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Águeda Andebol Clube
terá equipa de juniores

NOVIDADE O Águeda Ande-
bol Clube anunciou que, na
época 2014/2015, passará a
contar com o escalão de Ju-
niores, de forma a poder dar
continuidade ao trabalho rea-
lizado nas épocas anteriores
nos escalões inferiores. O início

da temporada está agendado
para o dia 25 de Agosto para
os escalões de Iniciados (nas-
cidos entre 1999 e 2002), Ju-
venis (nascidos entre 1997 e
1998) e Juniores (nascidos en-
tre 1994 e 1996). A 8 de Setem-
bro arrancam os treinos para
os escalões de Bambis (nasci-
dos até 2006) e Minis (nascidos
entre 2003 e 2004). |

Andebol
Formação
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A Federação de Andebol de
Portugal vai levar a cabo, no
próximo dia 30, no Teatro Vi-
riato, em Viseu, a IV Gala do
Andebol, momento que reúne
a nata da modalidade e onde
são coroados os melhores do
ano nas mais diferentes cate-
gorias.

Depois da Federação ter es-
colhido cinco elementos por
categoria, foi o público que, via
votação “on-line”, elegeu os
três finalistas das categorias
Atleta Revelação Masculino;
Atleta Revelação Feminino;
Melhor Jogador; Melhor Joga-
dora; Melhor Guarda-Redes
Feminino; Melhor Guarda-Re-
des Masculino; Melhor Treina-
dor de Provas Nacionais Fe-
mininas; Melhor Treinador de
Provas Nacionais Masculinas
e Melhor Dupla de Árbitros. 

À imagem do que aconteceu
no último ano, há vários atletas
da região ou que competem

em clubes do distrito de Aveiro
entre os eleitos.

No sector feminino, o Alva-
rium, bicampeão nacional, está
representado em todas as ca-
tegorias. Ana Rita Neves está
entre as nomeadas para a
“Atleta Revelação”; Mariana
Lopes para a “Melhor Joga-
dora”; Diana Roque, que entre-
tanto saiu para um clube ro-

meno, para a “Melhor Guarda-
redes” (prémio que já venceu
na última época); e Ulisses Pe-
reira, que ingressou no São
Bernardo, para “Melhor Trei-
nador de Provas Nacionais Fe-
mininas”. 

Jovem Pedro Seabra 
entre os melhores

No sector masculino, Pedro
Seabra, aveirense que joga no
ABC e que ainda no último
domingo foi eleito o Jogador
Mais Valioso do Campeonato
do Mundo Universitário, que
Portugal venceu após derro-
tar (29-23) o Brasil na final,
está eleito para “Melhor Jo-
gador”.

O jovem central vai discutir
o prémio com Gilberto Duarte,
do FC Porto, e Pedro Portela,
do Sporting. 

Por fim, refira-se que Ramiro
Silva e Mário Coutinho, juízes
da Associação de Andebol de
Aveiro, voltam a estar nomea-
dos para a “Melhor Dupla de
Árbitros”. |

Muitos aveirenses
nomeados para 
os melhores do ano
Prémios A performance do Alavarium na última época
não passou despercebida e o clube tem representantes
em todas as categorias do sector feminino
Andebol
IV Gala

Mariana Lopes está nomeada
para “Melhor Jogadora” 

D.R.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Tendo como alvo o ataque ao tí-
tulo na temporada 2014/2015, o
ABC/UMinho apresentou, on-
tem, o plantel principal da equi-
pa que, na época passada, con-
quistou o terceiro lugar no cam-
peonato e marcou presença na
final da Taça de Portugal.

Depois de uma temporada bri-
lhante, perante a oposição de
equipas com outros orçamentos,
o plantel academista tem expec-
tativas elevadas e demonstra
ambição, apresentando como
objectivo claro a luta pela con-
quista do título de campeão na-
cional, tentar vencer a Taça de
Portugal e chegar o mais longe
possível, também com ambição
de vitória, nas competições eu-
ropeias, a que o clube regressa.

Para isso, a equipa técnica lide-
rada por Carlos Resende vai tra-
balhar com praticamente o mes-
mo plantel da época passada,
tendo saído apenas Carlos Si-
queira, por motivos pessoais.
Com esta saída o clube viu-se
obrigado a encontrar um substi-
tuto e conseguiu-o com a contra-
tação de João Gonçalves, joga-
dor que cumpriu a formação no
clube e que agora regressa para
dar continuidade à sua carreira.

“O termos mantido pratica-
mente todo o plantel da época
passada tem vantagens e desvan-
tagens. Aliámos alguma juven-
tude que tem qualidade e penso
que dá garantias para fazermos o
que pretendemos. Temos aqui
um conjunto de jovens que faz
parte da formação, mas vai tra-
balhar com o plantel principal.
Temos também o João Gonçal-
ves que, apesar de na época pas-

sada não ter jogado cá, é um
atleta da casa, que cumpriu a
formação no ABC e como tal já
sabe como nós trabalhámos”,
considerou Carlos Resende.

O treinador fez ainda questão
de louvar a selecção nacional
universitário de andebol que se
sagrou campeã mundial, contan-
do com dois treinadores e nove
atletas que representam o ABC.
“Tivemos nove atletas e dois
treinadores presentes no mun-
dial, o que demonstra a qualida-
de do andebol que o ABC/UMi-
nho pratica e a estrutura que
tem. Todos estes jovens jogado-
res e também os dois treinadores
estão de parabéns porque conse-
guiram algo inédito, que foi a vi-
tória num campeonato do mun-
do, ainda que a nível universitá-
rio”, finalizou.

Ambição e garra a pensar no título
EXPECTATIVAS ELEVADAS no seio do ABC/UMinho para enfrentar a temporada 2014/2015. A equipa academista apresentou-se
ao trabalho com apenas um reforço e mais quatro juniores, mas muita vontade, ambição e garra de conquistar o campeonato.

CCS

Plantel do ABC/UMinho que vai disputar a época 2014/2015 foi ontem apresentado à comunicação social

+ jogos-treino
Tendo em vista a prepara-
ção da equipa para a nova
época, o ABC/UMinho agen-
dou os seguintes jogos-trei-
no:
ABC/UMinho-Xico Andebol
(13 de Agosto - 17.30 h)
Cangas - ABC/UMinho
(16 de Agosto)
Apresentação aos sócios
(19 de Agosto - 21 h)
Torneio Águas Santas
(dias 22, 23 e 24 de Agosto
Santo Tirso e Ág. Santas)
SD Teucro - ABC/UMinho
(27 de Agosto).

“Temos expectativas muito elevadas,
ou seja, traçámos como objectivos
poder melhorar a classificação al-
cançada na temporada passada,
Ficámos em terceiro lugar e fo-
mos à final da taça, portanto os
objectivos passam por chegar mes-
mo ao primeiro lugar. Sabemos que
não é tarefa fácil, mas queremos ter
uma palavra a dizer neste campeonato, quanto aos títulos
nacionais. Na Europa queremos vencer. Este regresso à Europa
dá uma motivação especial ao plantel porque volta a envolver
a cidade no apoio ao clube. Não será tarefa fácil para o ABC
chegar novamente a uma final da Liga dos Campeões, como já
aconteceu, mas o que é verdade é que na prova que vamos
participar é para tentarmos vencer e chegar o mais longe pos-
sível. Todas as vitórias são moralizadoras e fazem bem à auto-
confiança dos jogadores, pelo que queremos vencer sempre.”

Carlos Resende (treinador do ABC/UMinho)

Liderado por João Luís Nogueira
Novo elenco directivo também
foi apresentado ontem
Recentemente eleitos, ontem foram também apresenta-
dos os órgãos sociais que lideram os destinos do clube no
futuro próximo.
Segundo a lista apresentada, na assembleia geral surgem
os nomes de Pedro Machado como presidente, Francisco
Gonçalves como vice-presidente e Vítor Magalhães como

secretário.
Quanto à direcção, a presidência está entregue a João Luís
Nogueira, Luís Teles e Guilherme Freitas são os vice-presi-
dentes para a área desportiva. Bruno Silva, Ricardo Araú-
jo, Isabel Barbosa e João Carlos Taveira estão também
neste elenco directivo como vice-presidentes para as dis-
tintas áreas de intervenção da nova direcção do clube.
Como director desportivo continua Armando Fernandes,
ele que já tem sido responsável por esta área mais ligada
à equipa principal nas últimas temporadas e que é visto
como um homem da casa.

§direcção
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Plantel época 2014/15
Guarda-redes: Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro 

e Bruno Dias.
Fábio Antunes (ponta-esquerda); Hugo Rocha 

(lateral-esquerdo); Pedro Seabra (central); Branquinho 
(ponta-esquerda), Ricardo Pesqueira (pivot); João 
Gonçalves (pivot, ex-Xico Andebol); Carlos Martins 
(ponta-direita); Nuno Pereira (lateral-esquerdo); 
Nuno Rebelo (lateral-direito); Tomás Albuquerque 
(central); João Pinto (lateral-esquerdo) e Rui Rolo 
(lateral-direito).

Equipa técnica: Carlos Resende (técnico) e Carlos 
Ferreira (adjunto).

Sete jogos de preparação
O ABC vai fazer sete jogos de preparação nesta 

pré-temporada: amanhã 13 de agosto: ABC-Xico 
Andebol (17h30); 16 agosto: Cangas-ABC; 19 agosto: 
Apresentação do ABC aos sócios às 21h00 no Sá 
Leite); 22 e 23 agosto: participação no torneio de 
Águas Santas e 27 de agosto: Teucro-ABC

ABC quer ter «uma palavra 
a dizer nos títulos nacionais»

ANTÓNIO SILVA

ACADEMISTAS INICIARAM ONTEM A PRÉ-TEMPORADA 

Grupo de trabalho que vai defender as cores do ABC em 2014/15

João Gonçalves «feliz
pelo regresso ao ABC»

João Gonçalves regressa à casa onde foi formado

ANTÓNIO SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC iniciou ontem a 
pré-temporada de 2014/15 
com o firme propósito de 
«ter uma palavra a dizer 
na disputa dos títulos na-
cionais». 

As palavras são do téc-
nico Carlos Resende que 
aponta «à melhoria dos 
resultados desportivos do 
ano passado» como meta a 
atingir para este ano.

Ora, como o ABC foi 
terceiro no campeonato 
e atingiu a final da Taça 
de Portugal, o seu treina-

dor quer agora mais. «Sa-
bemos que não será tarefa 
fácil, mas temos a vontade 
de querer ter uma palavra 
a dizer nos títulos nacio-
nais», frisou.

Mas a ambição de Car-
los Resende não se resu-
me apenas a nível interno. 
Esta temporada marca o 
regresso do ABC às com-
petições europeias e como 
a Taça Challenge «está ve-
dada às grandes equipas 
da Europa», o técnico aca-
demista também aponta à 
sua conquista: «Queremos 
vencê-la!», disse.

A continuidade do mes-
mo grupo de trabalho é vis-
ta pelo treinador do ABC 
como «um fator positivo» 
e que facilitará os treinos 
na pré-época.

João Gonçalves
é a única novidade

Com apenas um refor-
ço no plantel (João Gon-
çalves, ex-Xico), os acade-
mistas têm um grupo de 
trabalho estabilizado.

Quatro jovens
na pré-época

O técnico Carlos Re-

sende vai trabalhar ainda 
com quatro atletas oriun-
dos dos juniores do clube: 
Cláudio (guarda-redes), 
Celso Barbosa (ponta-di-
reita), Ricardo Costa (pi-
vot) e Luís Correia (late-
ral-direito).

Na ausência do novo 
presidente do ABC, re-
centemente eleito, João 
Luís Nogueira, foi o vice-
-presidente, Luís Teles (an-
tecessor do novo líder) a 
dar a palestra da direção 
ao plantel que antecedeu 
o primeiro treino da tem-
porada.

O pivot João Gonçalves está «bastante contente» pelo 
regresso ao ABC, clube onde “nasceu” para o andebol 
nacional.

«Sinto-me bastante contente, pois sempre quis voltar 
ao clube onde fui formado. Este ano houve essa possi-
bilidade e aqui estou. Espero que o treinador goste da 
minha prestação no clube e os adeptos também», disse 
o atleta que veio do Xico Andebol.

Para a nova época desportiva, João Gonçalves sublinhou 
que quer «fazer o melhor possível» e isso passa por 
melhorar os resultados alcançados na época passada.

O regresso do ABC à Europa do Andebol é outro motivo 
de regozijo para o pivot que entende ser «uma mais-valia 
para o grupo de trabalho.

«Não é a competição maior, mas é sempre uma com-
petição europeia, e para mim e para todo o plantel é 
uma motivação».

No que diz respeito à meta coletiva, João Rodrigues não 
quer colocar patamares, mas sublinha a necessidade de 
melhorar o que já foi alcançado. «Sempre trabalhámos 
para isso. Vamos ver se conseguimos melhorar o que 
foi feito», finalizou.

Carlos Resende e Carlos Ferreira. 

ANTÓNIO SILVA
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• João Gonçalves é a novidade no ABC
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Com João Gonçalves (ex-Xico) como única novidade no plantel, o ABC arrancou, ontem, para 
uma nova temporada, onde pretende entrar na luta pelos títulos nacionais.

ABC preparado 
para discutir títulos 
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Gaia recebe torneio internacional de andebol | LOCAL.PT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2014

Meio: Local.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5fa73fa0

/

 
VILA NOVA DE GAIA - O Município de Vila Nova de Gaia convida-o/a a assistir à conferência de
imprensa de apresentação do torneio internacional  Gaia Handball Trophy , esta terça-feira (12 de
Agosto), às 11h00, nas instalações do Centro de Alto Rendimento do município. A iniciativa,
organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em colaboração com a Federação de Andebol
de Portugal e com o Futebol Clube do Porto, irá decorrer nos dias 15, 16 e 17 deste mês.
 
 A apresentação deste torneio sénior contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e com representantes das restantes entidades
organizadoras. As equipas que participam na competição são o  Futebol Clube do Porto , o  A. A.
Águas Santas , o  IFK kristianstad  (Suécia) e o  Kaustik Volgograd  (Rússia).
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andebol: CBE participou 
em torneio na praia

Atletas iniciados e juvenis da Casa do 
Benfica do Entroncamento participaram 
no Circuito Regional de Andebol de Praia 
de Leiria. Uma competição que serviu 
para reforçar o espírito de equipa. No 
próximo ano, a equipa deverá estar 
em condições para disputar os lugares 
cimeiros da competição, acreditam dos 
responsáveis técnicos.
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A apresentação do técnico aconte-
ceu no passado dia 16 de julho. Luís
Santos conta no seu currículo com
um título de Campeão Nacional da
2ª Divisão no Avanca, tendo na épo-
ca seguinte garantido a manutenção
da equipa na 1ª Divisão Nacional.
Na época passada conseguiu tam-
bém a manutenção na 1ª Divisão Na-
cional do Maia-ISMAI. Esteve também
vários anos ligados ao Futebol Clu-
be do Porto, nos escalões de forma-
ção e depois como adjunto de Carlos
Resende na equipa principal.

Luís Santos mostrou-se motivado
para o difícil desafio que lhe foi lan-
çado, apontando como objetivos prin-
cipais a manutenção da equipa na
1ª Divisão e o fortalecimento do clu-
be. O técnico fala em “partilha de ex-
periência e conhecimentos, também
junto dos escalões de formação”. Re-
corde-se que tantos os Juniores como
os Juvenis do Ginásio disputam tam-
bém o principal escalão nacional da
modalidade.

Sobre os seus jogadores, Luís San-
tos disse ser conhecedor do seu va-
lor, que culminou com a subida, pre-
tendendo apostar nos jogadores da
formação do clube. Não descarta, no
entanto, a possibilidade de reforçar
mais a equipa, desde que represente
“um efetivo aumento de qualidade
para o plantel”.

Entretanto, decorreu no dia 21, no
Salão Nobre da Câmara Municipal

ANDEBOL // GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Luís Santos vai treinar para a
manutenção na 1.ª Divisão
LUÍS SANTOS (NA IMAGEM) É O HOMEM ESCOLHIDO PELA DIREÇÃO DO GINÁSIO CLUBE DE SANTO
TIRSO PARA TENTAR A MANUTENÇÃO DO CLUBE NA 1ª DIVISÃO NACIONAL DE ANDEBOL,
DEPOIS DO FEITO HISTÓRICO CONSEGUIDO NA ÚLTIMA ÉPOCA COM A SUBIDA DE DIVISÃO.

da Maia, Cidade Europeia do Des-
porto 2014, o sorteio do Campeo-
nato Nacional da 1ª Divisão de
Andebol. O sorteio ditou que o pri-
meiro jogo da equipa do Ginásio
Clube de Santo Tirso será em Lisboa
frente ao Sporting no dia 6 de se-
tembro. Já a estreia em casa será a
13 de setembro contra o ABC Braga,
precedendo nova deslocação a Lis-
boa, a 27 de setembro, para defron-
tar o Benfica.

OUTRAS MODALIDADES
Em Natação, a 18 de julho, teve lu-
gar a sétima edição da iniciativa “12
horas a nadar para uma Instituição
ajudar”. O beneficiário das receitas
este ano foi a Casa Abrigo D. Maria
Magalhães. Já em ténis, em Vila Real,
na prova de Sub 18, Francisco Mar-
ques eliminou em três partidas João
Barbosa (GCST), e nas meias-finais,
também em três sets, João Lopes
(GCST), saiu a perder na final frente
a João Martins (ETM). De uma forma
surpreendente, Margarida Lopes, ain-
da Sub 14, foi a grande vencedora
desta prova na vertente feminina.

No Torneio Sub 12 disputado nas
instalações do Ginásio Clube é de
salientar o excelente comportamento
de todos os jogadores e respetivos
acompanhantes. Os resultados dos
jogadores de Santo Tirso foram po-
sitivos. Em singulares, Afonso Costa
e Margarida Pereira foram vencedo-

res. Na variante de pares Tomás
Rodrigues e Afonso Costa foram
finalistas vencidos. Na prova do
Smashtour realizada em São
João da Madeira, Francisco
Vilaça e Gil Afonso tiveram
bom comportamento.

Em Voleibol, surge a notí-
cia da manutenção de Ma-
nuel Barbosa como técnico da
equipa principal feminina, ten-
do como principal objetivo al-
cançar a manutenção na
1ª Divisão Nacional,
prosseguindo a apos-
ta nas atletas da for-
mação do Clube.
Hugo Meireles irá
manter-se à frente da
equipa masculina,
continuando a con-
solidação do grupo,
com o objetivo de me-
lhorar a posição alcan-
çada na época passada no
Campeonato Nacional da
2ª Divisão.

No que respeita ao
Campeonato Nacional
da 1ª Divisão Feminina,
já foi efetuado o respe-
tivo sorteio. O primeiro
jogo da equipa do Gi-
násio Clube de Santo
Tirso será em Lisboa, fren-
te ao Belenenses, a 19 de
outubro. |||||
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Mêda, figueira e Pinhel acolhem 
torneio internacional de andebol
ATÉ ao próximo sábado, 2, decorre em Mêda, Pinhel e 
Figueira de Castelo Rodrigo o Torneio Internacional de 
Andebol Juniores Masculino Scandibérico, que conta 
com a participação das selecções de Portugal, espanha, 
Suécia e Noruega.
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