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> Depois de três épocas no Sporting, Hugo Rocha regressa a uma casa conhecida.
HUGO ROCHA DE VOLTA AO ABC

ANDEBOL

“Fazer melhor que o passado”
Hugo Rocha é único reforço, para já, do ABC/UMinho. De volta a uma casa conhecida
revela-se ambicioso e pretende “fazer melhor que o passado”.
> paulo machado

Há três anos deixou o ABC para
jogar no Sporting. Está de regresso a Braga, para vestir a
camisola do clube bracarense e
entusiasmado no sucesso do novo projecto, agora comandado
por Carlos Resende.
Hugo Rocha, 29 anos, é o único reforço conﬁrmado no plantel
do ABC/UMinho e naturalmente
sobre si recai as principais atenções neste início de época. Depois de encerrado o ciclo no
Sporting, o atleta apresentou-se
em Braga com “ambição muito
elevada” e mostra-se à vontade
no clube que bem conhece.
“Sempre fui bem recebido neste
clube e só tenho de retribuir o
apoio que sempre me deram,
tendo em conta as ambições pes-

D.R.

Hugo Rocha está de volta ao ABC

soais e as ambições do clube”,
salientou Hugo Rocha na altura
do arranque dos trabalhos. Estalebeceu ainda metas para a nova temporada. “As ambições
pessoais ﬁcam para mim e gerir
como achar melhor, mas passa
sempre por fazer melhor do que
o passado”, salientou o atleta de
andebol. “A minha missão é ajudar os que cá estão tendo em
mente que os objectivos do clube estarão sempre em primeiro
lugar, na luta pelos primeiros
quatro lugares. Esse é o lugar a
que o ABC está habituado,
sendo um objectivo realista e vai
envolver um esforço muito
grande, com momentos de trabalho em alturas em quem será
preciso cerrar os dentes e ser feliz nos nossos objectivos”, salientou o reforço do ABC.
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Hugo Rocha quer fazer
melhor pelo ABC/UMinho
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DR

Andebol de praia oferece momentos de espectacularidade

ESPOSENDE

Andebol na praia da Couve
animou vila de Apúlia
> redacção

A festa do andebol invadiu a Praia da
Couve, em Apúlia — Esposende, no passado fim-de-semana, atraindo àquela vila
balnear muitos simpatizantes da modalidade. A Câmara Municipal de Esposende
e a Junta de Freguesia de Apúlia, em colaboração com as Associações de Andebol
de Braga e de Aveiro, levaram a efeito o
IV Torneio Ibérico do Eixo Atlântico e o
II Esposende Beach Handball.
Doze equipas, seis das quais espanholas,
disputaram o Torneio Ibérico, enquanto o
Esposende Beach Handball contou com a
participação de equipas das referidas Associações de Andebol.
Tiky Taka venceu master’s masculinos
e Salming Team em femininos
Quanto a resultados, no que se refere ao
Torneio Ibérico, em master's masculinos,
as equipas vencedoras são todas nacionais. O primeiro classificado foi Tiky
Taka, em segundo lugar ficou a equipa
A4 de Vila Real e em terceiro a Chelsea

Beach Handball. O melhor jogador foi
Fernando Vilar, da Tiky Taka.
Nos master's femininos, o primeiro classificado foi o Salming Team, o segundo o
Aveiro Beach Handball, ambos de Portugal, e no terceiro posto classificou-se a
equipa As de Sempre, de Espanha, sendo
que a melhor jogadora foi Vera Lopes, do
Salming Team.
Relativamente ao Esposende Beach
Handball, quer nos rookie's femininos
quer em teenager's femininos, o primeiro
lugar foi arrecadado pela equipa Juve Mar
A, o segundo lugar pela Juve Mar Z, e o
terceiro lugar coube ao CD Palmilheira.
Na cerimónia de entrega de prémios, a
Câmara Municipal de Esposende fez-se
representar pelo vereador do Desporto,
Rui Pereira, e a Junta de Freguesia de
Apúlia pelo presidente, Manuel Barros.
Estiveram igualmente presentes Vitor
Rivera, da Federacion Galega, Paulo Martins, do Centro Social Juventude de Mar,
João Florêncio, selecionador nacional
Feminino, e Eurico Nicolau - Árbitro IHF
(International Handball Federation).
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Xico Andebol
arranca
com muitas
caras novas
Iniciou-se um novo ciclo no
Xico Andebol. Sob o comando
de Viktor Tchikoulaev, a equipa
vimaranense iniciou esta
semana os trabalhos,
registando a entrada de vários
jogadores, com destaque para
Rui Lourenço e Mário Peixoto,
que na época passada
integraram o plantel principal
do ABC. A estes jogadores
juntam-se ainda no Xico os
atletas Filipe Magalhães e João
Rodrigues, que também
completaram a formação no
ABC. No plantel do Xico há a
registar ainda a presença de
Nuno Silva, atleta que regressa
a casa, depois da passagem
pelo Madeira SAD na temporada passada. A apresentação à
comunicação social realiza-se
na próxima sexta-feira.

Página 8

A9

ID: 43185513

08-08-2012

Tiragem: 46555

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 27,41 x 31,39 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2

JOGOS OLÍMPICOS
De suspenso por falta
de empenho
a campeão olímpico
Num dia de finais equilibradíssimas, em Londres, o argelino
Taoufik Makhloufi bateu a concorrência queniana nos 1500m
e ficou com o ouro. No salto em altura, o russo Ivan Ukhov
acabou com a tradição de falhar nas competições ao ar livre
Atletismo
Luís Lopes
A polémica estalou na véspera,
quando a Federação Internacional
de Atletismo (IAAF) considerou que
o argelino Taouﬁk Makhlouﬁ tinha
revelado falta de empenho nas séries de 800m. O atleta africano, que
nessa altura já tinha garantido um
lugar na ﬁnal dos 1500m, não correu mais do que 150m na distância
mais curta com o juri da competição a apontar-lhe o dedo e a dizer
que não tinha existido “boa-fé relativamente ao esforço”. O resultado
foi a sua exclusão dos Jogos. Só que
um relatório médico ( justiﬁcando
o mau desempenho do argelino
com um problema físico) salvou
Makhlouﬁ que ontem, na ﬁnal dos
1500m, mostrou ter uma condição
física invejável, capaz de lhe render
o título olímpico.
Um improvável “afundanço” dos
quenianos, que tinham um trio todo com marcas abaixo de 3m30s,
contribuiu para o sucesso do argelino, mas o mais surpreendente foi
o abdicar do campeão olímpico de
Pequim, Asbel Kiprop, à entrada da
volta ﬁnal, apenas duas semanas
após ter obtido 3m28,88s. Kiprop
acabaria último.
Atacando a 300m do ﬁm, Taouﬁk Makhlouﬁ acabaria com um
sprint incrível, terminando com
3m34,08s, e oferecendo um outro
título olímpico na distância à Argélia, após o de 1996 (pelo então
recordista mundial Noureddine
Morceli). O resto do pódio ﬁcou
composto de forma totalmente

improvável pelo americano Leonel Manzano e pelo marroquino
Abdelaati Iguider.
No salto em altura masculino, os
britânicos acreditavam que Robbie
Grabarz, uma revelação desta temporada, pudesse sagrar-se o novo
campeão olímpico, mas foi Ivan
Ukhov, quem venceu.

Campeão embriagado
O russo, de 26 anos, era o único
concorrente da ﬁnal da altura que já
havia saltado 2,40m (em Fevereiro
de 2009, algo que na história só foi
obtido por ele e mais dez atletas),
mas em pista coberta. Após uma
curta campanha de competições
este ano sagrou-se campeão russo
com 2,39m, marca que estabeleceu
o seu máximo ao ar livre e o melhor
registo de 2012. Só que nunca havia
obtido uma grande medalha ao ar
livre a nível mundial. De resto, a
pista coberta foi sempre o seu melhor elemento mas mesmo aí Ukhov
tinha períodos de forma muito curtos. Iniciado no basquetebol a sua
primeira disciplina do atletismo foi
o lançamento do disco mas acabou

Ivan Ukhov ficou
famoso quando
se apresentou
no meeting de
Lausanna de 2008
embriagado com
vodka

direccionado para o salto em altura. De temperamento divertido ﬁcou famoso quando se apresentou
no meeting de Lausanna de 2008
embriagado com vodka, tendo sido
o saltador americano Jesse Williams que acabou por o convencer
a desistir de saltar, quando nem
conseguia formular a corrida de
balanço.
O que é certo é que a partir daí
acalmou um pouco. Ontem, ainda
tremeu a 2,29m, quando passou só
ao segundo ensaio e ﬁcou com alguma desvantagem face a um lote de
competidores jovem e ambicioso,
mas corrigiu isso com a transposição de 2,33m ao primeiro ensaio. No
entanto, o americano Erik Kynard
também fez essa fasquia à primeira
e ﬁcava na frente em caso de empate, problema que Ukhov resolveu
com 2,36m e depois 2,38m sempre
de entrada.
Nos 100m barreiras a grande favorita, a australiana Sally Pearson,
juntou o título olímpico ao mundial
do ano passado e à medalha de prata
de há quatro anos com 12,35, melhor
resultado de 2012, mas só por dois
centésimo face à americana Dawn
Harper que havia sido a campeã de
Pequim.
No disco, o grande favorito, o alemão Robert Hasting, teve de esperar
até à penúltima ronda para passar o
iraniano Ehsan Hadadi, que obteve
68,18m logo de entrada, e só o fez
por nove centímetros, tendo ainda
felicidade de ver o atleta asiático
anular por um triz um lançamento a 69 metros. Com este, já vai no
terceiro título global seguido, após
os Mundiais de 2009 e 2011.

O argelino Taoufik Makhloufi bate a concorrência na final dos 1500m

HOJE É DIA DE... JAMAICA VS EUA NA VELOCIDADE FEMININA

O

s Jogos Olímpicos estão
na recta final e para hoje
estão marcadas mais 16
finais. Mas as maiores
atenções até deverão recair
sobre as meias-finais dos 200m
masculinos,
por causa da
expectativa
em relação ao
que vão fazer
os jamaicanos
Usain Bolt e
Yohan Blake. Bolt
já conquistou uma medalha de
ouro em Londres, nos 100m, e
quer renovar também o título
obtido nos 200m, em Pequim
2008. Isto para além de lhe
pertencer igualmente o recorde
da distância (19,19s).

A pista do Estádio Olímpico
de Londres recebe quatro finais:
nos 110m barreiras, o cubano
Dayron Robles procura renovar
o título alcançado em Pequim.
As meias-finais da prova abrem
a sessão da tarde e a final está
marcada para a noite (21h15).
No sector feminino, realizamse as finais dos 400m barreiras
e do salto em comprimento,
para além dos 200m. Esta prova
será um verdadeiro duelo entre
Jamaica e EUA. A caribenha
Veronica Campbell-Brown tenta
um terceiro título olímpico nos
200m, mas tem a concorrência
da compatriota Shelly-Ann
Fraser-Pryce e das norteamericanas Sanya Richards-Ross,
Allyson Felix e Carmelita Jeter.
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900 200
milhões de pessoas assistiram,
pela televisão, à cerimónia de
abertura dos Jogos Olímpicos
Londres 2012, revelou o Comité
Olímpico Internacional (COI).

milhões foi o número de
telespectadores que assistiram
à transmissão televisiva da
vitória de Usain Bolt na final dos
100m, estima o COI
OLIVIER MORIN/AFP

A maldição do número 1356 voltou a destroçar
os sonhos do barreirista chinês Liu Xiang
KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Luís Francisco

Muita da acção desta quartafeira passa pelas modalidades
colectivas: jogam-se os
quartos-de-final no andebol,
basquetebol, pólo aquático e
voleibol masculinos. O destaque
vai para o basquetebol e para
o Team USA, que enfrenta a
Austrália. Depois de uma derrota
controversa frente ao Brasil, a
Espanha disputa um lugar nas
“meias” com a França.
A competição por equipas de
ténis de mesa chega hoje ao fim:
China e Coreia do Sul (carrascos
da equipa portuguesa) lutam
pelo ouro. Antes, Alemanha e
Hong Kong defrontam-se no
jogo pela medalha de bronze.
O voleibol de praia feminino
também entrega medalhas,

enquanto o taekwondo cumpre
o dia 1, com as categorias -49kg
(F) e -58kg (M).
Quanto aos portugueses, as
expectativas são grandes na
canoagem, graças às presenças
nas finais de K2 1000m
(Emanuel Silva e Fernando
Pimenta) e K4 500m (Helena
Rodrigues, Teresa Portela, Joana
Vasconcelos e Beatriz Gomes). A
cavaleira Luciana Diniz participa
no round A da final de saltos de
obstáculos. Bernardo Freitas e
Francisco Andrade vão à regata
das medalhas em 49er, mas só
uma conjugação de resultados
lhes pode dar um pódio. Vânia
Silva (lançamento do martelo)
e Edi Maia (salto com vara)
disputam as eliminatórias. T.P.

Talvez seja a última coisa que lhe
passa pela cabeça neste momento,
mas, se voltar a competir, o barreirista chinês Liu Xiang deverá tentar
a todo o custo evitar o dorsal 1356.
Foi com esse número de inscrição
que foi forçado a abdicar na primeira
eliminatória dos 110m barreiras nos
Jogos Olímpicos de Pequim, onde
defendia o título conquistado quatro
anos antes, em Atenas. Em Londres,
a trágica história repetiu-se.
Mal soou o tiro de partida para a
sexta série, o Estádio Olímpico de
Londres assistiu a uma cena inacreditável: Liu Xiang, um tecnicista exímio, esbarrou na primeira barreira
e estatelou-se na pista, onde ﬁcou,
agarrado ao tornozelo. O diagnóstico, ainda oﬁcioso, parecia traçado:
uma nova rotura do tendão de Aquiles da sua perna direita, a mesma
lesão de Pequim, o mesmo desfecho
inglório no palco olímpico.
“Ele recebeu uma boa ajuda médica nos últimos anos, mas a lesão
continua lá. É quase impossível recuperar totalmente de uma rotura
do tendão de Aquiles”, explicou o
responsável da equipa chinesa de
atletismo, Feng Shuyong. Liu Xiang
lutou contra essa aparente inevitabilidade. Depois de Pequim, o primeiro homem a conquistar uma
medalha de ouro para a China no
atletismo passou 13 meses sem competir. Regressou, enfrentou períodos
difíceis e várias paragens ao longo
do processo, mas este ano parecia
ter ganho a batalha e em Londres
apresentava-se à partida como um
dos favoritos.
Mas o azar voltou a ditar a sua lei.
Quando os primeiros cortaram a meta, Liu levantou-se e, ao pé coxinho,
saltitou de regresso ao túnel de acesso à pista, onde voltou a sentar-se no
chão, longe do olhar das bancadas,
mas acompanhado pelas câmaras
de televisão. Nessa altura, um oﬁcial da pista explicou-lhe que não
podia sair por ali. E Liu voltou a entrar no estádio, percorrendo, sempre ao pé coxinho, toda a recta da
meta, sob uma sentida ovação das
dezenas de milhares de espectadores presentes. Parou junto à última

Liu Xiang desolado após ter falhado nos 110m barreiras, por lesão
ﬁla de barreiras e beijou uma delas.
O húngaro Baji Balazs, que tinha acabado de correr na série de
Xiang, aproximou-se e ergueu-lhe a
mão, como nos combates de boxe,
quando se sinaliza o vencedor. “Não
lhe disse nada, não conseguia dizer
nada”, confessou. A seguir, o britânico Andrew Turner e o espanhol
Jackson Quiñonez ajudaram-no a
sentar-se numa cadeira de rodas.
Liu Xiang, o único praticante chinês
de atletismo com estatuto de superestrela no seu país (chegou a ter as
suas pernas seguras em mais de oito milhões de euros), abandonou o
estádio sem falar aos jornalistas. E
ninguém sabe, por isso, se aquele

beijo signiﬁcou o adeus deﬁnitivo
de um dos grandes barreiristas da
história.
Entre os seus pares, a consternação era total. Usain Bolt: “Esforçar-se para recuperar e acontecerlhe isto… é terrível para qualquer
atleta.” Aries Merritt, norte-americano, um dos favoritos ao ouro
olímpico: “Acontecer isto a um dos
melhores barreiristas de sempre é
uma tragédia.” Andy Turner, britânico, um dos que ajudou Liu a
sair da pista: “Foi horrível vê-lo a
coxear daquela maneira, tinha de
o ir ajudar. É um tipo simpático
e não desejaria isto nem ao meu
pior inimigo.”
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Meia-Noite em Paris
[Midnight in Paris]
TVC1HD, 21h00
Gil e Inez estão noivos, mas ainda
têm muitas agulhas a acertar. Ela,
uma mulher pragmática, aspira
a uma vida estável e luxuosa
em Malibu, nos EUA. Já ele, um
argumentista com “síndroma da
Idade de Ouro”, sonha viver em
Paris. Agora, de visita à capital
francesa, Gil acabará por se deixar
perder e encontrará personagens
que julgava existirem apenas nos
livros. Uma comédia romântica de
Woody Allen, com Kathy Bates,
Adrien Brody, Carla Bruni, Marion
Cotillard, Rachel McAdams,
Michael Sheen e Owen Wilson.
Michael [Michael]
TVC2HD, 21h30
Michael tem 35 anos, um emprego
estável como gestor numa
agência de seguros e uma vida
aparentemente igual a tantas
outras. Porém, na intimidade da
sua casa ele guarda o mais terrível
dos segredos: um bunker à prova
de som onde mantém prisioneiro
Wolfgang, um menino de dez
anos. Primeira obra do austríaco
Markus Schleinzer, com Michael
Fuith, David Rauchenberger e
Christine Kain.
Tournée – Em Digressão
[Tournée]
RTP2, 23h40
Um produtor francês com algum
reconhecimento deixa a sua vida
em França para tentar a sorte
nos EUA. Passados alguns anos,
depois de juntar um excêntrico
e curvilíneo grupo de strippers,
decide regressar ao seu país,
numa grandiosa digressão
que terminará em Paris. Mas,
infelizmente, Joachim deixou
inimigos com algumas contas por
ajustar... Uma comédia de travo
amargo, do actor e realizador
francês Mathieu Amalric. Uma
curiosidade: o personagem
principal é inspirado em Paulo
Branco e era para ser interpretada
pelo próprio produtor português.

DESPORTO
Jogos Olímpicos
RTP Informação, 09h30
13h00/22h15
Três jogos em directo na
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programação da RTP Informação
dedicada aos Jogos Olímpicos:
França – Montenegro, de andebol
feminino (quartos-de-ﬁnal 4,
09h30) e ainda quartos-de-ﬁnal
de andebol masculino (13h00) e
basquetebol masculino (22h15)
[ver grelhas para programação na
RTP1 e RTP2].
Jogos Olímpicos
Eurosport, ao longo do dia
Em directo de Londres,
transmissão de provas de
canoagem (ﬁnais, 09h30),
atletismo (eliminatórias, 11h00),
hipismo (ﬁnal saltos individuais,
15h45), ténis de mesa (ﬁnal
masculina, 16h15), atletismo
(ﬁnais, 18h00) e basquetebol
(quartos-de-ﬁnal masculinos,
23h15).
Futebol: Manchester United
– Barcelona
SportTV1, 19h00
Jogo de preparação entre as
equipas de Alex Ferguson e Tito
Vilanova, em directo do estádio
Ullevi, em Gotemburgo, na
Suécia. Repetição a partir das
23h10.

DOCUMENTÁRIOS
Observatório do Mundo
– Os Ilegais
TVI24, 20h00/01h00
Documentário sobre a imigração
ilegal mexicana para os Estados
Unidos da América, que apresenta
as duras histórias de quem
conhece a realidade dos cartéis
de droga, do tráﬁco humano,
do reaparecimento de doenças
contagiosas consideradas extintas
e do aumento do racismo. Às
23h00, noutro episódio de
Observatório do Mundo, China:
Potência Renascida, traça-se
um retrato da China e do forte
crescimento que caracteriza o
país.

ENTRETENIMENTO
American Idol
FOX Life, 22h13
Final da 11.ª temporada de
American Idol, que dará a
conhecer o próximo ídolo
musical dos Estados Unidos. Esta
temporada voltou a contar com
Randy Jackson, Jennifer Lopez e
Steven Tyler como jurados e com
Ryan Seacrest como apresentador.
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ID: 43173431
ORÇAMENTO REDUZIDO...
AMBIÇÃO REFORÇADA
O dinheiro até pode ajudar a fazer
equipas, mas nada decide. Por isso, com
menos o ABC pretende fazer mais. No
arranque da época 2012/2013 é possível
constatar a redução do orçamento em
cerca de 25%, mas a ambição é
reforçada em... 100%. Presidente do
clube corrobora as metas apontadas
pelo próprio treinador. “A ambição

07-08-2012
mantém-se ao longo das épocas,
naturalmente a contenção obriga a
definir outros objectivos diferentes
daqueles que à partida gostaríamos de
apontar. Mas a ambição existe porque
nasce com os atletas e este grupo será
sempre ambicioso”, vincou Luís Teles,
realçando ainda a aposta ao nível da
sustentabilidade do ABC com a aposta
fomentada com a Universidade do
Minho. “É muito importante que o ABC

Tiragem: 8000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 28,25 x 34,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

se constitua como instituição sustentável
e não ser um ano no topo e outro ano
mais no fundo. São necessárias
condições para manter o ABC no topo e
assim garantir que o clube vai continuar
a fazer aquilo que nos tem habituado.
A parceria com a Universidade do Minho
é mais um passo para esse esteio de
sustentatibidade e passa a ganhar ainda
maior notarie-dade”, disse o presidente.

CARLOS RESENDE ELEVA DESAFIOS PARA A NOVA TEMPORADA

ABC

ANDEBOL

Ambição em colocar
ABC na rota europeia

Aí está o novo ABC/UMinho, com ambição reforçada. O grande objectivo da próxima época
é colocar a equipa, novamente, nas competições europeias, assumiu Carlos Resende.
O plantel regista apenas a entrada de Hugo Rocha (ex-Sporting) como reforço.

PLANTEL 2012/2013
Guarda-redes
Humberto Gomes
Bruno Dias
Jorge Costa
Lateral Direito
José Rolo
Nuno Rebelo
Lateral Esquerdo
Luís Bogas
João Santos
José Pedro Coelho
Hugo Rocha
Central
Pedro Seabra
Sérgio Caniço
Ponta Direito
Miguel Sarmento
Ponta Esquerdo
Fábio Vidrago
Universal
Virgílio Pereira
Pivot
Vítor Bastos
Ricardo Pesqueira
José Ricardo Costa

Clube anterior
ABC
ABC
ex-júnior ABC
ABC
ABC

ex-júnior ABC
ABC
Sporting
ABC
ABC
ABC
ABC
ex-júnior ABC
ex-júnior ABC
ABC
ABC

Equipa Técnica
Carlos Resende (treinador principal)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)

Primeiro teste
da época será
com o Benfica

ROSA SANTOS

Plantel do ABC/UMinho vai lutar por um lugar entre os principais candidatos ao título, para voltar a marcar presença nas provas europeias
> paulo machado

A aposta da direcção do ABC resume-se a uma estratégia de estabilidade ﬁnanceira, sob o lema
de contenção ﬁnanceira. Mas, no
campo, Carlos Resende abre os
horizontes dos atletas e estica a
ambição. “Queremos voltar a
marcar presença nas competições europeias. E isso envolve
ﬁcar nos três primeiros lugares
ou ganhar a Taça de Portugal”,
apontou o treinador, fruto de
uma ﬁlosoﬁa de vencedor, que o
caracterizou como atleta e caracteriza também como treina-

dor. No fundo é um desaﬁo à altura de um grupo que Carlos Resende pretende “ambicioso”. E
acrescenta “coisas banais qualquer um faz”.
“Será necessário ficar um
pouco mais à frente do que o ano
passado e com menor número de
atletas. Estamos cientes da responsabilidade que temos pela
frente perante adversários que, à
partida, têm mais capacidade individualmente. O nosso objectivo implica deixar um dos grandes de fora. Qualquer um desses
três grandes, do ponto de vista
teórico, tem mais condições do

que o ABC, com orçamentos superiores. Claramente seria mais
confortável fazer algo mais pequeno, mas não estaríamos a ser
ambiciosos”, salientou o treinador do ABC.
O plantel conta apenas com um
reforço oriundo de outro clube, o
caso de Hugo Rocha (ex-Sporting). As demais novidades são
atletas que vêm dos juniores,
mas que irão integrar as opções
do treinador no imediato. “Estes
objectivos são para esta época e
os jovens que entram nesta
equipa são para jogar. Só existem dois tipos de jogadores: os

bons e os outros”, atirou Carlos
Resende. Depois da saída de
atletas como Tiago Pereira e Álvaro Rodrigues, naturalmente ficam alguns desquilíbrios no
grupo e Resende não fecha as
portas à chegada de mais jogadores, mas avisa que “para entrar será sempre alguém que seja
uma mais-valia e a sair será por
algum motivo forte”. Por outro
lado, defende a aposta ao nível
da formação tendo em linha de
conta o lema que caracteriza o
ABC ao longos dos últimos
anos, que passa pela “Escola de
Campeões”.

Os treinos do ABC já
arrancaram ontem e Carlos
Resende tem programados uma
série de jogos de preparação
para realizar na pré-época.
O primeiro teste da temporada
será já no próximo sábado, em
Viseu, diante do Benfica.
O clube da Luz, curiosamente,
será o primeiro adversário do
ABC/UMinho na primeira
jornada do campeonato.
No dia 18 de Agosto, a
formação bracarense deslocase a Tui para um duelo com o
Pillotes Posada e segue-se a
participação no Torneio
Internacional de São Mateus
nos dias 25 e 26.
A apresentação oficial da
equipa aos sócios está prevista
para o dia 5 de Setembro, mas
com um adversário ainda a
designar assim como o
programa que vai incluir esse
jogo de abertura da época no
Flávio Sá Leite.
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ABC/UMinho com ambição
de regressar à Europa
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ORÇAMENTO REDUZIDO EM 25% MAS COM AMBIÇÃO REFORÇADA

ACB/UMINHO POUPADO QUER
ENTRAR NA ROTA EUROPEIA

ROSA SANTOS

O grande objectivo do ABC/UMinho passa por colocar novamente o clube bracarense na rota europeia.
Com a redução de 25 por cento no orçamento, tem apenas como reforço o lateral esquerdo Hugo Rocha, vindo do Sporting, mas a ambição é grande pela voz do treinador, Carlos Resende. >> 20
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Artística arranca época
a pensar na manutenção

PLANTEL 2012/2013

NOME
João Santos
Luís Silva
Fábio Magalhães
João Vilar
Tiago Cunha
Vítor Valente
Pedro Pereira
Alberto Silva
Marco Ferreira
Diogo Tabuada
André Rego
Pedro Maia
José Oliveira
Pedro Silva
Nuno Ferreira
Nuno Carvalho

Cinco reforços e a ambição de fazer o melhor possível
marcou o regresso da equipa avancanense aos trabalhos
ANDEBOL/1.ª DIVISÃO
Avelino Conceição
Depois de uma época de sonho foi campeã nacional e conquistou
a subida à 1.a Divisão pela primeira
vez no seu historial -, a equipa da
Artística de Avanca (a única do
distrito no principal campeonato
nacional) já se apresentou para a
nova época. Com cinco caras novas, o plantel vai continuar a ser
orientado pelo técnico Luís Santos,
que vai cumprir a quarta época à
frente da equipa.
O objectivo para a estreia entre
a elite nacional passa pela permaI

nência, conforme revelou o treinador: “Sabemos das dificuldades
que nos esperam, mas vamos encarar cada jogo como uma final,
desfrutando, ao mesmo tempo,
deste momento histórico para o
clube. Os jogadores vão certamente mostrar que não foi por
acaso que subiram”.
A equipa, para “atacar” bem o
campeonato, vai treinar, nesta fase, duas horas por dia, mais o tra-

“VAMOS
ENCARAR
CADA JOGO
COMO UMA
FINAL”

balho individual de cada atleta,
efectuado entre ginásio e pavilhão.
Entre os cinco reforços, que já
contam com alguma experiência,
o destaque maior vai para João Vilar e Pedro Maia, dois atletas que,
na época passada, envergaram as
cores do São Bernardo. O central e
o primeira-linha, respectivamente, vão tentar dar mais consistência a uma equipa que fez da união
do grupo dentro das quatro linhas
a sua grande arma na caminhada
até à1.a Divisão.
Já com um grande número de
jogos de preparação agendados, a
formação de Avanca irá, também,
participar em alguns torneio, ter-

minando esta fase de preparação
com apresentação aos seus simpatizantes e sócios no dia 15 de Setembro, num jogo que está agendado para as 21 horas e que, em
princípio, será frente a uma equipa espanhola.
No dia 19 de Setembro, frente ao
Sporting, a Artística de Avanca irá
efectuar a sua estreia no campeonato. O jogo irá decorrer uns dias
depois do início oficial da competição, devido à presença do clube
lisboeta nas provas europeias. Na
jornada dois, o clube de Avanca
recebe a forte formação do ABC. O
jogo está marcado para o dia 22 de
Setembro.l

IDADE
27 anos
24 anos
18 anos
25 anos
27 anos
20 anos
27 anos
23 anos
26 anos
21 anos
18 anos
24 anos
25 anos
21 anos
22 anos
23 anos

POSIÇÃO
Guarda-redes
Guarda-redes
Guarda-redes
Central
Lateral-esquerdo
Lateral-esquerdo
Universal
Ponta-esquerda
Ponta-esquerda
Ponta-direita
Primeira-linha
Primeira-linha
Primeira-linha
Pivot
Pivot
Pivot

ÚLTIMA EQUIPA
A. Avanca
A. Avanca
S. Bernardo (júnior)
S. Bernardo
A. Avanca
A. Avanca (júnior)
A. Avanca
A. Avanca
A. Avanca
A. Avanca
A. Avanca (júnior)
S. Bernardo
Monte
A. Avanca
Sp. Espinho
A. Avanca

TREINADOR: Luís Santos
ADJUNTO: Paulo Marques
TREINADOR DE GUARDA-REDES: João Silva
MASSAGISTA: António Carvalho

JOGOS DE PREPARAÇÃO
DIA 18: Torneio Sabugal - Artística-Benfica (a confirmar)
DIAS 24, 25 E 26: Estágio e Torneio em Fafe (Xico da Holanda,
Fafe, Águas Santas e Artística)
I DIA 29: Artística-ABC (20.30 horas)
I DIA 1DE SETEMBRO: Artística-ISMAI (11h00)
I DIA 5 DE SETEMBRO: Artística-Juniores do FC Porto (20h30)
I DIAS 8 E 9 SETEMBRO: Quadrangular do Águas Santas (equipas a
confirmar)
I DIA 10 DE SETEMBRO: Juniores do FC Porto-Artística
I DIA 15 DE SETEMBRO: Jogo de Apresentação aos Sócios (21h00)
I

FOTOS: D.R.

I

Luís Santos

João Santos

Luís Silva

Fábio Magalhães

João Vilar

Tiago Cunha

Vítor Valente

Pedro Pereira

Alberto Silva

Marco Ferreira

Diogo Tabuada

André Rego

Pedro Maia

Pedro Silva

Nuno Ferreira

Nuno Carvalho
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ABC quer voltar
aos palcos europeus

p

NOME

JOGADORES
CLUBE

GR

Humberto Gomes

ABC

GR

Jorge Costa

Júnior ABC

GR

Bruno Dias

ABC

LD

José Rolo

ABC

LD

Nuno Rebelo

Júnior ABC
Júnior ABC

ANTÓNIO SILVA

LE

João Santos

LE

Luís Bogas

ABC

LE

Hugo Rocha

Sporting

PE

Fábio Vidrago

ABC

Vítor Bastos

Júnior ABC

P

Ricardo Pesqueira

ABC

P

José Ricardo Costa

ABC

C

Pedro Seabra

ABC

C

Sérgio Caniço

Júnior ABC

Virgílio Pereira

Júnior ABC

P

U
PD

Miguel Sarmento

ABC

LE

José Pedro Coelho

ABC

Carlos Resende promete equipa am
biciosa
que não temer
á outras com orça
mentos maiores

Plantel do ABC para 2012/13

Entradas

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC quer regressar
aos palcos europeus na
temporada de 2013/14, por
isso terá que jogar nesta
temporada (2012/13) para
os três primeiros lugares
ou, em alternativa, vencer
a Taça de Portugal.
A ambição foi assumida pelo técnico Carlos
Resende que não se mostrou abalado pela perda
de cinco jogadores: Álva-

ro Rodrigues e Tiago Pereira (Benfica) e João Rodrigues, Mário Peixoto e
Rui Lourenço (todos para
o Xico Andebol).
Em termos de entradas,
apenas há a registar o regresso de Hugo Rocha (ex-Sporting) e a aposta em jogadores formados na casa,
mas Carlos Resende quer
fazer jus ao lema do ABC
“escola de campeões”.
«O nosso objetivo é termos na outra época as

competições europeias de
volta. Isso envolve ficarmos classificados entre os
três primeiros ou vencermos a Taça de Portugal.
Teremos de fazer melhor
do que o que fizemos na
época passada com um rol
menor de atletas.
Todos temos de fazer
um pouco mais para que
as coisas possam sair melhor em termos coletivos»,
destacou o técnico dos
academistas.

Para o treinador, a redução do orçamento que
obrigou o clube a abdicar de alguns jogadores
não pode ser desculpa.
«também temos mais espaço para que os juniores
possam crescer e entrar
na equipa sénior. O nosso objetivo envolve deixar algum dos três grandes de fora», disse.
Carlos Resende espera
mais alguém para o lado
direito.

Hugo Rocha (ex-Sporting)
Equipa técnica
Técnico: Carlos Resende
Treindor Guarda-redes: Carlos Ferreira
Jogos de preparação
11 agosto: ABC-Benfica (em
Viseu)
18 Agosto- Tuy
25 e 26 de agosto: Torneio
de S. Mateus, em Viseu
8 setembro: Apresentação
aos sócios no Flávio Sá Leite
com adversário a designar

Hugo Rocha regressa ao ABC

ANTÓNIO SILVA

Presidente promete ambição
O presidente do ABC, Luís Teles, também espera um
esteja à altura dos pergaminhos do ABC.
ABC carregado de ambição nesta época.
Mesmo numa temporada onde o orçamento foi reduzido
Parceria com UM fundamental
em cerca de 25 por cento, Luís Teles está confiante na
O presidente do ABC classificou ainda como «fundajuventude formada no ABC para guindar o clube rumo
mental» a parceria estabelecida com a Universia uma prestação mais elevada do que aquela
Luís Teles
dade do Minho para esta temporada desporconseguida na época passada.
quer regresso
tiva. «Acho muito importante. O ABC tem
«Acho que a ambição se tem mantido ao
do ABC às po
que ser uma instituição sustentável. Não
sições
longo das épocas, mas a contenção obriga
de top no ca
mpeon
pode ter um ano de top e dois abaixo.
a definir outros objetivos diferentes daqueles
to nacional de aanque gostaríamos de conseguir definir.
É preciso garantir o ABC no topo para
debol
A ambição existe porque nasce com as
estar cá por muitos e bons anos», refepessoas, com as atletas e o grupo que temos,
riu o líder dos academistas, realçando oua começar pela equipa técnica, é ambicioso»,
tros aspetos positivos que a ligação à UM troudestacou o dirigente dos academistas.
xe ao clube.
Luís Teles garante que o plantel reunido tem condições
«A parceria com a UM é base para essa sustentabilipara levar o ABC aos lugares do topo. «Acho que temos
dade. O clube passa a ter outra notoriedade», disse.
aqui condições para procurar fazer um campeonato que

Carlos Resende e Carlos Ferreira formam a equipa técnica
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• ABC arrancou para nova temporada
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PÁGINA 20

ABC quer
regressar à Europa

O ABC arrancou, ontem, para uma
nova temporada andebolística,
em que tem como meta voltar
aos palcos europeus. O regressado
Hugo Rocha é a única “cara nova”
no plantel, para além de alguns
ex-juniores.
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Três madeirenses
na selecção Sub-18
que disputa Mundial
Três madeirenses integram a convocatória da selecção nacional de andebol
feminina Sub-18 que vai disputar o
Campeonato do Mundo, em Montenegro, de 14 a 27 deste mês. As guardaredes Isabel Góis (Camacha) e Catarina
Oliveira (Sports Madeira) e a primeira
linha Mónica Soares (Sports Madeira),
integram a convocatória final de 16
atletas da selecionadora nacional Filomena Santos. As juniores B femininas
de Portugal concentram-se no próximo
domingo em Oeiras onde até terçafeira, altura em que viajam para Montenegro, realizam três treinos para
aperfeiçoar alguns pormenores. Portugal integra o Grupo D do Mundial, com
sede em Bar, tendo como adversários
Noruega, Brasil, Angola e Japão. Apenas os dois primeiros lugares garantem passagem à fase seguinte.
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ANDEBOL

Colégio
de Gaia
na Europa
A equipa sénior feminina
do Colégio de Gaia ficou a
conhecer esta semana o
possível adversário na terceira eliminatória da
Challenge Cup, em andebol. A 10 de setembro, as
gaienses jogarão a primeira mão em casa com as
vencedoras de uma poule
entre o Enosi Athienou, o
GAS Artas, o KHF Kastrioti e o ZRK Nova Pazova.
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