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

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

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

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

§cabinas

FLÁVIO FREITAS

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

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

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende

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

FLÁVIO FREITAS

Eduardo Salgado apresentado ontem como reforço do ABC

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

§ 30 de Agosto
Organização da Federação de Andebol de Portugal

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

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

ABC perde com Gangas
por falhas na finalização
FRANCISCO DE ASSIS

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitro: Pedro Silva

Carlos Carvalho

ABC/UM

27

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

Cangas

29

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

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

FRANCISCO

DE

ASSIS

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

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

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

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

Eduardo Salgado
(ex-Águas Santas)
reforça
ABC/UMinho
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ABC apresenta-se hoje aos associados
A EQUIPA DO ABC/UMINHO faz esta noite o seu
tradicional jogo de apresentação aos adeptos para
a época 2014/15. Espanhóis do Cangas ‘apadrinham’ festa no Sá Leite, a partir das 21 horas.
ANDEBOL
| Miguel Machado |

Depois de duas semanas de trabalhos de preparação, a equipa
do Liberty ABC/UMinho faz,
hoje, o seu jogo de apresentação
oficial aos adeptos para a nova
temporada 2014/15. A festa da
apresentação do plantel do ABC
começa às 21 horas no pavilhão
Flávio Sá Leite, com entrada
gratuita, seguida de uma partida
amigável contra o emblema espanhol do Cangas, adversário
que a equipa de Carlos Resende
já defrontou nesta pré-época e
venceu recentemente o Torneio
Cidade de Cangas, com um
triunfo por 37-35.
Na sequência da época brilhante no ano passado, o ABC parte

muito motivado para esta nova
temporada desportiva, onde se
assume, desde já, como candidato ao título de campeão nacional
e vencedor da Taça de Portugal,
tendo ainda como objectivo ter
uma boa prestação no regresso
do clube às provas europeias,
onde vai disputar a Taça EHF.
Quanto ao novo plantel comandado por Carlos Resende, o atleta João Gonçalves (ex-Xico Andebol) é até ao momento a única
contratação, num regresso ao
clube, mas a equipa bracarense
conta ainda com mais caras novas, nomeadamente os juniores
Celso Barbosa, Cláudio Silva,
Ricardo Costa e Luís Correia,
que integram os trabalhos da
pré-época e procuram mostrar
serviço técnico do ABC.

ABC

Humberto Gomes, Carlos Resende e Pedro Seabra apelam à presença do público no jogo de apresentação do ABC para a nova época

§ambição
Carlos Resende, treinador do ABC

“Somos candidatos ao título, Taça de
Portugal e fazer boa figura na Europa”
Depois da grande prestação na época passada, o ABC renovou a ambição
para esta nova temporada, e o técnico Carlos Resende não tem receios em
assumir elevados objectivos, face à confiança que tem no seu plantel.
“A nossa mais-valia para esta época é termos mantido a estrutura da
equipa, uma equipa jovem mas já com mais experiência, pois no ano passado estivemos a lutar pelas decisões no campeonato e na Taça. É uma
experiência acumulada que podemos tirar partido para este novo ano.
São jovens mas com muito valor e alguma vez vão ser campeões. Daí que
traçamos para esta época um objectivo muito simples: melhorar o que fizémos na época passada. Sabemos das dificuldades, mas somos candidatos ao titulo, a ganhar também a Taça de Portugal e ainda fortes candidatos na Europa”, afirmou ontem o técnico, em conferência de imprensa.
Quanto ao jogo de apresentação desta noite, Resende refere que é mais
um jogo de preparação da equipa, mas “para ganhar” porque “é um jogo
especial”, de apresentação aos adeptos e querem dar uma boa imagem.

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC

“Estamos confiantes numa boa época”
“A equipa está bem, temos já duas semanas de trabalho muito duras,
mas estamos confiantes que podemos ter uma época de sucesso. O grupo
é jovem, mas é como o professor diz, temos mais um ano de experiência e
muita vontade de fazer algo mais esta temporada”.

Pedro Seabra, jogador do ABC

“Preparados para assumir a pressão”
“Estamos a trabalhar como no ano passado, com objectivo de lutar pelas
vitórias em todos os jogos e estamos preparados para voltar a assumir a
pressão de fazer uma boa época. Temos consciência do nosso valor e é isso que estamos a assumir. Temos plantel para lutar em todas as provas”.
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Artística de Avanca
organiza torneio
com convidados de luxo
D.R.

O torneio vai possibilitar ver em acção os reforços da Artística

Andebol
Torneio Internacional

Avelino Conceição
QUADRANGULARAAssociação Artística de Avanca pretende continuar a sustentar o
seu desenvolvimento na modalidade e a afirmar-se como
uma referência no andebol distrital e nacional. Como tal, e
tendo em conta esse objectivo,
levará a cabo, hoje e amanhã,
o I Torneio Internacional de
Avanca.
O evento conta, para além da
equipa da casa (vai militar na
2.ª Divisão Nacional – Zona
Norte), com a participação do

IFK Kristianstad, campeão da
Suécia, do Kaustik Volgograd,
terceiro classificado do campeonato russo e finalista da
taça, e da formação do ISMAI.
Hoje, pelas 19 horas, o Avanca defronta o IFK Kritianstad,
sendo que, duas horas depois
entram em campo o ISMAI e
o Kaustik Volgograd. Amanhã,
pelas 19 horas, disputa-se o
jogo de atribuição do terceiro
e quarto lugares, sendo que pelas 21 horas tem lugar a final
do torneio. Durante dois dias
será, portanto, possível observar um conjunto de jogos competitivos e contactar com equipas de países com grandes tradições no andebol. |
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JOGO DE APRESENTAÇÃO COM O CB CANGAS, HOJE, ÀS 21H00, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC quer mostrar aos bracarenses
que está pronto a lutar pelo título
ABC/UMINHO

A manutenção da estrutu
ra da época
passada pode ser
a
mais-valia do
ABC/
Minho nesta
época
Humberto Gomes, Carlos Resende e Pedro Seabra, otimistas quanto a uma boa época

FRANCISCO

DE

ASSIS

A equipa do ABC/UMinho joga hoje diante do

CB Cangas. Trata-se de
uma partida de preparação e de apresentação aos
adeptos bracarenses. Na

conferência de imprensa
de antevisão do encontro
com os galegos, o treinador Carlos Resende, o ca-

pitão Humberto Gomes; e
o sub-capitão Pedro Seabra, deram a entender que
querem mostrar aos adeptos que a equipa vai assumir a candidatura ao título
nacional e que está pronta para a luta. «Queremos
melhorar a classificação da
época passada, em que ficamos em terceiro lugar.
Como o segundo lugar não
conta, mesmo sabendo das
dificuldades, vamos lutar
pelo título nacional, pelas
taças e sermos fortes candidatos na Europa», assumiu o treinador.
Carlos Resende não esconde que a manutenção
de quase toda a estrutura
da época transata é uma
mais-valia. «A nossa mais-valia foi manter a estrutu-

ra nuclear da época passada. No ano passado éramos
uma equipa jovem. Não é
de um momento para o
outro que se ganha experiência. Mas tem mais
um ano de experiência
competitiva, a lutar contra as melhores equipas.
Tiveram a possibilidade de lutar pelas taças e
pelo campeonato. E dessa experiência acumulada que se pode tirar partido», especificou.

Humberto e Seabra
estão confiantes
A mesma convicção
mostraram os capitães.
«Esta equipa está confiante. Tem trabalhado
duro e bem. Tem tudo
para termos uma época

cheia de sucesso. Temos
mais um ano de experiência e de rodagem. Esperemos que seja suficiente para conquistarmos qualquer coisa», disse Humberto Gomes.
«Acho que esta equipa está preparada para a
luta. Temos de começar
a ter consciência daquilo que é o nosso valor e
é isso que estamos a assumir este ano», afirmou
Pedro Seabra, chamando
os adeptos para o jogo
de hoje, às 21h00, diante
do CB Cangas, no Flávio
Sá Leite.
Sobre esta partida, Carlos Resende promete jogar
para ganhar, como é óbvio,
mas vai utilizar todos os
jogadores disponíveis.
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Texto Micaela Costa

TRÊS GRANDES NO XVI TORNEIO INTERNACIONAL
COMPETIÇÃO DECORRE
DIAS 30 E 31 DE AGOSTO
NO PAVILHÃO CIDADE DE
VISEU. SÁBADO (30) TEATRO
VIRIATO RECEBE GALA
NACIONAL DE ANDEBOL

V

iseu volta a organizar o Torneio Internacional de Andebol, um dos principais
torneiros de pré-época que
se realizam em Portugal e que já chegou a ser considerado o melhor torneio de andebol da Europa.
A competição está marcada para os
dias 30 e 31 de agosto e conta com
a presença dos três grandes da modalidade em Portugal, e um clube da
vizinha Espanha. Benfica, Sporting,
Porto e Ademar Leon são as equipas que vão disputar a prova que,
pela primeira vez, deixa de se chamar Torneio Internacional da Feira
de São Mateus e assume agora a designação de Torneio Internacional de
Andebol de Viseu.
Os jogos decorrem no Pavilhão Cidade de Viseu (antigo Pavilhão do INATEL) e a primeira partida está marcada para sábado (dia 30), pelas 15h00,

Foto: Gil Peres

Sporting e Porto
regressam a Viseu
depois de, na
época passada,
terem disputado a
Supertaça

com o campeão nacional da época
passada, Futebol Clube do Porto, a
receber o Ademar Leon, de Espanha
(que, na época 2012/2013 se sagrou
Campeão Europeu). Às 17h00 jogam
Benfica e Sporting.

Este torneio levou a Federação de Andebol de Portugal a alterar a data da
Supertaça da modalidade por considerar que “Viseu, e este torneio, dão
garantias de qualidade à modalidade”,
como frisou Ulisses Pereira, presidente
da Federação de Andebol de Portugal.
Segundo Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu, “este é um evento desportivo que
“Viseu, e este torneio,
tem, ao longo dos anos, ganho muidão garantias de
to prestígio” e que por isso “obriga
qualidade à modalidade” a que a qualidade se mantenha”. Os
apoios são, na opinião do responsáUlisses Pereira, presidente da Federação
de Andebol de Portugal vel, “fundamentais”, onde se destaca o da Câmara Municipal de Viseu
que contribui com 30 mil euros para
a sua realização.
Para domingo, às 15h00, está marca- Também no fim-de-semana do torda a partida que vai ditar o terceiro e neio, e no que o antecede, marcam
quarto lugares e, pelas 17h00 a final presença em Viseu mais de 140 árda 16ª edição do Torneio Internacio- bitros e observadores que estarão
nal de Andebol.
em formação.

GALA NACIONAL DE
ANDEBOL NO TEATRO
VIRIATO
Para além do torneio, repete-se em Viseu,
pelo segundo ano consecutivo, a quarta edição da Gala Nacional de Andebol,
marcada para a noite de sábado, dia 30.
O evento decorre no Teatro Viriato e
vai distinguir várias personalidades
do andebol nacional, em várias categorias, nomeadamente melhor atleta
revelação masculino e feminino, melhor jogador e jogadora, melhor guarda-redes feminino e masculino, melhor treinador de provas nacionais
femininas e masculinas e a melhor
dupla de árbitros.
A Gala vai ainda contar com a presença de vários grupos de Viseu que vão
animar o evento, como é o caso da
ZunZum, Girassol Azul, Infantuna
de Viseu e o Conservatório de Música
de Viseu Dr. Azevedo Perdigão.
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ACOF pondera equipa
Júnior/Sénior

 Salete Costa

A atleta oliveirense foi uma das participantes nestes importantes jogos
O Andebol Clube de Oli- dedicar ao andebol. Rapazes
Assim, na primeira jorveira de Frades (ACOF) está ou raparigas, entre os seis e nada, Portugal defrontou
de férias, após um Torneio de os 10 anos, podem integrar Cabo Verde, seguindo-se o
sucesso que trouxe ao con- as fileiras desta colectividade. confronto com o Brasil. Na
celho cerca de 200 pessoas. Rafael Almeida sublinha que terceira ronda, mediu forças
Mas este será um período de os objectivos passam, neste com Moçambique, para nas
descanso relativamente curto, escalão, por ambientar os duas últimas jornadas ter
pois no final de Agosto ini- mais novos à modalidade, defrontado Angola e São
ciam-se os treinos para a nova criando o gosto pelo ande- Tomé e Príncipe. O regresso
época desportiva. Afinal, o bol, à semelhança do que já foi no passado sábado, dia 2
percurso desta colectividade é aconteceu em anos anteriores. de Agosto.
o resultado de muito trabalho, Afinal, com espaço disponível
Para se ter uma ideia,
esforço e dedicação, quer das na sede do concelho, a logís- Portugal esteve representando
atletas, quer dos treinadores tica associada fica mais fácil, por 80 atletas nesta edição
e dirigentes, alguns dos quais permitindo alargar a oferta dos Jogos Desportivos da
acumulam estas duas funções. desta modalidade.
CPLP, uma competição para
A acrescentar ao trabalho
jovens abaixo dos 17 anos,
dos escalões que nesta época
Em grande
que pretendeu aliar cultura e
deram cartas, os responsáveis
A atleta do ACOF, Ana desporto.
estão a ponderar uma equipa Maria estará presente nos
Em declarações à agência
Júnior ou Sénior, que poderá Jogos da CPLP, em represen- Lusa, Duarte Lopes destaca a
surgir em parceria com outras tação da Selecção Nacional de importância dos Jogos como
entidades desportivas.
Andebol Juniores “C”.
uma “oportunidade especMas nem só os jovens
A IX edição dos Jogos tacular para conviver e para
ou jovens adultos terão aqui Desportivos da CPLP decor- assimilar e entender outras
uma oportunidade. Também reram em Angola, entre 26 de culturas com a facilidade da
os mais novos se vão poder Julho e 2 de Agosto.
língua”.
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