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ANDEBOL
Sporting contrata brasileiro
O brasileiro Fábio Chiuffa, 29 anos, é
reforço na equipa bicampeã nacional.
O ponta jogava pelos espanhóis
Ciudad de Logrork.
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ABC/UMinho apresenta mais dois reforços

CARLOS OLIVEIRA E JOSÉ ROLO são reforços do ABC/UMinho para a nova temporada. Clube reforça aposta na juventude e no regresso de um homem da casa depois de uma aventura no estrangeiro. Academistas renovaram também protocolo com a Sabseg.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Em ‘casa’ de um dos maiores
apoiantes do clube, a Sabseg,
que renovou o seu apoio à colectividade, o ABC/UMinho apresentou, ontem, mais dois reforços para a época 2018/2019.
Carlos Oliveira e José Rolo são
os mais recentes jogadores dos
bracarenses, numa clara demonstração de aposta na juventude e na prata da casa.
Carlos Oliveira é um jovem
guarda-redes de apenas 18 anos
que chega ao ABC/UMinho para
terminar a sua formação, uma
vez que tem ainda idade de júnior, mas também para ser mais
uma opção para a equipa sénior
comandada por Jorge Rito. Internacional sub-18 por Portugal,
o jovem atleta afirmou-se “mui-

to satisfeito pelo convite do
ABC, não só por ser um clube
histórico e com provas dadas a
nível de formação e nos seniores, mas também devido ao protocolo que tem com a Universidade do Minho” para onde
Carlos Oliveira vai estudar medicina no próximo ano lectivo.
Já José Rolo regressa a uma casa que conhece muitíssimo bem
e onde se formou no andebol. O
lateral direito cumpriu a sua formação nos academistas, de onde
saiu aos 25 anos para uma experiência no estrangeiro (representou o 1.º de Agosto, em Angola).
Regressa agora aos 29 anos com
o objectivo de “ajudar a equipa
no seu compromisso com as vitórias”. Um regresso “focado em
ajudar o ABC a ganhar títulos”,
mas também com o sonho de
chegar à selecção nacional.

DR

Carlos Oliveira e José Rolo foram apresentados como reforços do ABC/UMinho para a época 2018/2019
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Batalha concentra
1.200 atletas em encontro
nacional de infantis
ANDEBOL Até domingo, a Batalha recebe o maior evento
desportivo nacional da modalidade do andebol, envolvendo
a participação de escalões infantis.
São mais de 1.200 atletas
oriundos de Norte a Sul de Portugal, incluindo ilhas que, para
além da participação em dezenas de jogos, estarão envolvidos num amplo programa de
actividades lúdicas e culturais.
Atendendo ao elevado número

de equipas envolvidas no
evento, a organização distribuiu os jogos por diversos
equipamentos desportivos, designadamente os pavilhões da
Batalha e da Golpilheira, bem
como nos equipamentos existentes nas localidades de Alcaidaria, Casal do Marra,
Quinta do Sobrado e na Exposalão. As finais decorrerão no
próximo domingo, às 10h00 e
às 12h00, no Pavilhão da Batalha.|
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TORNEIO DE ANDEBOL EM ODEMIRA
A Associação de Andebol de Lisboa revalidou o título no Torneio
Nacional de Seleções Regionais, em iniciados femininos, vencendo,
na final, a equipa da Associação de Andebol do Porto, pela marca de
38-36. A competição disputou-se no Pavilhão do Complexo Desportivo
Dr. Justino Santos, em Odemira, entre as seleções do Algarve, Aveiro,
Lisboa, Braga, Porto e Madeira.
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deixa o abc

Carlos Martins
confirmado na Luz
O andebolista português
Carlos Martins (ex-ABC
UMinho) assinou um
contrato com o Benfica,
anunciou, ontem, o clube "encarnado".
O ponta direita, de 24
anos, que atuava há cinco épocas no ABC, no qual
iniciou carreira, tendo
vencido, na presente época, a Supertaça de Portugal. Carlos Martins revelou a sua alegria por voltar
a trabalhar com Ricardo
Pesqueira, Pedro Seabra e
Nuno Grilo, e ainda com
o treinador Carlos Resende, que também atuaram
no clube bracarense.
De saída do ABC estão, ainda, Belmiro Alves (Águas Santas) e Délcio (ISMAI).
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guarda-redes, de 17 anos, explica as razões que o levaram a mudar-se para braga

N

que o levaram a trocar a
turma portista pelo ABC.
«Eu aceitei este convite
com agrado, porque para
mim é muito importante
fazer o meu último ano de
formação num clube com
história na formação, na
equipa sénior e se alimenta de títulos. Foi uma decisão difícil mas, ao mesmo
tempo, fácil, sobretudo
pelo apoio incondicional
que sempre recebe desde o início das conversações e, também, pela
parceria com a UM que
me vai permitir crescer
em dois "mundos" paralelos (andebol e estudos),
e isso é fundamental para mim», vincou o jovem

guarda-redes.
José Rolo, visivelmente
feliz, destacou que o compromisso do ABC com as
vitórias é «enorme» e esse foi um dos motivos que
levaram o lateral direito a
«regressar a casa».
«Quando sai, como o
Carlos Matos disse, e recordo que só jogou em
Portugal no ABC – entrei
aos 12 e sai aos 25 anos –,
sempre quis voltar. Regresso com 29 e para mim
fazia todo o sentido voltar para a casa que me viu
nascer para o andebol. O
meu compromisso com
o ABC é de vencer jogos
e títulos e entrar em cada
jogo e em cada competi-

DM

a apresentação dos
reforços, Carlos Matos sublinhou, ainda, a importância
de ambos estarem ligados aos estudos. José Rolo vai «voltar a estudar» e
o Carlos Oliveira vai estudar Medicina. «Alargamos
o leque de atletas e, também, de estudantes universitários. Não estamos
focados apenas na questão desportiva e nos golos
que marcam, mas queremos muito que eles marquem estes golos académicos e sociais», juntou.
Carlos Oliveira, que fez
um exame no Porto antes de ser apresentado em
Braga, explicou as razões

ABC/UMinho

«Crescer em dois mundos paralelos»

Carlos Oliveira (à esquerda) e José Rolo

ção para vencer», destacou o andebolista bracarense, que sonha, ainda,

com um regresso à seleção. «Mas, para já, estou
focado no ABC», atirou.
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lateral-direito josé rolo de regresso e internacional sub-18 luso, carlos oliveira, chega do fc porto

ABC/UMinho

Passado, presente e futuro a uma só mesa
demista, Rui Silva, mostrou-se satisfeito pela renovação da parceria com
a SABSEG, tendo recordado que a campanha
de angariação de sócios,
com seis meses gratuitos
de quotas se estes passarem os seguros para a SABSEG, representada na
conferência de imprensa por Miguel Machado,
presidente do Conselho
de Administração da empresa – continua ativa.

ABC venceu 40%
dos títulos lusos
nos últimos 30 anos

ABC/UMinho renovou contrato com empresa bracarense e apresentou mais dois reforços para 2018/2019

pedro vieira da silva

ABC/UMinho apresentou, ontem mais
dois andebolistas para atacar a nova época: José Rolo (lateral direito, ex-1.º de Agosto,
Angola) e Carlos Oliveira
(guarda-redes, de 17 anos,

O

ex-juvenil do FC Porto).
José Rolo, visivelmente feliz por "voltar a casa"
– entrou para as escolas
da turma amarela com
12 anos e deixou Braga
com 25, tendo conquistado duas Taças de Portugal,
tendo ainda alinhado em
vários jogos internacio-

nais pelo ABC/UMinho.
Rumou, depois, a Angola, onde foi treinado
pelo ex-academista Filipe Cruz, tendo conquistado ali vários títulos.
Agora, volta ao Sá Leite, onde vai trabalhar com
Jorge Rito, que já o orientou nas escolinhas do ABC.

Da turma portuense
chega o guarda-redes Carlos Oliveira, de apenas 17
anos, internacional sub-18
português, que vai lutar com Humberto Gomes e Cláudio Silva pela
titularidade.
Na apresentação, o
presidente da turma aca-

Carlos Matos, diretor desportivo do ABC, apresentou dois andebolistas,
realçando a qualidade de
ambos e a "ponte" que pode ser feita entre o passado, presente e futuro.
«O ABC é, nos últimos 30 anos, a equipa
que mais conquistou títulos em Portugal. Cerca de
40% dos títulos nacionais
seniores foram ganhos
pelo ABC, e falo apenas
dos seniores, porque na

formação a percentagem
ainda é maior. Nos últimos quatro anos venceu
seis títulos. A ideia é continuar nesta senda. José
Rolo é um regresso a casa, lateral direito, esquerdino. Eu sabia que ele, tal
como muitos outros, sairam mas com a ideia de
voltar. Era uma posição
específica em que tínhamos uma lacuna. É um
bom regresso, sei que está super feliz e para nós é
bom ver os filhos da casa
regressar. Mas não é só a
questão emocional, tem
muito valor desportivo»,
vincou.
«Carlos Oliveira é um
atleta que seguíamos há
dois anos, com enorme
potencial, é um dos guarda-redes da seleção de
sub-18. É um atleta para
o presente e para o futuro. Acreditamos que será uma excelente aposta,
não é para daqui a três
anos, será para já, vai depender dele, mas acreditamos que nos vai ajudar
imenso», finalizou Matos.
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