem a presidéncia dos minhotos. 
De resto, Carlos Matos esteve on-
tem presente no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, onde marcaram presença 
cerca de uma centena de adeptos. 
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HOJE 
FUTEBOL, II LIGA 
Sporting B - Cova Piedade 
Academia Sporting, em Alco-
chete, às 16h00. 

AMANHA 

ANDEBOL 
Torneio Águas Santas 
Participação das equipas do 
Águas Santas, Avanca, 
Maia/ISMAI e Xico Andebol, 
no Pavilhão da Associação 
Atlética de Águas Santas, até 
ao dia 26. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho venceu ontem,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, o
CB Cangas por 30-25, em jogo
que serviu de apresentação aos
adeptos. Na bancada, cerca de
uma centena viram um jogo com
momentos de qualidade, mesmo
entre os jovens reforços, mas
a carecer tanto de fluidez e
de precisão no passe como de
eficácia no remate.

Começaram no sete inicial dos
academistas apenas três dos que
transitam da época anterior:
Humberto Gomes, Hugo Rocha
e Carlos Martins. Com mais de
metade da equipa ainda em fase
de integração, foram evidentes
as falhas na movimentação nos
processos atacantes (pouco fluí-
dos) como ainda nos defensivos
(embora estes mais seguros). 

Diante de uma equipa galega
com mais soluções no remate de
primeira linha - o esquerdino
Nikola Potic revela-se difícil de

parar -, os bracarenses parece-
ram já ter na defensiva uma coe-
são que não revelaram  no ata-
que em tempo longo, em que
tenderam a recorrer a movimen-
tos previsíveis. Estiveram me-
lhor nas saídas em contra-ata-
que.

Em razoável nível de forma
mostaram-se os guarda-redes
Humberto Gomes, Cláudio Silva
e Ricardo Ferreira.

Parece, no entanto, improvável
que esta equipa tenha condições
para disputar a Supertaça ao
Sporting no domingo.

FLÁVIO FREITAS 

Equipa do ABC/UMinho para a época 2016/17 apresentou-se ontem com momentos de qualidade mas a precisar de elevar níveis de eficácia

Jorge Rito treinador do ABC
“Os mais novos já têm o espírito do ABC”

“Como eu já tinha dito na antevisão
deste jogo, nós estamos a trabalhar
conforme o que está planeado. 
Hoje [ontem] para nós isto foi mais
um treino.  Serviu também para nós
observarmos algum tipo de organi-
zação na nossa equipa em função de
um adversário que, no meu enten-
der, é um adversário forte, da Liga
Asobal.
Portanto, foi um excelente teste e
este resultado dá-nos confiança para
o primeiro desafio oficial da época. 
Vamos conscientes de que, essen-
cialmente, estamos bem preparados
e vamos continuar a limar arestas
para que no domingo possamos dar
a resposta que toda a gente deseja, o ABC a lutar por um troféu. Os jogadores
novos têm já o espírito e a mística do ABC, são jogadores que vêm da formação
e sabem o que é vestir esta camisola amarela. Os mais velhos estão a fazer o
seu papel. É um processo de paciência, motivador para o treinador”.

ABC/UMINHO 30  
Humberto Gomes, Cláudio Silva e Ricardo
Ferreira (GR); Delcio Pina (2), Hugo Rocha
(4) ,  Miguel Bandeira (1) , João Peixoto
(2), Roberto Moreira (1), Diogo Duarte (1),
Nuno Silva (5), Carlos Martins (3), Belmiro
Alves, Hugo Manso, Hugo Rosário (1),
Tomás Albuquerque (7), Francisco Silva
(1) e Rui Ferreira (2). 
Treinador: Jorge Rito.

CB CANGAS 25  
Salazar Heigl e Pedro Hermones (GR), Filip
Vujovic, Moises Otero (1), Ruben Garcia
(4), Suso Garcia (2), Maxi Casas (3), David
Iglesias (1), Dani Rodriguez (1), David
Pastoriza (1), Adrian Menduiña (2), Alen
Muratovic (4), Nikola Potic (3), Angel
Rodriguez (1) e Pablo Castro (2),
Treinador: Victor Garcia.
Ao intervalo: 13-12
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros  Riui Oliveira e Célio Pereira

ABC/UMinho apresenta-se 
a precisar de afinações
GALEGOS DO CB CANGAS honraram ontem a apresentação do ABC/UMinho com um jogo em que se
viram momentos de qualidade, mas a equipa bracarense a evidenciar necessidades de afinação.

Domingo, 
pelas 16.30 horas,
no Pavilhão
Municipal da Meda o
ABC/UMinho disputa
o primeiro jogo
oficial da época, a
Supertaça, tendo
por adversário o
Sporting.

§Supertaça

§cabinas

FLÁVIO FREITAS 

Jorge Rito, treinador do ABC

FLÁVIO FREITAS 

Belmiro Alves  em acção atacante
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VALORIZAÇÃO ESTÉTICA E AMBIENTAL DO CONCELHO

Varandas de António Novo
vencem ‘Barcelos Florido’
Pág. 11

Correio
QUARTA 23 AGOSTO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10464 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.ptVILA NOVA DE FAMALICÃO
TÊXTEIS CONQUISTAM
MERCADO NÓRDICO
Pág. 12

Publicidade

Publicidade

RUÍNAS ESTÃO CLASSIFICADAS COMO MONUMENTO NACIONAL 

Concluída obra da segunda fase
do Núcleo Museológico de Dume
Pág. 3

GARANTIA DADA PELO EDIL DE VIEIRA DO MINHO
“Acabou a novela” salarial
nos Sapadores Florestais 
Pág. 14

A PARTIR DO PRÓXIMO ANO 
PRESÉPIO DE PRISCOS DÁ LUGAR A MUSEU 
EM QUE RECLUSOS PODEM SER OS GUIAS 
Pág. 7
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ANDEBOL

ABC/UMINHO 
vence Cangas

na apresentação
aos sócios

Pág. 27
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academistas realizaram, ontem à noite, o seu jogo de apresentação, ante o CB Cangas 

"Novo" ABC/UMinho com muita "mística"

O plantel do ABC/UMinho no dia da apresentação a sócios e adeptos

 pedro vieira da silva

Q
uatro reforços e sete 
(!) ex-juniores apre-
sentaram-se, junta-
mente com seis an-

debolistas que transitam 
da época passada (Hum-
berto Gomes, Delcio Pina, 
Hugo Rocha, Carlos Mar-

tins, Tomás Albuquerque 
e Cláudio Silva), no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, on-
tem à noite, onde a turma 
academista realizou o seu 
jogo de apresentação an-
te sócios e adeptos.  

 A turma minhota, que 
perdeu, entre outros, Da-
rio Andrade (acabou a car-
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reira), Pedro Seabra e Ri-
cardo Pesqueira (rumaram 
ao Benfica), André Gomes 
e Dario Andrade (contra-
tados pelo FC Porto, num 
processo que promete fa-
zer correr muita tinta), 
mostrou os reforços Bel-
miro Alves (AC Fafe), Nu-
no Silva e Hugo Rosário 

(Madeira SAD) e Roberto 
Moreira (ex-SP Oleiros).

Destaque, ainda, para 
a promoção de sete ele-
mentos que defendiam 
as cores dos juniores: Mi-
guel Bandeira, Hugo Man-
so, Diogo Duarte, Ricardo 
Panta Ferreira, Rui Ferrei-
ra, João Rafael Peixoto e 

Francisco Silva.
É, portanto, uma equi-

pa, esta temporada trei-
nada por Jorge Rito, com 
muito "ADN" do ABC.

O jogo de apresentação, 
que contou com algum 
público nas bancadas, ter-
minou com a vitória dos 
locais (30-25).

Carlos Matos (candidato à liderança?) com Carlos Ferreira
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AG a 4 de setembro

Impasse diretivo 
ainda sem solução
O ABC/UMinho conti-
nua com um impasse di-
retivo que não parece ter 
fim à vista.

Para a tarde de ontem 
estava agendada uma as-
sembleia-geral eleitoral 
ordinária, mas esta foi 
adiada, ao que apurámos, 
para o dia 4 de setembro.

Espera-se que, nes-
sa altura, surja uma lista 
que possa "render" João 
Luís Nogueira, que está 
de saída do clube braca-
rense, emblema que on-
tem se apresentou a só-
cios e adeptos.

Carlos Matos, que on-
tem esteve no Sá Leite, é 
um dos putativos candida-
tos, tal como Paulo Faria, 
outro ex-jogador do ABC.
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ABC VENCE
NA 

APRESENTAÇÃO
O CB CANGAS

Página 6



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,17 x 5,56 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 70965571 23-08-2017

QUARTA-FEIRA.23.AGO 2017 WWW.DIARIODOMINHO.PT 0,85 € Diretor: DAMIÃO A. GONÇALVES PEREIRA | Ano XCVIII | n.º 31499

região  P.18

APROVADOS 
348 MIL EUROS 
PARA PERCURSO 
JUNTO AO RIO MINHO 
EM VALENÇA
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VIEIRA DO MINHO PAGA
SALÁRIOS A SAPADORES

reLIgião  P.20

PEREGRINAÇÃO 
PELOS CRISTÃOS 
PERSEGUIDOS 
DE VOLTA A S. BENTO 
DA PORTA ABERTA

D
R

Braga abre ruínas 
de S. Martinho de Dume
BRAGA A União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe e a Câmara Municipal de Braga 
inauguram, no próximo sábado, às 10h30, o Núcleo Museológico de São Martinho
de Dume, segunda fase. P.03 D

R

Guimarães serve música 
à mesa das tascas
REGIÃO Guimarães propõe, no próximo sábado,
um roteiro por algumas das mais afamadas tascas
da cidade e da Penha, em que a música se une
aos petiscos, na iniciativa “Vai-m’à Banda”. P.11

REGIÃO  P.17

FOGO 
EM MELGAÇO
COM
SUSPEITAS 
DE CRIME

D
M

DESPORTO P.27

ABC COM 11 CARAS NOVAS VENCE CANGAS NA APRESENTAÇÃO 

região  P.13
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Andebol feminino sub-17 
subiu de divisão na Europa

Portugal conquistou o título de 
campeão europeu de Sub17 Femininos 
Divisão B, de andebol, em Klaipeda, na 
Lituânia. 

O “sete” das quinas venceu a for-
mação nacional lituanas, por 25-24 e 
para além do título europeu, Portugal 
garantiu, a subida de escalão e a pre-
sença no próximo principal Campeo-
nato da Europa de Sub-17 e, também 
de Sub-19, em 2019. 

Com casa cheia, num ambiente de 
festa que Portugal e a anfitriã Lituâ-
nia entraram em campo para dispu-
tar a tão desejada final do Europeu de 
Sub17 Femininos Divisão B. Num jogo 
marcado pela alternância no marcador 
destaque para os emocionantes minu-
tos finais. A dois minutos do fim, por-
tugal ganhava por 25-22. A Lituânia 

reduziu para a diferença mínima, mas, 
com treze (longos) segundos para jo-
gar, Portugal já não deixou escapar a 
vitória, por 25-24. 

Beatriz Sousa foi a MVP de Portu-
gal e, ainda, a melhor marcadora, com 
nove golos, nesta final. 

No rescaldo da partida o treinador 
Carlos Pires começou por dizer que “tí-
nhamos um objectivo, que era ir para 
o grupo principal, porque é lá que o 
andebol feminino tem de estar. Sabía-
mos que íamos ter de lutar por isso e 
elas ( jogadoras) foram sérias desde o 
início dos estágios e estiveram sempre 
mentalmente preparadas para isto e 
nem sempre é fácil manter a concentra-
ção em tanto tempo de estágio. Foram 
inexcedíveis”, elogiou o seleccionador 
nacional.
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kilVDEBOL  Luis Frade, e to o 
do Mundial de juniores da Geórgia, 

conversou em exclusivo com O JOGO 

"VAMOS LEVAR 
GAL LONGE" 

Pai jogou râguebi, irmã é do andebol 
O pai de Luís Frade foi jogador de râguebi no Benfica, 
entre os 18 e os 21 anos, o que não levou a filho a praticar 
uma modalidade de que até gosta. "Não fui por aí, se 
calhar por falta de clubes no Porto." Foi para o andebol, 
depois de passar pelo karaté, aos i2 anos, e desde jovem 
que se destaca. O mesmo se passa com a irmã, que 
começou no Palmilheira e agora joga nos juvenis do 
Colégio de Gaia. Também com um bom futuro pela 
frente. "Na Garci Cup já a chamaram à Seleção", adianta 
o mano Luís, bem orgulhoso. 

Um dos muitos golos de Luís Frade no recente campeonato mundial disputado na Geórgia 

Luís Frade saiu do Mundial 
de juniores de andebol com 
um prémio de excelência. 
Eleito para o sete ideal do 
torneio, como melhor 
pivõ, aos 18 anos vive um 
momento de sonho e 
ganhou visibilidade 

AUOUSTOWERRO 
ima O andebol é a grande pai-
xão deste jovem, sete anos 
depois de ter começado a jogar. 
Tudo se passou numas férias 
desportivas na Maia. "Disse-
ram-me que podia ter jeito e 
fui experimentar ao Águas 
Santas. Gostei e fiquei", disse. 

Na formação, pela complei-
ção fisica, Luís Frade jogou em 
posição diferente da atual: 
"Comecei a lateral, por ser alto. 
Quando fui para as seleções, 
colocaram-me sempre a pivô. 
No Águas Santas, passeia fazer 
as duas posições, mas nos dois  

últimos anos sou só pivô", con-
tou. 

Foi nesse lugar que o jovem se 
destacou no Campeonato do 
Mundo. Uma evolução que tem 
fundamentos. "Foi a minha ter-
ceira competição internacional 
e isso contou muito. Estava 
mais habituado. É um ritmo 
muito exigente. Também cor-
reu bem porque todo o ano tra-
balhei com os seniores. Jogar 
nesse escalão puxou muito por 

Pensei que devia 
trabalhar para ser 
o melhor, mas não 
estava à espera" 
Luis Frade 
Andebolista do Águas Santas 

mim", admite. A jogar como jo-
gou, Frade sabe que poderá tri-
lhar o caminho que sempre so-
nhou. "Espero que este prémio 
me dê mais visibilidade. O 
Águas Santas é um grande clu-
be, mas não tem muita visibili-
dade a nível internacional. Na 
Geórgia, fui tendo conversas 
com gente que se apresentou, 
mas não houve nada mais. Dis-
seram-me só que, se continuas-
se assim, poderia entrar no an-
debol europeu", explica, admi-
tindo: "Sonho jogar num gran-
de da Alemanha ou da França. É 
possível que me profissionali-
ze, mas não quero deixar o cur-
so de Economia." 

Apesar das boas exibições e 
da distinção, não é só por ele 
que Frade acredita que terá re-
ferências positivas: "O ande-
bol português está a impor-se. 
Tem boa qualidade e há cada 
vez mais jogadores no estran- 

",LIAS SANTAS LUTAR 
CON OS GRANDES 
O Águas Santas começou a 
época a ganhar ao Benfica no 
Torneio de São Mateus. 
"Temos grande potencial e 
este ano vamos dar cartas. 
Vamos lutar com os grandes, 
olhar nos olhos deles. O 
quarto lugar será a meta", 
admite Luís Frade. "O apoio 
vem da presidência e da 
cooperação entre técnicos. A 
equipa sénior interage com 
os juniores e juvenis", 
explica o pivô. 

DESPORTO 
QUE DEU /MOMO 
Antes de jogar andebol, Luís 
Frade praticou karaté e até 
conciliou os dois desportos. 
Hoje, acha que aquilo que é 
se deve a essa experiência. 
"Nunca fui bom, fui a um ou 
dois regionais e era só para 
manter a calma. Ajudou-me 
ao nível das pernas, funda-
mentalmente para defender, 
da concentração, do foco no 
jogo. Tem muito trabalho 
mental, deu-me muito, que 
agora é útil", explica. 

geiro", lembra, mostrando-se 
muito confiante nesta nova 
fornada: "Pelos resultados que 
estamos a ter, podemos colo-
car o nosso andebol onde que-
remos que esteja. Vamos levar 
Portugal longe." 

Frade analisou ainda os ofi-
ciais do seu ofício: "O melhor 
pivô português é o Tiago Ro- 

cha. No campeonato do ano 
passado, foram o Ricardo Pes-
queira e o Alexis Borges, que 
surpreendeu toda agente com 
a ida para o Barcelona. Foi mui-
to bem conseguido.Aparte fí-
sica dele conta muito. É difícil 
jogar contra ele, mas com um 
bocadinho mais de esforço... 
consegue-se." 
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