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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho apresentou on-
tem, oficialmente, o plantel
2013/14 na reitoria da Universi-
dade do Minho. Cerimónia,  ser-
viu também para mostrar as no-
vas camisolas e patrocinadores
do clube. Optimista numa boa
temporada, Luís Teles, presiden-
te do ABC/UMinho, alimenta o
sonho do regresso às competi-
ções europeias. “As expectativas
são de conseguirmos um objecti-
vo que já não atingimos há al-
guns anos que é regressar à Eu-
ropa. E se possível, e vamos
trabalhar para isso, é lutar para
estar no pódio do campeonato
nacional. São metas que se com-
plementam, mas o nosso grande
sonho é voltar a ter jogos de
grande nível  europeu e com isso
atrair novos adeptos”, frisou.

E o presidente academista de-
posita total confiança no plantel
formado. “É um grupo humilde
mas muito aguerrido. Tem muita
juventude, mas também expe-
riência, já que estes jovens têm
já um longo percurso ao nível
das selecções. Não tenho dúvi-
das que é um plantel que com a
ambição transmitida pelo Carlos
Resende vai entrar em todos os
jogos para ganhar”, destacou.

Sobre a entrada do novo patro-
cionador, Luís teles considera
mais uma excelente ajuda. “Por
mais ambição que tenhamos,
sem estes apoios os nossos ob-
jectivos nunca serão consegui-
dos. Por isso, este momento  é

também para agradecer os
apoios que temos da UM, que
tem sido uma parceria óptima

porque tem permitido cativar al-
guns atletas importantes através
da motivação da universidade;
agradecer também à câmara mu-
nicipal e aos nossos patrocina-
dores, todos de muita qualidade
e que dão garantias para o nosso
futuro. Agora vamos procurar
retribuir ao mais alto nível”,
afirmou o dirigente.

Por sua vez, António Cunha,
reitor da UMinho e anfitrião da
cerimónia, renovou a aposta na

parceria com o ABC. “Começa-
mos este projecto inovador há
um ano e tem sido uma aposta
bem sucedida. Para a UM o des-
porto é muito importante e faz
parte do nosso projecto educati-
vo. Escolhemos sempre parcei-
ros que nos inspiram confiança e
o ABC é um deles. Prova disso
são os resultados já obtidos, pois
a UM é bi-campeã europeia uni-
versitária de andebol e para o
ano vamos organizar o Campeo-

nato do Mundo. É um casamento
de interesses mútuos”, concluiu
o reitor.

Também Vítor Sousa, vice-pre-
sidente da câmara em represen-
tação do município, destacou a
importância do ABC/UMinho na
promoção da “marca Braga”. “O
ABC diz muito à cidade. É um
clube histórico que consegue
congregar os esforços de várias
instituições na promoção do des-
porto e merece ser apoiado”.

ABC/UMinho com futuro assegurado
AMBIÇÃO RENOVADA para a nova época desportiva 2013/2014. Com os olhos postos no regresso às competições europeias, e o
futuro assegurado pela Liberty Seguros, o ABC/UMinho apresentou ontem a equipa sénior, na reitoria da Universidade do Minho.

ROSA SANTOS

Plantel sénior do ABC/UMinho tirou ontem a fotografia oficial da  temporada 2013/2014 na reitoria da Universidade do Minho

HOJE, ÀS 20 HORAS
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho joga, esta noite,
na Madeira, às 20 horas, em par-
tida da segunda jornada do cam-
peonato nacional Andebol 1. Pa-
ra os bracarenses vai ser a es-
treia na competição, já que o jo-
go da ronda inaugural com o
Maia ISMAI foi adiado. O técni-
co Carlos Resende, parte com
muita ilusão para o duelo com os
madeirenses, após um trabalho

positivo na pré-temporada.
“Os trabalho estão a decorrer

bastante bem, felizmente, este
ano sem qualquer lesão, pelo
que estamos expectantes para o
primeiro jogo oficial da época.
Mas estamos preparados para
começar o campeonato da forma
como pretendemos”, afirmou
Carlos Resende, que parte para a
Madeira confiante num bom re-
sultado, mesmo sem saber nesta
fase o real valor do adversário.

“Do jogo que observámos ain-

da não temos um conhecimento
perfeito da equipa como tínha-
mos do ano passado. Mas devido
à infelicidade que tiveram (fale-
cimento de Aleksander Donner)
e pouco tempo do novo treina-
dor,  espero uma equipa ainda a
jogar muito consoante os pa-
drões que tinha na época passa-
da”, apontou Resende, esperan-
do as mesmas dificuldades dos
jogos do ano passado, mas tam-
bém o mesmo desfecho, que é
“um resultado positivo”.

“Preparados para uma estreia
positiva frente ao Madeira SAD”

ROSA SANTOS

Cerimónia serviu também para apresentar as novas camisolas e patrocionadores

Parceria do ABC com a Uni-
versidade do Minho iniciou
há um ano, num projecto
inovador a nível nacional,
e os responsáveis pelas
duas instituições fazem um
balanço positivo.
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ABC/UMINHO
Ambição renovada para
nova época desportiva
Pág. 30
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A Associação de Andebol de
Coimbra, que, recentemente,
voltou ao activo recebeu nos
úl timos dias boas notícias, pois
três dos seus árbitros foram
promovidos.

A jovem dupla constituída
por André Moura Pereira e Mi-
guel Mendes ascendeu ao qua-
dro de árbitros nacionais de ní-
vel 1, enquanto Jorge Nunes,

por seu turno, foi promovido a
árbitro nacional de nível 3.

Por falar em arbitragem está
previsto para o dia 20 deste
mês um jantar-convívio no res-
taurante Dona Elvira, em
Coimbra, que visa reunir ac-
tuais e ex-árbitros com ligações
à associação conimbricense.

As inscrições estão abertas
até ao próximo domingo, sen -
do que as mesmas poderão ser
feitas por via electrónica - fer-
nandobernardes03@gmail.co
m e carlamfferreira76@gmail
.com - ou por contacto telefó-
nico: 912 667 522 (Fernando
Bernardes) 916 723 245 (Carla
Ferreira). |

Árbitros da Associação
foram promovidos

André Moura Pereira, Jorge Nunes e Miguel Mendes

Andebol
Campeonato Nacional
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NA UNIVERSIDADE DO MINHO

ABC apresenta-se hoje
O ABC apresenta hoje o seu plantel sénior para a 

nova temporada desportiva durante uma cerimónia a 
realizar a partir das 18h00 na reitoria da Universidade 
do Minho, no Largo do Paço.
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Inês Silva representava a Juventude do Lis

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

�Comece por observar a fotografia de
Ricardo Graça que ilustra este texto.
Parece-lhe bem? A nós também, mas
esta é uma cena que, muito prova-
velmente, não se irá voltar a repetir.
Porquê? A atleta em questão, umas
das melhores jogadoras nacionais de
andebol, a menina bonita da Juven-
tude do Lis e internacional A portu-
guesa anunciou que não voltará a jo-
gar, apesar de não ter mais de... 20
anos. De uma coisa tem a certeza: as
saudades do jogo, das colegas e do clu-
be vão apertar. E muito!

Chama-se Inês Silva e frequenta o
2.º ano do curso de Medicina, em Lis-
boa. É precisamente esse o busílis da
questão. Um curso exigente, uma
modalidade exigente e uma perso-
nalidade exigente. A corda tinha de re-
bentar por algum lado. Um abando-
no aos 20 anos, na flor da idade en-
quanto atleta, num talento que até é
aposta regular do seleccionador na-
cional João Florêncio, pode parecer
estranho. Precoce é, com certeza,
mas há momentos em que é neces-
sário tomar opções.

“Ao longo do tempo que joguei
andebol sempre consegui conciliar a
vida académica e a vida desportiva
com mais ou menos dificuldade, mas
tentando sempre dar o máximo nas
duas partes. No entanto, nestes dois
últimos anos, em que frequentei a fa-
culdade, tornou-se cada vez mais di-
fícil, saindo ambas as actividades
prejudicadas. Optei por investir no
que realmente será o meu futuro”, ex-
plica Inês Silva, que alinhava a lateral.

A estudante de Medicina pensou,
matutou e tomou a opção que consi-
derou ser mais ajustada. “Não foi de
ânimo leve”, garante. “Pensei du-
rante vários meses e considerei as vá-
rias hipóteses. Como não queria estar
no andebol apenas a 'meio gás', deci-

RICARDO GRAÇA

di abandonar.” A decisão apanhou
muitos de surpresa, outros nem por
isso. “A minha família e os meus ami-
gos apoiaram-me porque sabiam que
necessitava de parar. As minhas co-
legas de equipa naturalmente ficaram
surpreendidas, assim como o selec-
cionador nacional. Também houve
quem dissesse que era um completo
absurdo...” A decisão foi, contudo,
“bem ponderada”.

Inês Silva sabe que vai sentir falta
das colegas, das brincadeiras do bal-
neário, dos grandes golos e das emo-
ções fortes de uma partida de ande-
bol, mas também sabe que há alturas
em que é necessário decidir. ”Ainda
não estou preparada”, garante. “Sei
que vou ter imensas saudades de jo-
gar, porque continuo a adorar o an-
debol. Mas também vou sentir falta do
espírito de equipa e de algumas pes-

soas que me marcaram. O andebol foi
sem duvida fundamental nas aquisi-
ção de valores, como a solidariedade
com colegas, a união na luta por um
objectivo comum, fortificando tam-
bém as relações interpessoais.”

A presença, sendo tão jovem, na se-
lecção A, é algo de que se orgulha, mas
que agora também tem um fim. “Foi
um grande voto de confiança por
parte do seleccionador nacional e já
tive oportunidade de agradecer a
oportunidade que me foi dada. No en-
tanto, considero que fazer uma pau-
sa será o melhor para mim neste mo-
mento”, refere Inês Silva. Pausa?
Quer dizer que está uma porta en-
treaberta para um regresso? “Esta
época iniciei a minha pausa despor-
tiva por tempo indefinido, por isso
nunca se sabe. Mas em princípio não
será para voltar.” 

Opinião
A avaliação 
de André Afra
Além de ter sido o último treinador
de Inês Silva na Juve Lis, André
Afra também acompanhou grande
parte do curso desportivo da atleta.
Melhor do que ninguém sabe dizer
o que o andebol português perde
com este abandono. “Tem
capacidades físicas acima da
média, designadamente a
velocidade. É uma atleta muito
explosiva, com grande capacidade
de sacrifício, sobressaindo nas
transições ofensivas e defensivas.
Perde-se, para já, uma atleta que
adora andebol e que ainda tenho
esperança que regresse, pois faz
muita falta dentro dos pavilhões.” 

Internacional portuguesa deixa o andebol aos 20 anos

Inês Silva: a precoce despedida
da menina que encantava pavilhões
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JAC apresenta 
equipas

Os diversos escalões do andebol feminino 
do Juventude, Amizade e Convívio (JAC) de 
Alcanena, apresentam-se ao público este 
sábado, 7 de Setemebro, no pavilhão da 
escola secundária de Alcanena. A manhã é 
reservada para as bambis, minis, infantis 
e iniciadas. Depois do almoço de convívio, 
às 13 horas, as juvenis fazem o jogo de 
apresentação às 15 horas e, às 17 horas, 
são as seniores que entram em campo, para 
defrontar o Colégio João de Barros.

andebol
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Já confirmaram a sua presença no I tor-
neio de Andebol (escalão de Juvenis), que 
se vai realizar nos dias 6,7 e 8 de setembro 
no Pavilhão dos Desportos em Vila Real, os 
atuais campeões nacionais de Andebol, o 
sl Benfica. 

Igualmente presente estará também o 
vice-campeão nacional, FC Porto, e a Asso-
ciação Atlética de Águas santas.

Os juvenis do sport Vila Real e Benfi-
ca preparam-se para defrontarem estas 3 
grandes equipas.

anDEbOl

Campeões nacionais de andebol em Vila Real
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