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ANDEBOL

Campeão
aquece motores
Ttp:s caras novas no arranque da
temporada do ABC, a pensar na
Supertaça e Liga dos Campeões
PEDRO G LIMA/ASF

Dado Andrade e José Costa voltam ao ABC

O ABC iniciou ontem os trabalhos de pré-temporada depois da conquista do titulo
nacional, Supertaça e da Taça Challenge
numa época brilhante. Mantendo a
estrutura base, os bracarenses reforçaram-se com dois regressos, o extremo-esquerdo Dado Andrade (ex-AC Fafe) e o
pivot José Costa (ex-Montpellier), a que se
junta o jovem lateral/extremo-direito
Miguel Bandeira, vindo do Penedono, Com
duas sessões de trabalho, os pupilos de
Carlos Resende apontam já baterias á
Supertaça de Portugal a 28 deste mês, em
Setúbal contra o Benfica e ao torneio de
qualificação de acesso à fase de grupos da
Liga dos Campeões, na Áustria, a 3 e 4 de
setembro, com os minhotos a medirem
forças com o Maccabl Tel Aviv na meia-final,
defrontan- do-se na outra partida o
anfitrião Bregenz e os belgas do Achilles
Bocholt. Estes três reforços vêm colmatar
as saídas de Vidrago (Benfica), Nuno Rebelo
(Águas Santas) e de Oleksandr
Nekrushets, emprestado ao recém-promovido Arsenal da Devesa. Dario e
José Costa regressam a Braga onde
vestiram a camisola do ABC pela última vez
em 2008/09
HUGO COSTA
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Arranques na
Madeira e Maia
O dia de ontem ficou igualmente marcado pelo início de Madeira, SAD e Águas Santas
No Madeira, SAD e Águas Santas também
há várias caras novas mas os mesmos
treinadores, Paulo Fidalgo e Paulo Faria: os
madeirenses incorporaram Fábio Magalhães e Bruno Moreira (ex-Sporting), Hugo
Rosário (ex-Á. Santas), Mirza Mimic (ex-Cocks), Diogo Brasão (ex-AC Fafe), Diogo
Bento (ex-B. Perestrelo), Ricardo Ramalho
(ex-Maritimo) e Joaquim Andrade (ex-Infante). A apresentação ofidal é hoje no pavilhào do CS Maritimo, às 18 horas. À Maia
chegam Elias António e Nuno Carva- Ihais
(ex-Madeira SAD), António Campos (ex-1.°
Agosto), André Rei (ex-ISMAI) e Nuno Rebelo (ex-ABC), além do jovem Gonçalo
Vieira, internadonal júnior B, numa aposta
na formação do clube que em 2016 rendeu
trés títulos nadonais ao Águas Santas. H.C.
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ABC/UMinho já prepara
Supertaça diante do Benfica

PLANTEL

DIA 28 DE AGOSTO o campeão nacional defronta em Setúbal o Benfica, vencedor da Taça de Portugal.
Ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite, Carlos Resende orientou o primeiro treino da nova época do ABC.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho, que terminou a
época finda frente ao Benfica a
conquistar o seu primeiro troféu
europeu, a Taça Challenge e o
título de campeão nacional, tem
como primeiro adversário oficial
da próxima temporada, dia 28, o
Benfica — vencedor da Taça de
Portugal e diante de quem vai
defender a Supertaça.
No dias 3 de Setembro, na
Áustria, segue-se a disputa do
Grupo 2 de qualificação à Liga
dos Campeões, em que tem por
primeiro adversário o clube israelita Maccabi Tel Aviv. Quem
ganhar enfrenta dia 4 o vencedor
do encontro entre os austríacos
do Bregenz Handball que jogam
em casa e os belgas do Achilles
Bocholt.
Tendo estes compromissos em
agenda, ontem no Pavilhão
Flávio Sá Leite, para iniciar os
trabalhos de preparação, sob a
orientação dos técnicos Carlos
Resende e Carlos Ferreira.
Às já anunciadas saídas de
Fávio Vidrago (Benfica) e Nuno
Rebelo (Águas Santas), acresce
também a saída do jovem Oleg
Nekrushets, que, mantendo vinculo ao ABC, deve em princípio
cumprir a próxima temporada
com a camisola do Arsenal da
Devesa.
Por outro lado, em sentido
inverso, observam-se retornos
do pivot José Costa e o ponta
Dario Andrade, jogadores formados no ABC e que agora regressam.
Estas mudanças, para o treinador, não são, pelo menos por
agora, motivos para alterar o
modelo de jogo. “Nós temos
uma determinada cultura e essa
cultura vai ficar próxima daquilo
que era”, disse.
Segundo Carlos Resende,
“mais do que os jogadores que
foram alterados, existem regras
que foram alteradas e aí, por
força de uma ou outra alteração,
se calhar vamos adoptar uma ou
outra solução diferente”.
Em concreto, acrescentou, o
que se pode esperar “será um
ABC atrevido, com uma dinâmi-

Guarda-redes
Humberto Gomes
Emanuel Ribeiro
Cláudio Silva
Centrais
Pedro Seabra
Tomás Albuquerque
Laterais
André Gomes
Nuno Grilo
Pedro Spínola
Hugo Rocha
Pontas
Dario Andrade
Diogo Branquinho
Carlos Martins
Miguel Bandeira
Miguel Sarmento
Pivots
João Gonçalves
José Costa
Ricardo Pesqueira

2016/2017
Clube anterior
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
ABC/UMinho
AC Fafe
ABC/UMinho
ABC/UMinho
Penedono
ABC/UMinho
ABC/UMinho
Montpellier
ABC/UMinho

Equipa Técnica
Carlos Resende (treinador)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)
Tiago Peixoto (fisioterapeuta)
Moura Leal (médico)
Armando Fernandes (director)

jogos oficiais

FLÁVIO FREITAS

Plantel do ABC/UMinho apresentou-se ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite

3 Setembro
Grupo 2 Qualificação
Liga Campeões
Bregenz (Áustria)

+ pré-época
6 Agosto (17h00)
AC Fafe - ABC/UMinho

3/10 Setembro
Campeonato nacional
1.ª jornada adiada devido
à poule de qualificação
na Liga dos Campeões.
Na 2.ª jornada, o ABC visita a
10 de Setembro o clube melhor
classificado na liguilha de
manutenção.

13 Agosto (12h00)
ABC/UMinho - Á. Santas
15 Agosto (18h00)
ABC/UMinho - AC Fafe
17 Agosto (20h00)
CB Cangas - ABC/UMinho
FLÁVIO FREITAS

20 Agosto (19h00)
ABC/UMinho – CB Cangas
ca grande e que tentará liderar o
processo de desenvolvimento e
inovação”.
Carlos Resende assume a meta
de superar no início de Setembro, na Áustria o grupo 2 de qualificação à Liga dos Campeões e,
uma vez apurado para essa fase,
lutar por uma das duas primeiras
posições, de modo a poder chegar aos oitavos de final.
Questionado se o plantel e as
condições para tal trajecto estão
de modo a satisfazer tais metas,
Carlos Resende responde que só
falta o pavilhão. Em breve, virá
a Braga uma delegação da EHF
observar a Grande Nave.

28 Agosto (17h00)
Supertaça
Setúbal
ABC/UMinho-Benfica

José Costa, pivot

FLÁVIO FREITAS

Dario Andrade, ponta esquerda

§regressos
José Costa
“É um momento
muito especial”

Dario Andrade
“É voltar à casa
onde já fui feliz”

“Significa o colmatar de um sonho,
poder voltar a vestir esta camisola.
Para mim é um momento especial,
muito especial, aliás. Espero ajudar
esta equipa na luta pelo campeonato
e que no final sejamos todos felizes.
(Se o ABC não fosse campeão) não
foi por aí a minha decisão, se isso
não acontecesse voltaria na mesma,
mas com o ABC nesta posição fico
contente pelo clube e por jogar uma
Liga dos Campeões”.

“O meu regresso (eu tenho dito isto)
é o meu sonho, é voltar à casa onde
já fui muito feliz, onde me formei e
eu quero ajudar a equipa e o clube a
conquistar títulos. Foi nisso que fui
habituado aqui no clube.
Um dos nossos objectivos é
participar na melhor competição
europeia.
O ABC, tendo alguma tradição nos
campeões, seria muito bom, nós regressarmos ao mais alto patamar”.

3 de Setembro
Grupo 2 Qualificação
Liga Campeões
Bregenz (Áustria)
ABC-Maccabi Tel Aviv
4 de Setembro
Final ou 3º/4º lugar
O vencedor deste Grupo
apura-se para a Liga dos
Campeões, no Grupo D, com
HBC Nantes, TTH Holstebro, HC
Motor Zaporozhye, HC Besiktas
Mogaz HT e Dinamo Bucareste.
21/25 de Setembro
Caso o ABC/UMinho se apure,
visita a 21 ou a 25 de
Setembro, o Besiktas Mogaz.
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ABC/UMINHO ABRIU A OFICINA 2016/17

O CAMPEÃO ESTÁ
DE VOLTA AO TRABALHO
Pág. 25
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Hoje há eleições na Associação de Andebol de Aveiro
Gonçalo Carvalho (Lista 1) e Miguel Figueiredo (Lista 2) são os candidatos à
presidência da Associação de Andebol de Aveiro. As eleições realizam-se hoje, na
sede do organismo, em Aveiro, num acto com início marcado para as 20.30 horas.
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Madeira Andebol SAD apresenta-se hoje
A equipa masculina do Madeira andebol SAD apresenta-se hoje para
aquela que é o arranca para a nova
temporada, 2016/2017.
Orientada pelo técnico Paulo Fidalgo, a formação madeirense fará
a sua apresentação oficial numa cerimónia a ter lugar no pavilhão do
Funchal, pelas 18 horas.
Depois dabrilhante prestação na
época anterior, onde veio a alcançar
o quinto lugar no Campeonato Nacional da I Divisão a SAD quer vol-

tar a figurar entre as melhores equipas portuguesas.
Nesta nova temporada os insulares conta com seis reforços, para
além Diogo Bento e Joaquim Andrade, atletas juniores oriundos da
Bartolomeu Perestrelo e Académico do Funchal que farão assim a sua
estreia no escalão de seniores.
Refira-se que o Nacional da I divisão arranca a 3 de Setembro e
COM a SAD a receber a visita da
equipa do ISMAI. P. V. L
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Clube academista iniciou ontem a pré-temporada

ABC época 2016/17

ABC/UMinho preparado
para novas conquistas

Plantel de 17 atletas

Luís Filipe Silva

Guarda-redes
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e Cláudio Silva;
Lateral Esquerdo
Hugi Rocha, Nuno Grilo e André Gomes;
Central
Pedro Seabra e Tomás Albuquerque;
Lateral Direito
Pedro Spínola e Miguel Bandeira (ex-Penedono)
Ponta Esquerda
Diogo Branquinho e Dario Andrade (ex-AC Fafe);
Ponta Direita
Miguel Sarmento e Carlos Martins;
Pivot
Ricardo Pesqueira, João Gonçalves e José Costa
(ex-Montepellier).

ABC joga
acesso à Liga
dos Campeões
a 3 e 4 de
setembro

Equipa técnica
Treinador: Carlos Resende
Adjunto: Carlos Ferreira
Diretor Desportuivo: Armando Fernandes
Médico: Moura Leal
Fisioterapeuta: Tiago Peixoto

Plantel do ABC/UMinho para 2016/17

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho arrancou ontem com
a pré-temporada de
2016/17 e assume-ae
como «candidato» a revalidar os títulos conquistados
na época passada, como o
campeonato e a Supertaça.
Além disso, o técnico Carlos Resende pretende juntar a estas duas competições, a Taça de Portugal, a
única que escapou na temporada transata.

O

«Este ano somos novamente candidatos», disse
Carlos Resende.
Mas o caso muda de figura para as provas internacionais. Se na temporada
passada o ABC se assumiu
desde o início como pretendente à conquista da
Taça Challenge, este ano,
a maior exigência da Liga dos Campeões torna as
aspirações mais modestas.
«Na Liga dos Campeões
o nosso primeiro objetivo
é ir à fase de grupos e de-

pois lutar por uma posição para ir até aos oitavos
de final», sublinhou o técnico dos academistas.
O plantel registou as entradas de Dario Andrade
(ex-AC Fafe) e José Costa (ex-Montepellier), dois
atletas que regressam a um
clube que muito bem conhecem, para colmatar as
saídas de Nuno Rebelo e
Fábio Antunes. Há ainda
a registar o ingresso do jovem Miguel Bandeira (ex-Penedono), que está a tra-

balhar com os seniores mas
terá maior utilização da
formação júnior, dada a
sua idade
Para Carlos Resende, o
grupo de trabalho é equivalente ao do ano passado e o técnico conta ainda com mais um reforço:
«Ricardo Pesqueira que falhou grande parte da época passada devido a lesão.
«Neste momento, a única
coisa que falta é pavilhão
para irmos para a Liga dos
Campeões».

Apresentação
aos sócios frente
ao Cangas
O ABC/UMinho vai fazer o jogo de apresentação aos associados no dia 20 de agosto, às 19h00,
frente aos galegos do Cangas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, oito dias antes da disputa da Supertaça
em Setúbal, no dia 28 de agosto.
Os jogos de preparação do ABC/UMinho nesta pré-temporada:
Dia 6 de agosto: AC Fafe-ABC/UMinho (17h00)
Dia 13 agosto: ABC/UMinho-Águas Santas
(12h00)
Dia 17 agosto: Cangas-ABC/UMinho (20h00)
Dia 20 de agosto: ABC/UMinho-Cangas
(19h00).

dupla volta a vestir de amarelo

ario Andrade (ex-Ac Fafe) e José
Costa (ex-Montepellier) estão muito motivados neste regresso ao ABC/UMinho,
clube que os formou na
modalidade.
«É o meu sonho voltar
à casa onde já fui muito
feliz e onde me formei.
Quero ajudar a equipa e o
clube a conquistar títulos.
Jogar a Liga dos Cam-

d

peões é um dos objetivos
e o ABC tendo alguma
tradição na antiga Taça
dos Campeões seria excelente regressarmos»,disse
Dario Andrade.
José Costa também
cumpriu «o sonho de voltar a vestir a camisola do
ABC» e quer ajudar o clube a revalidar o campeonato e Supertaça» bem
como na participação na
Liga dos Campeões.

Luís Filipe Silva

Costa e Andrade motivados

Delegação da EHF
visita Braga
Uma delegação da EHF vai visitar Braga na próxima semana para aquilatar as condições da
Grande Nave, no Parque de Exposições de Braga (PEB) local que o ABC indicou para disputar
os seus jogos na Liga dos Campeões, por falta de
condições do Flávio Sá Leite.
Caso o recinto seja "chumbado", os pavilhões
de Santo Tirso e Póvoa de Varzim poderão ser
opção viável para sediar esses jogos.

José Costa, Dario Andrade e Miguel Bandeira
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ABC
AMBICIOSO
PARA
NOVA ÉPOCA
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ABC arrancou
cheio de ambição
Avelino Lima

DESPORTO Reconquistar os títulos ganhos
na época finda é o grande objetivo do
ABC/UMinho, que ontem arrancou
para uma nova temporada com algumas
novidades no plantel. P.23
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programa foi promovido pela câmara municipal de braga em parceria com a synergia

DR

"Férias em Grande" animou
mais de uma centena de jovens

Crianças e jovens participaram em diversas atividades desportivas, culturais e desportivas

c

tas a museus e idas à praia
e piscina foram algumas
das iniciativas realizadas.
À semelhança do que

sucedeu com o programa "Férias de Verão", as
"Férias em Grande" tiveram como principal ob-

DR

erca de 130 crianças
e jovens do Concelho participaram nas
"Férias em Grande",
um programa de ocupação de tempos livres durante as férias escolares
dinamizado pela Câmara Municipal de Braga
em parceria com a Associação Synergia.
Ao longo de seis semanas, as crianças e jovens com idades entre os
dez e os 15 anos tiveram
a oportunidade de participar num vasto leque
de atividades desportivas, culturais e recreativas. Escalada, dança, desportos coletivos como o
andebol ou o rugby, visi-

Vereadora Sameiro Araújo falou aos participantes

jetivo fomentar a prática
desportiva junto dos mais
novos e permitir a ocupação do período das férias
de uma forma saudável.
De acordo com Sameiro Araújo, vereadora dos
pelouros do Desporto e
da Juventude da Câmara Municipal de Braga,
«as férias decorreram de
forma muito agradável e
divertida».
«Às atividades recreativas, lúdicas e desportivas
juntou-se a componente
cultural, que também é
importante nestes programas», salientou a responsável, fazendo um balanço positivo das atividades
desenvolvidas.
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Andebol: juniores

Portugal estagia
em Guimarães
Regressados de Burgos, Espanha, onde se disputou o Torneio Scandibérico – no qual Portugal ficou em segundo lugar, atrás da Suécia – a
seleção nacional de juniores em andebol volta a
concentrar-se, agora em Guimarães.
Neste curto estágio, que entre amanhã e sábado, Nuno Santos chamou à seleção dezasseis atletas. Em Guimarães, a concentração está marcada
para as 12h30 de amanhã. Os treinadores Nuno
Santos e Pedro Vieira, o fisioterapeuta Marco
Mendes e o médico, Luís Moreno, compõem a
equipa técnica. A última concentração acontecerá a 8 de agosto, em Almada, com a equipa lusa a
disputar o primeiro jogo do Campeonato da Europa de sub-18, na Croácia, no dia 11 de agosto.
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Benfica já detém todo o passe do central brasileiro e agora pode estar mais recetivo à venda.
2016-08-01T23:35:00
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Paulo Jorge Pereira é o novo
seleccionador nacional de andebol
ANDEBOL

| Redacção |

Paulo Jorge Pereira é o novo seleccionador nacional de seniores
masculinos, sucedendo no cargo
a Rolando Freitas.
Paulo Jorge Pereira, de 51
anos, possui o curso de Master
Coach PRO da EHF e uma vasta
experiência ao nível do treino,
não só em clubes como seleções
nacionais.
Em Portugal, entre outros, fez
parte da equipa técnica do F. C.
Porto, entre 1999 e 2003 como
treinador adjunto de Branislav
Pokrajac e José Magalhães, e entre 2003 e 2006 como treinador
principal vencendo uma liga,

uma taça de Portugal e duas taças da liga.
Seguiu-se a primeira experiência no estrangeiro, tendo trabalhado em Espanha no C. B. Cangas, da Divisão de Honor, entre
2006 e 2008, ano em que foi para Angola treinar a equipa feminina do ASA. No ano seguinte
assumiu o comando técnico da
selecção feminina de Angola,
conquistando o título de Campeão de África em 2010, no
Egipto, e o 11o lugar no mundial
da China em 2009. Ainda em
Angola, foi treinador da equipa
feminina do Clube Desportivo
1o de Agosto vencendo, em
2011, o primeiro título nacional
da história do clube.

De 2013 a 2016 foi treinador
da selecção feminina da Tunísia,
ao serviço da qual voltou a sagrar-se campeão africano, em
2014, na competição realizada
na Argélia, e onde a Tunísia chegou ao título africano após um
longo interregno de 38 anos. Antes de regressar à Europa e após
resilição amigável de contrato,
foi treinador do Esperance Sportif de Tunis, a equipa masculina
mais titulada da Tunísia.
Nesta ocasião, a direcção da
FAP quer deixar publicamente
expresso o seu reconhecimento
pelo trabalho que Rolando Freitas e Luís Monteiro desenvolveram com dedicação e competência ao longo dos últimos anos.

DR

Paulo Jorge Pereira
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Aveirenses conquistam
tudo na praia da Nazaré

D.R.

Supremacia Quatro formações do distrito sagraram-se campeãs nacionais
de Andebol de Praia. Domínio registou-se também nos prémios individuais
Andebol de Praia
Fase Final

Adérito Esteves
Domínio absoluto. Quatro
equipas do distrito de Aveiro
tornaram-se, ontem, campeãs
nacionais da Andebol de Praia,
vencendo em todos os sectores
da fase final, que se disputou
na Nazaré.
Em Masters Maculinos, os
Vakedo Gaw/Congelados Moreira - formação de Aveiro que
vencera o circuito regional de
Leiria - recuperou o ceptro que
lhe tinha escapado no ano pas-

sado, conquistando-o pela terceira vez, ao bater na final a
equipa que era campeã em título, Os Gordos.
Já no sector feminino, as
2Much4You, vencedoras do
circuito regional de Aveiro, alcançaram a sua primeira conquista nacional, levando a melhor sobre a Kempa Online.
Para completar o pleno de
títulos nacionais para as equipas aveirenses, no escalão de
Rookies, a Escola de Formação
de Espinho (EFE) - Os Tigres
sagrou-se campeã nos dois
sectores, mostrando uma superioridade inquestionável.

Seis prémios individuais
também vieram para Aveiro
Se as equipas aveirenses fizeram o pleno no que diz respeito às conquistas colectivas,
também individualmente foram reconhecidos os méritos
dos jogadores daquelas equipas, que conquistaram seis dos
oito prémios em disputa.
A saber, João Pinho, dos Vakedo Gaw/Congelados Moreira foi eleito o melhor guarda-redes da fase final; no sector
feminino Jéssica Ferreira e Patrícia Resende (2Much4You)
foram consideradas a melhor
guarda-redes e a melhor joga-

dora da competição, respectivamente.
Já no escalão de Rookies, foram escolhidos dois atletas dos
EFE - Os Tigres, Diogo Ribeiro
(melhor guarda-redes) e Pedro
Salvador (melhor jogador), como melhores do torneio masculino, enquanto Sara Silva,
também da escola espinhense,
ganhou o prémio de melhor
guarda-redes feminina.
Refira-se que, com estas vitórias, as equipas de Masters
apuraram-se para a Liga dos
Campeões, que se disputa, em
Novembro, em Gran Canária,
na Espanha. |

Os Vakedo Gaw conquistaram o título pela terceira vez
ANTÓNIO OLIVEIRA

As 2Much4You sagraram-se campeãs pela primeira vez
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Equipas aveirenses dominam fase
final de Andebol de Praia P20
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Paulo Jorge é o novo
selecionador nacional
Paulo Jorge Pereira é o novo selecionador nacional de andebol, anunciou ontem a Federação de
Andebol de Portugal, sucedendo no cargo a Rolando Freitas.
Paulo Jorge Pereira, de 51 anos, possui o curso
de Master Coach PRO da EHF e uma vasta experiência ao nível do treino, não só em clubes como seleções nacionais.
A FPA agradeceu aos técnicos cessante Rolando Freitas e Luís Monteiro pelo trabalho desenvolvivdo com dedicação e competência ao longo
dos últimos anos.
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ANDEBOL
MADEIRA SAD APOSTA
EM RICARDO RAMALHO
O atleta Ricardo Ramalho, de
22 anos, vai transitar do CS
Marítimo para o Madeira SAD,
anunciou ontem a administração desta sociedade através
de um comunicado de imprensa. «Após 4 anos seguindo uma política
estabelecida de desenvolvimento dos atletas regionais
no CS Marítimo, onde competia no escalão secundário de
forma a ter mais experiência,
entendeu a Estrutura Técnica
que é momento de colocar
outros desafios ao atleta», lêse no comunicado da SAD,
que tem o Marítimo como
sócio, a par do Académico.
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Entrevista a João Luís Nogueira
Não assume o mérito, esse, diz, "é todo dos atletas", a quem chama "heróis".
Define o clube como uma "escola de campeões" mas quanto a jogar na Liga dos Campeões Europeus
na época 2016/2017, "privilégio" a que o ABC/UMinho tem direito depois de ter sido (mais uma vez)
campeão nacional, o presidente minhoto tem as suas dúvidas: "Se fosse uma decisão puramente
racional não nos inscrevia na Liga dos Campeões", assegura. No entanto, como a razão não interfere
com o sonho, João Nogueira quer passar a fase de grupos da liga "dos grandes" e, "se for só pedir",
receber o Paris Saint Germain.
Porque é que põe em causa a participação na Liga dos Campeões Europeus?
A participação do ABC só tem lógica se pudermos jogar em casa, em Braga. É uma das coisas que nos
torna fortes, jogamos para a nossa cidade. A questão é que Braga ficou mais pequena nas
infraestruturas do que as próprias competências dos seus clubes, particularmente o ABC/UMinho, que
atingiu um nível de competição que a cidade não acompanhou. Não tem um pavilhão que possa ser
homologado na Liga dos Campeões Europeus, o que é altamente lamentável.
O acesso a` competição grande da Europa está a ter um sabor agridoce?
Ir a` Liga dos Campeões Europeus é um orgulho e um aumento da credibilidade mas é tudo para
acumular prejuízo. para aumentar a fatura da despesa porque as exigências são enormes.
A Federação Europeia de Andebol (EHF), que organiza a competição, está a criar dificuldades?
Apontam o piso e os marcadores e até se entende. Mas isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca.
A própria EHF comercializa o piso, vai tudo ter ao mesmo sítio, quem organiza é quem vende, decide e
manda. Estamos sempre presos.
E as instâncias nacionais?
Têm pouco poder. Não têm intervenção nenhuma porque, de uma forma geral, estão lá para se servir
e não para servir a modalidade, ou seja, obviamente aceitam aquilo que a Europa mandar, de bom
grado. E os clubes que se amolem. Que paguem, que invistam. Começa a ser uma competição para
ricos, porque é muito cara. sempre a pagar. Até as pessoas que eles [EHF e Federação Portuguesa
de Andebol] convidam para ver os jogos é o clube que paga. Há aqui uma inversão de tudo, é preciso
dar mais importância aos clubes para eles poderem sobreviver. Sem clubes não há associações, sem
associações não há federação e está-se a espoliar os clubes até a` medula.
Mas já é certo que não vão jogar em Braga?
Somos resilientes. Não faz sentido jogarmos noutra cidade, seja ela qual for. Acho que vamos
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conseguir jogar no Parque de Exposições de Braga (PEB), a Câmara [Municipal de Braga] dispôs-se a
apoiar-nos no que diz respeito ao piso e aos marcadores para aquele espaço. Vamos ver.
E se não conseguirem avançar com a solução do PEB, o que significa não jogarem em Braga?
Um grande problema, um grande contratempo. Perde-se o espírito. A nossa cultura é bracarense,
regional. Não somos um clube nacional que joga em qualquer sítio, sítio que tem sempre massa
adepta. Nós jogamos para a nossa cidade. Somos um clube comprometido exclusivamente com a
cidade.
A "casa" do ABC é o Pavilhão Flávio Sá Leite, que já tem traçado um projeto de reabilitação mas que
ainda não avançou. Porquê?
Andamos há dois anos a falar nela. Mas essas são perguntas para outro presidente (risos). Eu confio
que ele [Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga] vai inaugurar a obra neste seu
mandato.
Diz muitas vezes que é na ligação com a cidade de Braga que o ABC/UMinho tem a sua força e que é
em Braga que está a missão do clube, formar cidadãos. A formação é o pilar do clube?
uma vertente muito importante, temos cerca de 300 miúdos, agora também meninas, para ali
fazerem Desporto, mas acima de tudo terem uma vida sadia. Porque o Desporto é solidariedade,
amizade, ter regras, é ter disciplina, é ter compleição física. Tudo isto junto dá uma mulher ou um
homem perfeitos. Dá um cidadão.
a tal "escola de campeões"?
. Não é propriamente pelos títulos, pese embora o ABC possa sublinhar esse aspeto. Nos últimos 30
anos ganhamos 29 títulos na formação, mais outros tantos títulos nacionais nos escalões séniores. Em
2016, em 4 títulos possíveis, o ABC ganhou três e tem o sexto orçamento do campeonato e fê-lo só
com jogadores nacionais. O que quer dizer que o dinheiro não é tudo.
[O ABC/UMinho] Não tem um pavilhão que possa ser homologado na Liga dos Campeões Europeus, o
que é altamente lamentável
Porque é que salienta o facto do ABC/UMinho só ter jogadores nacionais?
Não temos um estrangeiro e isto não é xenofobia, a verdade é que também não temos poder
económico para os ir buscar. Isto tem a ver com racionalidade e rentabilidade de quem recebe
dinheiros públicos, os aplica e aposta nos nossos jovens, da nossa cidade.
Novamente o compromisso com a cidade.
uma vertente muito importante do clube. O ABC/UMinho deve muito a` cidade. A economia de Braga
tem ajudado muito. Muitos dos nossos amigos são empresas locais. Não nos podemos esquecer de
que somos um clube regional e isso não é propriamente uma fraqueza.
a aposta na formação que liga tanto o clube a` cidade?
Acredito que ajude. Temos 17 treinadores de formação. Temos miúdos com 3 anos na formação.
Estamos em todos os escalões, quase desde as fraldas. A`s vezes até parece uma creche.
Fotografia: CMB
Por regra, o Pavilhão Sá Leite está sempre cheio quando o ABC joga. Houve jogos com gente até no
telhado. No entanto, só têm 900 sócios.
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Uma coisa é o nosso sentimento, outra é a nossa carteira e as pessoas têm pouco dinheiro. Temos
jogos com duas mil, duas mil e trezentas pessoas. A lotação do Sá Leite é de 1500. uma das coisas
que pedimos para ter em conta na requalificação do edifício. Mas a afluência aos jogos mostra bem o
nosso papel na cidade. E depois temos o melhor parceiro do mundo.
A Universidade do Minho (UMinho). Em que medida contribui para o sucesso do ABC a parceria com a
academia minhota?
Ganham todos. Permitiu que a UMinho fosse campeã na modalidade, que a seleção nacional
universitária fosse campeã do mundo. Deve-se a sete, oito atletas do ABC que são estudantes da
UMinho. Ou seja, permitiu que uma universidade sem licenciatura em Desporto fosse campeã da
Europa e desse uma fornada de jogadores de andebol (risos). Já o ABC ganha prestígio com um
parceiro destes. Ganha benesses no pagamento de propinas, os nossos atletas não pagam propina.
E voltamos a` importância da formação.
Exatamente. Nós apostamos no conhecimento, nas qualificações e, obviamente, que assim sendo a
UMinho só podia ser o nosso primeiro parceiro.
Uma grande parte dos jogadores do ABC, da equipa sénior, são universitários.
Em 16, temos 12 universitários, isto embaratece o custo por causa da parceria com a UMinho. Somos
um bocado aquilo que era a Académica no futebol. São todos muito jovens. E depois temos o
Humberto com 36.
Disse há pouco que o dinheiro não é tudo. Qual é o orçamento do ABC/UMinho?
(risos) Digamos que é um quarto ou talvez 15 ou 20% do Benfica, Sporting ou Porto. O nosso
orçamento não chega a meio milhão de euros. Como disse, o dinheiro não é tudo e essa é uma boa
escola de vida. O desporto não é dinheiro, passa pela humildade, trabalho, solidariedade. Esse é o
segredo do ABC. evidente que tivemos a sorte de ter o melhor treinador português, que é o Carlos
Resende. um mestre em coaching, na liderança, e isso ajuda os nossos atletas a se superarem.
Quanto ganha um jogador do ABC/UMinho?
Se quisermos fazer a média, menos de 1000 euros. Temos estudantes que não ganham 500 euros,
embora tenham a propina paga. Estes miúdos ganham muito pouco. O atleta mais promissor do
campeonato é nosso, é o André Gomes (17 anos) e que seguramente vai ser o melhor atleta nacional,
vai ser difícil de o segurar. Para a idade ganha muito, pese embora ganhe menos de 500 euros. Mas
estuda de forma gratuita.
Fala com orgulho dos seus atletas.
Imenso. São verdadeiros heróis. Nós temos a consciência que não temos os melhores jogadores mas
temos a melhor equipa, disso não há dúvida nenhuma. Completam-se. Não queremos atletas perfeitos
nem autossuficientes. Queremos atletas que precisem do colega para jogar bem.
São uma verdadeira equipa.
Sim, isso é o que acontece no ABC e torna este clube um "grande".
Não temos os melhores jogadores mas temos a melhor equipa, disso não há dúvida nenhuma
Ganhar títulos também.
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Ajuda, isso ajuda. Nós partimos para a competição na qualidade de competidores. Mas competimos
assentes em três pilares, dos quais não abdicamos: disciplina, humildade e organização. Estes são os
valores fundamentais que temos que pôr em campo. Depois vem a oportunidade de ganhar o jogo.
Temos tido essa felicidade e competência.
Voltando a` Lida dos Campeões Europeus. Além de jogar em Braga, qual é o objetivo real e qual é o
sonho?
O real é chegar aos oitavos de final. Acho que é possível. Até porque os potes estão organizados por
níveis e os "grandes" estão todos juntos. O nosso grupo está ao nosso alcance. O sonho... bem... se
for só pedir, queria receber, em Braga, o Paris Saint Germain. Era sinal que tínhamos passado a fase
de grupos.
Em 2016, o ABC/UMinho foi campeão nacional, tendo ganho ainda a Taça Challenge, pelo que
conseguiu um lugar na fase de qualificação da Liga dos Campeões Europeus. Pela frente, o clube
minhoto tem os austríacos do Bregenz, o campeão belga Achilles Bocholt, e o Maccabi Tel Aviv, de
Israel. O clube minhoto espera poder jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões em Braga, no PEB,
que irá sofrer uma intervenção de requalificação no piso, bancadas, marcadores e balneários para o
efeito, caso a EHF aceite a candidatura a` homologação daquela infraestrutura.
Texto:

| Há 8 horas

Joana Carneiro
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Portugal soma importante vitória
sobre a Espanha n Torneio Scandibérico
Portugal somou, este sábado, a segunda vitória a contar para o Torneio
Scandibérico (30-26), que está a decorrer em Burgos, Espanha. No primeiro jogo do dia, a Suécia rubricou a primeira vitória, frente à Noruega.
Os comandados de Nuno Santos entraram bem no jogo com Espanha, assumiram o controlo do jogo na primeira parte e chegaram ao intervalo a
ganhar por 16-12, conforme descreveu o seleccionador nacional: "Foi um
jogo muito bem disputado, no qual estivemos quase sempre na frente do
marcador. Entrámos bem e desde os primeiros minutos que conseguimos
uma vantagem de 2, 3 golos que fomos mantendo durante toda a primeira parte e chegámos ao intervalo a ganhar por quatro", disse.
Na segunda parte, os Juniores B Masculinos conseguiram ultrapassar as
dificuldades que a Espanha lhes colocou e foram bem sucedidos, alcançando a segunda vitória por 30-26.
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O jogador sénior da equipa de andebol do Centro
de Cultura Popular de Serpa foi distinguido
pela Federação de Andebol de Portugal como "o
melhor lateral esquerdo" que atuou na última
época no Campeonato Nacional da 3.a Divisão.
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Rui rito treina seniores masculinos da sir 1º maio
David Arrimar está de regresso
ao plantel sénior da SIR 1º Maio.
O atleta irá para a vigésima
época ao serviço do clube de
Picassinos
Arrimar vai ser treinado por Rui Rito, o
novo técnico da formação sénior. Com 34
anos, o jovem treinador já orientou todos
os escalões de masculinos, da formação à

equipa sénior, do AC Sismaria. Na época
passada orientou os juvenis masculinos do
ACS.
Para já, Rito vai contar, para além de
David Arrimar, com o pivot João Eduardo
Marques (ex-AC Sismaria), o ponta esquerda Rúben Serrano (ex-AC Sismaria), o guarda-redes Carlos Simão (ex-AC Sismaria), o
central Rui Gomes (ex-AC Sismaria), o ponta direita Tomás Agostinho (ex-AC Sismaria)
e a Filipe Nunes (atleta com 23 anos de SIR
1º Maio). ß

Rui Rito
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manuela martins
na sir 1º maio
Manuela Martins é mais uma
das caras novas no plante da equipa sénior feminina SIR 1º Maio/
ADA CJB, que vai disputar a 1ª
Divisão Nacional da modalidade.
A atleta de 17 anos fez toda a
formação na ADA CJB, tendo na
época passada representado o
clube no principal escalão. Marta
Santos, que na época passada representou a equipa de Picassinos,
vai manter-se no plantel, tal como
Joana Espinha. ß
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ACV NA PRAIA
Em final de época, o ACV Andebol Clube esteve na quarta
etapa do Campeonato de Andebol de Praia, organizado
pela Associação de Andebol do Porto, nos dias 15, 16 e 17
de julho. Foi mais um momento de grande vivência coletiva
e de afirmação em torno da modalidade de eleição de
todos. Atletas e famílias tiveram, assim, mais um grande
fim de semana desportivo mas também de lazer e de
descontração.
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