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A8 Seleção de andebol de sub-21 já está na final do ´IFH Trophy´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-08-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=564264

 
A seleção de andebol de sub-21 de Cabo Verde garantiu o acesso à final do torneio da Federação
Internacional de Andebol - 'IFH Trophy', ao vencer a sua congénere do Congo por 25-21, em jogo
disputado, esta sexta-feira, em Adis Abeba, Etiópia. O adversário de Cabo Verde para a final da prova
sairá do jogo entre Nigéria - Etiópia.
 
 07-08-2015
 
 

Página 8



A9

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 31,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60483928 07-08-2015

ANDEBOL
| Francisco Ferreira | 

“O estatuto do ABC/UMinho
obriga a lutar para vencer em to-
das as competições em que está
inserido”. É com este lema que o
ABC/UMinho arrancou os tra-
balhos de preparação para a no-
va temporada. O estatuto do clu-
be e a excelente época passada
elevam, de certa forma, a fas-
quia para a temporada que se
avizinha.

Com Miguel Sarmento (ex-IS-
MAI) de regresso a casa e a figu-
rar como único reforço - para
além da inclusão de seis jovens
da formação - o universo do clu-
be mostrou-se bastante confiante
para a nova época e para a con-

quista de títulos, que desde logo
poderá começar na Supertaça,
diante do FC Porto.

Guilherme Freitas, vice-presi-
dente do ABC/UMinho, deu voz
à forte ambição e à sede de vitó-
rias e de títulos. “Os objectivos
do ABC passam, todas as épo-
cas, por entrar para ganhar em
todas as competições em que
participa e este ano, naturalmen-
te, as ambições mantêm-se. Va-
mos dar tudo para ganhar todas
as provas”.

Questionado acerca do primei-
ro título em disputa, a Supertaça
diante do FC Porto, o dirigente
não se coibiu de expressar o de-
sejo de conquistar o troféu. “O
jogo da Supertaça com o FC
Porto é, naturalmente, um gran-

de teste para nós. Felizmente, ao
contrário do que é habitual acon-
tecer no início de época, o nosso
plantel não sofreu muitas mexi-
das como talvez tenha aconteci-
do no adversário. Depositamos
grande confiança na nossa equi-
pa técnica e na sua capacidade
de comandar os atletas e ler os
jogos. A Supertaça é o primeiro
grande troféu que, obviamente,
queremos conquistar”.

O técnico Carlos Resende mos-
trou-se, também, bastante ambi-
cioso para a nova temporada e
para as provas que o clube irá
disputar. “Partimos sempre com
uma dose de ambição reforçada.
É dessa forma que vamos entrar
e é dessa forma que estamos a
iniciar os trabalhos. As expecta-

tivas são naturalmente boas e
são alicerçadas naquilo que tem
sido o nosso comportamento nos
últimos anos”.

Relativamente aos objectivos
definidos para a temporada, a
palavra de ordem continua a
ser...títulos. “O objectivo passa
por lutar pelos títulos, com a di-
ferença de que este ano temos
mais um, que é a Supertaça, no
dia 30 de Agosto. Acima de tudo
queremos e vamos lutar, em to-
dos os jogos e em todas as com-
petições pela vitória”.

O timoneiro adiantou, ainda,
que o plantel não se encontra fe-
chado. “Eu julgo que no despor-
to nada está fechado porque as
coisas são muito mutáveis. Nada
nos garante que não entre ou

saia nenhum jogador para um
clube com maior poderio”.

O ABC/UMinho tem estreia
oficial agendada para o dia 30 de
Agosto, na Supertaça diante do
FC Porto, no Pavilhão Munici-
pal de Castelo Branco. 

FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho apresentou-se para a nova temporada com um plantel com poucas mexidas, apostando na prata da casa e naquilo que é a mística do histórico emblema bracarense

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende mostrou-se bastante positivo e ambicioso para a nova temporada

ABC/UMinho com fome de títulos
AMBIÇÃO E CONFIANÇA no início dos trabalhos de preparação da nova época. Miguel Sarmento e três jovens da formação são,
até ao momento, as novidades num plantel ainda em aberto. Universo do clube em sintonia no desejo da conquista de títulos.

Agenda de pré-época do
ABC/UMinho:
08/08:
Teucro - ABC/UMinho
15/08:
Cangas - ABC/UMinho
22 a 23/08:
ABC/UMinho - Alingsas HK
Torneio Internacional de
Viseu (SL Benfica, Sporting
CP e Alingsas HK)

+ pré-época“É muito importante para
nós dar espaço à nossa
formação. Juntar o aspecto
competitivo, onde nos
queremos assumir cada vez
mais na lutas pelos títulos, à
criação de espaço para que
os nossos jovens atletas
possam evoluir. Este ano,
por exemplo, vamos iniciar a
época com três atletas de
idade juvenil que queremos
que cresçam connosco.”

Carlos Resende (treinador)

Jogadores Clube anter ior
Humberto Gomes ABC/UMinho
Fábio Vidrago ABC/UMinho
Hugo Rocha ABC/UMinho
Pedro Seabra ABC/UMinho
Miguel Sarmento ISMAI
Diogo Branquinho ABC/UMinho
Emanuel Ribeiro Ex-júnior
Ricardo Pesqueira ABC/UMinho
João Pedro Gonçalves ABC/UMinho
Carlos Martins ABC/UMinho
Nuno Grilo ABC/UMinho
Nuno Rebelo ABC/UMinho
Cláudio Silva Ex-júnior
Oleksandar Nekrushets Ex-júnior
Tomás Albuquerque Ex-júnior
André Gomes Ex-júnior
Lucas Ferrão Ex-júnior

Equipa Técnica
Carlos Resende (treinador)
Carlos Ferreira (treinador adjunto)
Tiago Peixoto (fisioterapeuta)
Dr. José Moura Leal (médico)
Armando Fernandes (director)
António Gomes (dirigente)

Direcção

João Luís Nogueira (presidente)
Luís Teles (vice-presidente)
Guilherme Freitas (vice-presidente)

2015/2016PLANTEL
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Europeu Universitário de An-
debol que está a decorrer em
Braga teve ontem o seu dia
“quase” livre. Para a competição
masculina o dia foi mesmo de
descanso, e no feminino apenas
quatro equipas estiveram em
prova, sendo uma delas a Uni-
versidade do Porto que venceu
as alemãs da HfPV Wiesbaden e
desta forma subiu ao primeiro
lugar do grupo, embora com
mais um jogo que Hfpv Wiesba-
den e Malaga. 

Com apenas dois jogos a reali-
zarem-se, as primeiras equipas a
entrarem em acção foram a
Univ. Pitesti (Roménia) e Mar-
mara (Turquia). Romenas e tur-
cas mediram forças ainda na luta
por um lugar na fase seguinte da
prova. À partida para este jogo,
nem uma nem outra havia venci-
do qualquer encontro, situando-
se as duas formações no fundo
da classificação do grupo A.
Desta forma, esta partida era de
extrema importância na luta pela
não exclusão da prova. 

As turcas entraram melhor,
mas aos poucos, Marmara foi to-
mando conta do jogo, e chegou
ao intervalo a vencer por 5 golos
de diferença (11-16). Na segun-
da metade, Marmara veio ainda
mais disposta a resolver as coi-
sas, controlou totalmente e até
final teve apenas de dilatar a
vantagem, acabado por ser bem-
sucedida e vencer por 36-25. 

Na segunda partida subiram ao
palco a UPorto (POR) e a HfPV
Wiesbaden (GER). Perspetiva-
va-se um jogo bastante disputa-
do entre duas fortes formações
que fizeram desta partida um

ataque ao primeiro lugar do gru-
po. 

O jogo iniciou-se de forma in-
tensa, com duas equipas bem or-
ganizadas taticamente e com o
primeiro tento da partida a ser

marcado por um contra-ataque
rápido da UPorto (Ana Sam-
paio). 

A intensidade na partida, com
domínio das portuenses, mante-
ve-se até ao intervalo, onde a
UPorto vencia por 16-14.

Na segunda parte a equipa de
Wiesbaden entrou decidida a vi-
rar o resultado a seu favor, mas a
ansia excessiva levou a equipa a
falhar várias oportunidades de
golo. Por outro lado, a equipa do
Porto manteve a frieza necessá-
ria para segurar as alemãs e con-
seguir aproveitar as suas falhas,
alargando a vantagem que se vi-
ria a revelar decisiva. Na recta
final do encontro, já com a equi-
pa portuguesa a jogar com o re-
lógio, a alemãs conseguiram
aproximar-se no marcador, em-
patando a partida (25-25). 

No entanto, o sangue frio das
portuguesas manteve-se e com
alguns contra-ataques bem-suce-
didos conseguiram sentenciar o
jogo e consolidar a vantagem até
ao fim. 30-28 foi o resultado fi-
nal que colocou a formação do
Porto em primeiro do grupo.

Com apenas uma jornada para
o fim desta fase inicial da com-
petição feminina, hoje as contas
ficarão fechadas e uma das equi-
pas do grupo A ficará fora da
competição. 

Para as outras a fase seguinte
será de cruzamento entre as
equipas do grupo A e grupo B. 

Competição prossegue hoje
com mais jogos no pavilhão da
UM em Gualtar e em Lamaçães.

UPorto vence Wiesbaden 
e ataca liderança do grupo
QUARTO DIA DE COMPETIÇÃO teve apenas dois jogos do torneio feminino, com destaque para a vitó-
ria da Universidade do Porto sobre as alemãs da HfPV Wiesbaden. Competição masculina folgou, antes
do arranque da fase decisiva do Europeu Universitário de Andebol, que decorre em Braga até domingo.

NUNO GONÇALVES

Equipa feminina da UPorto venceu ontem alemãs de Wiesbaden por 30-28
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A Câmara Municipal de Lagoa irá propor-
cionar a abertura ao público de modo gratuito 
dos polidesportivos do Rosário e da Atalhada. 

Os referidos polidesportivos estarão, assim, 
abertos ao público durante este mês de Agosto, 
durante a semana e aos Sábados à tarde, pos-
sibilitando o seu uso a todos quantos queiram 
praticar desporto de modo informal.

A Presidente da Câmara Municipal de La-
goa, Cristina Calisto Decq Mota, considera 
que “esta é uma medida que visa, sobretudo, 
incrementar a prática do desporto como acti-
vidade de tempos livres, bem como dinamizar 
dois equipamentos desportivos que se encon-
tram no centro urbano e que são muito procu-
rados pela comunidade local, reforçando, simi-
larmente, uma política de desporto direccionada 
para a juventude, incrementando estilos de vida 
saudáveis.”

Tanto o Polidesportivo da Atalhada 
intervencionado em 2013, como o Polidesportivo 
do Rosário, requalificado em 2015, têm pavi-
mentos de relva sintética que permitem a prá-
tica de ténis, futebol, voleibol e andebol. Por 
outro lado, e para além da frequência de gru-
pos informais, são ainda palco da actuação do 
Clube de Ténis da cidade de Lagoa que tem 
incrementando de forma muito dinâmica a prá-
tica desta modalidade no concelho. 

De referir que, cada um destes equipamen-
tos, que conta com uma utilização mensal de 
500 utilizadores, terá como sempre, a supervi-
são de colaboradores da autarquia que zelarão 
pela conservação e cumprimento de regras dos 
espaços. A reserva dos mesmos poderá ser con-
cretizada através do e-mail desporto@lagoa-
acores.pt, ou presencialmente na Pousada da 
Juventude de Lagoa.

Polidesportivos da Atalhada e do 
Rosário abertos à comunidade

Quadro nacional de arbitragem de futsal Durante a semana e Sábados à tarde
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Universidade de Aveiro procura segunda vitória
A equipa feminina da Universidade Aveiro defronta, hoje (18h), as polacas da Vincent
Pol University na fase de grupos do Europeu Universitário de Andebol. Aveiro já venceu
a Universidade de Toulon (22-19), mas perdeu com as alemãs de Konstanz (32-21).
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 Luís Filipe Silva

o
ABC/UMinho já tra-
balha há alguns dias 
e deu ontem a co-
nhecer o seu plantel 

para a exigente época de 
2015/16. Os academistas 
terão pela frente quatro 
alvos bem definidos pa-
ra atacar e a vitória é pa-
lavra de ordem, à seme-
lhança do que aconteceu 
no ano passado. Superta-
ça, campeonato, Taça de 
Portugal e Taça Challen-
ge são as provas onde os 
academistas vão procurar  
aumentar o espólio da sua 
já vasta  sala de troféus.

E este ano a exigência 

subiu com a Supertaça 
que vai colocar em Cas-
telo Branco o ABC/UMi-
nho diante do FC Porto, 
em Castelo Branco.

Mas Carlos Resende 
acredita que terá a equi-
pa bem preparada para 
fazer face aos obstáculos 
que desde bem cedo vão 
começar a surgir. «No iní-
cio partimos sempre com 
uma dose de ambição re-
forçada. É dessa forma 
que vamos entrar e ini-
ciar os trabalhos. Temos 
estado desfalcados por-
que muitos dos atletas es-
tão a competir no Euro-
peu Universitário, mas 
vamos trabalhar para es-

academistas deram ontem a conhecer plantel para 2015/16

ABC/UMinho aponta à vitória 
em quatro frentes de batalha

Miguel 
Sarmento 
é o único 
reforço.

tarmos a postos no ar-
ranque das competições.  
Este ano temos a Superta-
ça, já no dia 30 de agosto. 
Em todos os jogos e todas 
as competições a vitória 
é aquilo que nos interes-
sa», frisou.

Carlos Resende deixou 
bem vincado que o plantel 
não está fechado e admi-
te perder ou ganhar joga-
dores no defeso, mas real-
çou a promoção de mais 
atletas de formação.

Guilherme Freitas: 
«Vencer o maior 
número de provas 
possível»
Para o vice-presidente do 

ABC/UMinho mantém a mesma ambição de sempre 

Regresso de Miguel Sarmento

Plantel para 2015/16
O regresso de Miguel Sarmento (ex-ISMAI) é a 
única novidade num plantel que poucas altera-
ções sofreu. As saídas de João Pinto para o Spor-
ting e de Bruno Dias para o AC Fafe são as bai-
xas num grupo que passa a contar com quatro 
atletas com idade juvenil mas que Resende viu 
qualidades que possam ajudar à equipa sénior.

Plantel do ABC/UMinho
Humberto Gomes, Fábio Vidrago, Hugo Rocha, 
Pedro Seabra, Miguel Sarmento (ex-Maia/IS-
MAI), Diogo Branquinho, Emanuel Ribeiro, Ri-
cardo Pesqueira, João Pedro Gonçalves, Carlos 
Martins,  Nuno Grilo, Nuno Rebelo,  Cláudio Sil-
va (ex-júnior), Oleksander (ex-júnior), Tomás Al-
buquerque e André Gomes (ex-júnior)

Treinador: Carlos Resende
Adjuntos: Carlos Ferreira
Diretor: Armando Fernandes
Fisioterapeuta: Tiago Peixoto
Médico: Moura Leal

Jogos de preparação
8 de agosto: Teucro-ABC;
15 de agosto: Cangas-ABC;
22 e 23 de agosto: Torneio de Viseu.

26 de agosto: Apresentação aos sócios frente 
ao Cangas, às 21h00, no Flávio Sá Leite.

2 de setembro: AC Fafe-ABC (20h00)

ABC/UMinho, Guilher-
me Freitas, os objetivos 
estão bem vincados: «En-
trar para vencer em to-
das as competições que 
participe».

O dirigente destacou 
a dificuldade em segurar 
atletas devido ao factor fi-
nanceiro, mas deixou bem 
claro que «o clube só vai 
até onde pode. Perdemos 
o João Pinto para o Spor-
ting, devido a isso porque 
por parte do atleta ele sen-
tia-se muito bem cá».

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC

O ponta direita Miguel Sarmento (ex-Maia/ISMAI) 
estava muito satisfeito pelo regresso à casa que o for-
mou para o andebol nacional.

«É um regresso a casa e estrou muito feliz. É o 
tempo ideal. Estive dois anos fora mas fiz aqui a 
minha formação», salientou. Agora, o jovem  atle-
ta diz-se mais maduro para ajudar a equipa a atin-
gir os objetivos.

«Ganhei experiência e agora espero ser mais um 
a ajudar e coletivamente vamos lutar por vencer as 
quatro competições», destacou.

Miguel Sarmento regressa ao ABC/UMinho dois anos depois

«Muito feliz por voltar»

Miguel Sarmento (ao centro) regressa ao Sá Leite

A
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ABC 
APRESENTOU-SE

CHEIO 
DE AMBIÇÃO
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O 
europeu universitá-
rio de andebol que, 
está a decorrer em 
Braga teve ontem o 

seu dia “quase” livre, rea-
lizando-se apenas dois 
encontros no feminino. 
Num deles a Universi-
dade do Porto venceu as 
alemãs da HfPV Wiesba-
den e desta forma subiu 
ao primeiro lugar do gru-
po, embora com mais um 

Braga: Europeu de andebol universitário

Univ. Porto vence alemães e ataca 1.º lugar do grupo

Equipa da Universidade do Porto em ação frente ao conjunto alemão

Jogos para hoje

Femininos
10h00: Univ. Pitesti (Rom)-Univ. Málaga (Esp)
11h00: Univ. Marmara (Tur)-Wiesbaden (Ger)
16h00: Univ. Konstanz (Ger)-Univ. Toulon (Fra)
18h00: Univ. Pincent (Pol)-Univ. Aveiro
Masculinos
12h00: Wiesbaden (Ger)-Univ. Córdoba (Esp)
16h00: Politécnico Leiria-Univ. Strasbourg (Fra)
18h00: Univ. Pitesti (Rom)-Univ. Minho

jogo que Hfpv Wiesbaden 
e Málaga. 

As primeiras equipas a 
entrarem em ação foram 
a Universidade de Pitesti 
(Roménia) e a Universida-
de de Marmara (Turquia), 
tendo esta última acaba-
do por ser bem-sucedi-
da ao vencer por 36-25.
Romenas e turcas medi-
ram forças ainda na luta 
por um lugar na fase se-

guinte da prova. À partida 
para este jogo, nem uma 
nem outra havia vencido 
qualquer encontro, situan-
do-se as duas formações 
no fundo da classificação 
do grupo A. 

As turcas entraram me-
lhor e foram tomando 
conta do jogo, aumentan-
do a vantagem, tendo es-
tado sempre a vencer por 
uma margem de dois a 

três pontos, tendo chega-
do mesmo ao intervalo a 
vencer por 5 golos (11-16). 

Na segunda metade, 
Marmara veio ainda mais 
disposta a resolver as coi-
sas, controlou totalmente 
e até final teve apenas de 
dilatar a vantagem que se 
situou nos 36-25.

Na segunda partida do 
dia subiram ao “palco” 
a UPorto (Por) e a HfPV 
Wiesbaden (Ger).  O jogo 
iniciou-se de forma in-
tensa, com duas equipas 
bem organizadas tatica-
mente e com o primei-
ro tento da partida a ser 
marcado por um contra-
-ataque rápido da UPor-
to (Ana Sampaio). 

No decorrer do primei-
ro tempo manteve-se o 
equilíbrio, com a defesa 
portuguesa em 5-1 a não 
deixar as alemãs imporem 
o seu ritmo de jogo, fazen-
do surgir a maior parte dos 
golos através de lançamen-
tos longos em contra-ata-
que. Ao intervalo a equipa 

das portuguesas manteve-
-se e com alguns contra-
-ataques bem-sucedidos 
conseguiram sentenciar o 
jogo e consolidar a vanta-
gem até ao fim. 30-28 foi 
o resultado final que co-
locou a formação do Por-
to em primeiro do grupo.

As contas desta fase ini-
cial fecham-se hoje e uma 
das equipas do grupo A fi-
cará fora da competição. 
Para as outras a fase se-
guinte será de cruzamen-
to entre as equipas do gru-
po A com as do grupo B. 

lusa vencia por 16-14.
Na segunda parte a 

equipa de Wiesbaden ten-
tou virar o resultado a seu 
favor, mas falhou várias 
oportunidades de golo. 
Por outro lado, a equipa 
do Porto conseguiu apro-
veitar as falhas das alemãs, 
alargando a vantagem que 
se viria a revelar decisiva. 
Na reta final do encontro, 
já com a equipa portugue-
sa a jogar com o relógio, as 
alemãs conseguiram em-
patar (25-25) a 9’ do fim. 
No entanto, o sangue frio 

D
R
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Xico Andebol

Rui Carvalho treina juniores
O Xico Andebol, confirmou o quadro técnico para as 
suas equipas mais jovens, com Rui Carvalho a orien-
tar os juniores. 

Para orientar os juvenis foi escolhido Dimitri Niko-
lov, Pedro Correia, atleta da equipa sénior, treina os ini-
ciados, e José Sampaio, os infantis. À frente dos minis 
estará José Vítor Pereira, e dos bambis, Pedro Fernan-
des. Recorde-se que a equipa sénior do clube vimara-
nense será orientada por Gustavo Castro.
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Andebol

ABC no Torneio de Viseu
dias 22 e 23 deste mês

O ABC de Braga é um dos clubes participantes no XVII 
Torneio Internacional de Andebol Viseu 2015, prova 
apresentada ontem numa cerimónia que, entre outros, 
contou com presença do presidente da Câmara de Vi-
seu, Almeida Henriques, vereador do Desporto da CM 
Viseu, Guilherme Almeida e do presidente da AA Vi-
seu, Joaquim Escada.   

O torneio disputa-se nos dias 22 e 23 de agosto e, 
para além do ABC, participam Benfica, Sporting e os 
suecos do Alingsas HK.

No dia 22, às 16h00, jogam  Benfica-Sporting e às 
18h00 ABC-Alingsas HK. No domingo, dia 23, os ven-
cidos jogam às 15h00 e a final inicia-se às 17h00.
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andebol de praia    quatro triunfos no escalão de rookies

rubios fazem o pleno  
no circuito regional

a equipa Rubios, composta 
por jogadores do Cister sport 
de alcobaça, fez o pleno de 
triunfos no circuito regional 
de andebol de praia no esca-
lão de rookies masculinos, ao 
vencer a derradeira etapa na 
praia do pedrogão.

na final disputada na praia 
do concelho de leiria, os al-
cobacenses derrotaram os 
hackers d’areia (2-1) e viram 
tiago Figueiredo ser eleito o 
melhor jogador do torneio e 
Márcio dias o melhor guarda-
redes.

depois dos triunfos nas eta-
pas do circuito regional de são 
pedro de Moel, nazaré, paredes 

de Vitória e praia do pedrogão, 
a Rubios centra atenções na 
fase final do circuito nacional, 
que se realiza já amanhã, em 
portimão, e decorre até do-
mingo, entrando no lote dos 
favoritos.

os nazarenos this is team 
não foram além da fase de 
grupos do escalão de masters 
masculinos, tendo conquista-
do apenas um ponto para a 
classificação geral. ainda as-
sim, a equipa apurou-se para 
o circuito nacional, ao ter ter-
minado o circuito regional na 
5.ª posição, com um total de 
15 pontos.

a tátási team, também com-

posta por jogadores nazarenos, 
terminou o circuito das praias  
do distrito na 11.ª posição, com 
4 pontos conquistados.

a nazarena luana periquito 
(siR 1.º Maio) também esteve 
em competição ao serviço da 
equipa Raccoons d’areia/Caloi-
ras, que dominou o escalão de 
rookies femininos, ao vencer 
três etapas somando 38 pontos. 
a atleta vai também competir 
na fase final, que vai ter lugar 
no algarve.

a Rafeiritas, equipa compos-
ta pelas atletas do dom Fuas, 
terminou o escalão de masters 
femininos no 7.º lugar, com 8 
pontos.

alcobacenses disputam nacional em portimão
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Rubios vence circuito 
regional de andebol de 
praia e disputa nacional
Os alcobacenses Rubios fizeram o 
pleno de vitórias nas quatro etapas 
do circuito regional de andebol de 
praia e disputam no próximo fim de 
semana, em Portimão, a fase final 
do campeonato nacional da mo-
dalidade.

DESPORTO
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Andebol: Jorge Rito 
de volta ao ABC Braga

jorge Rito está de volta ao aBC Braga para 
cumprir as funções de coordenador técnico da 
equipa de andebol. depois de sete anos ao 
comando do conjunto principal do emblema 
bracarense, jorge Rito abandononu o aBC para 
treinar o Benfica. o ex-jogador de andebol volta, 
agora, ao clube que representou ao longo de 23 
anos para coordenar um dos mais importantes 
emblemas da modalidade. 
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