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ABC/UMinho na ribalta europeia

ANO DE 2015 BRILHANTE para a equipa bracarense. ABC/UMinho conquistou a Taça de Portugal, frente
ao FC Porto, e esteve em destaque nas provas europeias. Final da Taça Challenge foi ponto alto.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

O brilhante ano do ABC/UMinho começou com a conquista
da Taça de Portugal, no mês de
Março. Foi o 11.º troféu da história do clube conquistado depois da vitória emotiva frente ao
FC Porto, por 25-24, na ‘final- four’ que decorreu em Loulé.
A formação bracarense, que ao
intervalo já vencia por 13-10,
não conquistava a prova desde
2008/09.
Mas o momento alto do ano foi
a presença na final da Taça Challenge de andebol. Na Roménia,
frente ao Odorhei, o ABC/UMinho falhou a oportunidade de
conquistar o troféu europeu ao
perder por 32-25, depois do
triunfo em Braga, por 32-28. Foi
a terceira final europeia dos academistas.

ABC festejou o
título de campeão
nacional de juvenis, com
uma brilhante vitória por
31-21, frente ao
Águas Santas.

+ Taça

DR

ABC/UMinho conquistou a Taça de Portugal de andebol e marcou presença na final da Taça Challenge, na Roménia

ABC/UMinho conquistou a
Taça de Portugal de
andebol, ao bater o
FC Porto na final, por
25-24, num encontro com
grande drama e emoção.
O ABC não ganhava a
competição desde 2009 e
conquistou o 11.º troféu.
No ranking da prova, o
ABC aproximou-se dos
15 títulos dos leões,
enquanto o FC Porto
manteve-se no terceiro
posto, com sete troféus.
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Pedro Seabra recebe troféu
individual na Holanda
Aveirense O atleta, que ajudou ao êxito do ABC, foi eleito o “Melhor Atacante”
D.R.

Andebol
Limburgse Handbal Dagen

O andebolista aveirense Pedro
Seabra está a ter um grande regresso à competição. Depois
de cerca de três meses parado,
devido a lesão, o central esteve,
no últimos dias, em grande
destaque ao ajudar o ABC a
conquistar o Torneio Limburgse Handbal Dagen, que teve
lugar na Holanda.
A formação bracarense, na
qual também milita o aveirense Nuno Grilo, que tal como
Pedro Seabra formou-se no
São Bernardo, realizou uma

Pedro Seabra a receber o prémio de “Melhor Atacante”

prova sem mácula – venceu,
na primeira fase, o RK Sloga
Pozega, da Sérvia (34-25), o
AHC Potaissa Turda, da Roménia (30-28), e os holandeses do
Targos Bevo HC (32-30) –, tendo na grande final superado os
noruegueses do Viking Handball, por 34-28.
Pedro Seabra, no final do torneio internacional, foi eleito o
“Melhor Atacante”, ao passo
que o norueguês Ole Andre Leranger recebeu o prémio de
“Melhor Guarda-redes” e o seu
companheiro de equipa, Linden Van Riessen, o de “Melhor
Defesa”. |
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Andebol Club de Lamego

Entrevista
a António Manso
O Andebol Club de Lamego é a equipa mais representativa do concelho
nesta modalidade.
Após 25 anos de glória,
este clube já disputou e disputa alguns campeonatos
nacionais, tendo para isso
conquistado muitos título
distritais.
Assim, e porque o jornal
Douro Hoje achou oportuno,
impunha-se uma entrevista
ao seu presidente António
Frias Manso, confrontando-o
com as seguintes perguntas,
que têm por finalidade informar os nossos leitores.
Douro Hoje – O Andebol Club de Lamego, nestes últimos anos, e para
não fugir à regra, tem passado por momentos difíceis.
Como se encontra neste momento o clube a nível
financeiro?
António Manso – O clube a nível financeiro está
estabilizado e sem dívidas.
DH – Quais os objectivos para esta época que
está a decorrer?
AM – O grande objetivo
para esta época e mantermo-nos na 1ª divisão nacional no escalão de juvenis

masculinos e aumentar o
número de atletas para que
tenhamos no futuro outros
escalões.
DH – Quando pensam
poder vir a jogar no Pavilhão Multiusos, para levar
mais assistência a assistir
aos jogos?
AM – Já lá jogamos, mas
permanentemente deve ser
difícil, mas vamos aguardar
por novidades.
DH – É política do clube
continuar com a chamada
“Prata da Casa” (jovens de
Lamego), ou tem atletas
oriundos de outros Concelhos?
AM – Para já estamos só
com a prata da casa, de futuro logo veremos, isto devido
a projectos que temos para
o futuro.
Carlos Magalhães
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