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Seleção joga 
hoje na Sérvia 
--> A última vez que Portugal jo-
gou com os sérvios ainda existia 
a Sérvia e Montenegro 

A Seleção Nacional sénior joga hoje com 
a congénere Sérvia a ta  mão do play-off 
para o Mundial Alemanha/Dinamarca de 
2019, A Sérvia não se qualifica para um 
Mundial desde 2013 e Portugal desde 
2003, quando foi anfitrião da maior prova 
mundial de andebol. 

CAMPEONATO DO MUNDO 
3 Play-off —> 1.' 'mão' 3 Hoje 

Sérvia—PORTUGAL 17.00 h 
Sport Hall Cair, em Nis, na Sérvia  
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“A partir dos 6 anos, vamos às
escolas. Os nossos treinadores
vão fazer a iniciação do andebol
nas escolas do 1.º ciclo. Também
queremos ter a partir dos 4 anos,
no Sá Leite, uma turma durante
a semana, para podermos con-
tactar com miúdos desde cedo”,
revela Rui Silva. 

O presidente do ABC aponta a

renovação da aposta academista
nas camadas etárias mais jovens
justificando que  “eu costumo
dizer que todos os dias perde-
mos atletas para o futebol, pois o
futebol tem uma máquina muito
profissional, que está preparada
para atacar jovens e recrutá-los.
Portanto, nós temos de contra-
riar um pouco isso”. 

Nesse sentido, segundo nos dá
conta Rui Silva, “o que nós esta-
mos a fazer é um trabalho que

julgo nunca ter sido feito desta
forma. Nós estamos a contactar
todas as escolas do concelho de
Braga, através dos agrupamen-
tos,  temos pedido reuniões com
todos”. 

No prosseguimento desses
contactos, acrescenta, “temos já
um acordo assinado com  Agru-
pamento André Soares, vamos
assinar na próxima semana com
o Agrupamento Carlos Amaran-
te, já tivemos reuniões na Fran-

cisco Sanches e Sá de Miranda”. 
Adiante, Rui Silva realça  que

“queremos trabalhar de forma
muito próxima, desde os miúdos
com 6 anos de idade, que entram
no 1.º ano do 1.º ciclo, até ao en-
sino secundário.  Acho que este
trabalho nunca se fez a este nível
é essencial  para o futuro do
ABC, porque é a trabalhar desde
tenra idade que se podem formar
atletas de eleição passados al-
guns anos”.  Por outro lado, o

presidente academista destaca
“uma preocupação grande que é
a parte académica”.  Lembrando
que os atletas de andebol “não
podem ambicionar a vencimen-
tos da dimensão do Cristiano
Ronaldo”, acentua que “não de-
vem descurar a componente aca-
démica” e realça que “nós temos
nas equipas júnior e sénior 90%
dos atletas licenciados ou a fre-
quentar o ensino superior”. 

“É algo que não queremos des-
curar e fazemos questão de lem-
brar aos pais que o desporto faz
bem e que os atletas que prati-
cam desporto federado têm nor-
malmente melhor aproveitamen-
to. É perfeitamente possível
conciliar a prática desportiva
com a componente académica”,
remata.

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“O ABC vai fazer uma grande
aposta no feminino, vai levar
uma volta de 180 graus. Nós
queremos subir de divisão com a
equipa sénior” — revelou, ao
Correio do Minho, Rui Silva.  

Em balanço à primeira época
como presidente do clube, con-
sidera que a equipa sénior mas-
culina (conquistou a supertaça e
terminou o campeonato em
quarto) superou expectativas,
aponta “evoluções positivas” na
situação financeira, mantém o
equilíbrio da gestão como linha
orientadora, com custos contro-
lados na composição do plantel
e reforça a aposta no pilar da for-
mação, renovando laços com as
escolas e a parceria com a Uni-
versidade do Minho. 

Em projecto está, para a próxi-
ma temporada, o alargamento da
formação aos 4 anos de idade,
no masculino mas também no

feminino. “Nós estamos a discu-
tir com a Universidade o alarga-
mento da parceria, inclusívé pa-
ra também recebermos mais
atletas (femininas) ao nível da
selecção nacional, para poder-
mos criar também uma equipa
competitiva no feminino e igua-
lar o que temos no masculino,
que é o reconhecimento da exce-
lência da formação do ABC”,
explica. 

“É um caminho que está ainda
muito por se trabalhar em Braga.
Há muito para desenvolver”,
adianta Rui Silva.  Frisando que
aquela parceria com as escolas
“não é só para o masculino,  mas
é também para o feminino”, as-
sinala que “queremos ter atletas
desde os 4 anos, no masculino e
no feminino até à equipa sé-
nior”. 

No feminino, prossegue ainda,
“a nossa equipa  sénior está nes-
te momento na II Divisão. O
nosso projecto tem andado com
alguma dificuldade, também é

muito recente, mas queremos já
a partir da próxima época avan-
çar uma aposta muito forte e
também aí a parceria com a Uni-
versdade do Minho é muito im-
portante”, considera ainda,
acrescentando que mantém co-

mo treinador da equipa sénior
Fernando Fernandes e  Jorge Ro-
drigues na formação. 

Em princípio a equipa técnica
mantém-se, acrescenta, revelan-
do que “nós estamos a trabalhar
já com um director desportivo
que vai assumir toda a formação
do feminino e equipa sénior”. 

Segundo Rui Silva, o andebol
feminino, em Braga, “tem pouca
divulgação  e é algo que nós
queremos também ampliar”. 

“Queremos que as pessoas sai-
bam que existe andebol femini-
no e possam vir”, salienta ainda
o presidente do ABC.

“ABC vai fazer 
grande aposta 
no feminino” 
PRESIDENTE do ABC de Braga, Rui Silva, assume
como meta a promoção do andebol no feminino,
com novo impulso já na próxima época.

Académico Basket Club

DR

Rui Silva faz ponto da situação no fim da primeira época como presidente do ABC/UMinho

Contactos com agrupamentos escolares com vista ao próximo ano lectivo

“Os nossos treinadores vão fazer iniciação 
ao andebol nas escolas do 1.º ciclo”

+ balanço
Um balanço à primeira
época como presidente 
da da SAD do ABC e o
lançamento de uma
projecção à próxima
temporada, na
componente desportiva e
na estrutural,  foi  pretexto
para as declarações que  o
Correio do Minho solicitou
a Rui Silva.

lll
“Estamos a discutir com a
UMinho o alargamento da
parceria, inclusive para
também recebermos mais
atletas (femininas) ao nível
da selecção nacional.”
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“O que nós conseguimos, desde
que entrámos em funções, foi
garantir o pagamento de todos
os salários: temos trabalhadores,
atletas e treinadores com venci-
mentos em dia”, declarou  ao
Correio do Minho, Rui Silva, so-
bre a evolução financeira do
ABC desde que em Setembro
assumiu a presidência.

Lembre-se que o anterior exe-
cutivo apontava a campanha na
Liga dos Campeões como uma
das causas para a degradação
das finanças. Explicando dili-
gências em ordem a superar  di-
ficuldades, o presidente acade-
mista adianta que “começámos a
dialogar com credores, a tentar
acordos viáveis para o clube e
que permitissem que os credores
ficassem satisfeitos com o tem-
po de pagamento”. 

“Isso aconteceu com a maioria.
Temos acordo com mais de 90%

dos credores nesse sentido e  já
começámos a pagar valores que
estavam para trás”, acrescenta.  

No início do mandato, recorda,
a situação era “muito complica-
da em termos financeiros, por-
que encontrámos uma série de
credores que vinham de trás com
valores muito altos e a pedir o
pagamento desses créditos”.

Além disso, prossegue, “não
havia ainda planeamento finan-

ceiro para a época que já estava
a decorrer e que era necessário
cumprir com todas as obriga-
ções, para esta época, nomeada-
mente os salários dos atletas e
dos próprios trabalhadores do
clube, era algo que não estava
ainda totalmente previsto e não
havia ainda encaixe financeiro”. 

Rui Silva considera que, neste
momento, “a situação financeira
do clube é mais estável do que
era quando nós entrámos, pois
temos os salários em dia e há já
uma diminuição em relação aos
valores pendentes. das épocas
anteriores. Podemos olhar para o
futuro com outra perspectiva”. 

O presidente do clube admite
que “nós entrámos numa altura
muito difícil para o ABC” mas
lembra que esta colectividade já
passou “por muitas situações
difíceis ao longo da sua história,
e esta é mais uma, à qual quere-
mos dar a volta. Queremos que o
ABC continue a fazer parte da
vida desta cidade”. 

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Tivemos, acerca do Pavilhão
Flávio Sá Leite, uma reunião
com a senhora vereadora do
Desporto e ela disse-nos que a
remodelação deixou de ser uma
prioridade”, disse-nos Rui Silva.

“Em termos de infraestruturas
desportivas, a senhora vereadora
explicou-nos que a prioridade do
município de Braga passou a ser
a construção de um novo pavi-
lhão multiusos, mas que deverá
ser para o próximo mandato e só
então se voltará a pensar no Flá-

vio Sá Leite”, adiantou.
O presidente do ABC lembra

que as instalações do pavilhão já
“há muitos anos que não têm
obras de manutenção” e assim
está a perder condições para  re-
ceber com dignidade as equipas
para as provas em que partici-
pam não só o ABC mas também
o Arsenal da Devesa.

Estimando em quinze o núme-
ro de equipas, masculinas e fe-
mininas só da parte dos acade-
mistas, que vão usar o recinto,
Rui Silva faz  contas aos prazos
após a conversa com Sameiro
Araújo, calculando que, não ha-

verá obras no Pavilhão Flávio Sa
Leite senão daqui a “uns seis ou
sete anos”. 

Nesse sentido, o presidente da
SAD academista reconhece que
seria bem acolhida, pelo menos,

uma intervenção mais ligeira, de
modo a melhorar o que conside-
ra serem “condições mínimas”
para o uso do pavilhão.

No entanto, Rui Silva adianta
que vai  ainda desenvolver mais

esforços, procurando uma nova
reunião “com o senhor presiden-
te da Câmara Municipal, para o
tentar sensibilizar para a neces-
sidade de se fazer uma remode-
lação total do Flávio Sá Leite”.

Remodelação 
do Flávio Sá Leite
vai ter de esperar
PRIORIDADE DO MUNICÍPIO foi reformulada:
passa a ser - mas só no próximo mandato - a
construção de um multiusos. 

DR  

“Na próxima época vâo ser quinze as equipas do ABC a usar o Pavilhão Flávio Sá Leite”, diz Rui Silva

Académico Basket Club

Situação financeira em evolução - acordo com credores e pagamentos em dia

“Temos todos os trabalhadores, atletas 
e treinadores com vencimentos em dia” 

Assinam na próxima semana

André Rei e António Ventura: 
primeiros reforços apresentam-se
André Rei, ponta-direita que che-
ga do Águas Santas, e António
Ventura, central vindo do ISMAI,
ambos com 25 anos, são os pri-
meiros reforços da equipa de an-
debol sénior do ABC/UMinho para
a época 2018/19, com a sua apre-
sentação prevista para o início
desta semana, porventura na se-
gunda-feira, nas instalações de
um dos principais patrocinadores
da equipa.
O ponta-direita vem preencher
naquele posto específico a vaga
aberta com a saída de Carlos Mar-
tins.  O central vem, por sua vez,
proporcionar a Jorge Rito mais so-
luções numa posição em que os academistas contam com jogadores como
Tomás Albuquerque, Nuno Silva e o ainda júnior Francisco Silva.
Em sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Délcio Pina, um jogador
cabo-verdiano, aliás pouco utilizado, e de Belmiro Alves, lateral-esquerdo
que sofreu na fase final lesão num pulso  e está de volta ao Águas Santas,
clube que representou antes do AC Fafe, de onde se mudou para Braga.
“Nós estamos a trabalhar para ter uma equipa ainda mais competitiva do
que tivemos este ano,sempre com esta ideia de que não podemos gastar
mais do que aquilo que devemos”, comentou sobre a preparação do plantel
2018/19 o presidente do ABC.  

§plantel sénior 2018/19

DR  

André Rei, em acção pelo Águas Santas

lll
ABC/UMinho prescindiu, 
por razões financeiras, 
do direito desportivo a
disputar na próxima época a
Taça Challenge. “É uma
prova que já ganhámos e
cujo retorno não compensa
os custos. Pensaríamos duas
vezes se fosse a Taça EHF,
que tem outra visibilidade”,
comenta Rui Silva.
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BRAGA
Hotel do Grupo Vila Galé

cria 50 empregos
no centro da cidade  
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CULTURA
Theatro Circo com

cartaz de luxo em Julho 
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V.N. FAMALICÃO
Município apontado

como exemplo a seguir
na área da Educação 
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PAREDES DE COURA
Exposição de legos atrai

turistas ao concelho 
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HÓQUEI EM PATINS
HC Braga vence e fica 
na I Divisão Nacional  
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OPEN DAY ATRAIU DEZENAS DE VISITANTES
BRAVAL abre portas para sensibilizar

famílias a reduzir lixo e a reciclar 
Págs. 4 e 5

ANDEBOL

ABC vai reforçar
aposta na equipa

feminina para
subir à I Divisão

l Rui Silva faz balanço da primeira época
como presidente do clube l Remodelação do
Flávio Sá Leite vai ter que esperar. Págs. 26 e 27

GUIMARÃES SECRETÁRIO DE ESTADO ELOGIA
Concurso de ideias para o território

é exemplo de participação cívica
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Festa da permanência ontem em Santo António. FOTO CSM 

Andebol do Marítimo 
segura II Divisão 

VERDE-RUBROS 
CONTARAM COM O 
APOIO DOS ADEPTOS 
DO ANDEBOL NUM 
JOGO IMPORTANTE 

O andebol sénior do Marítimo 
garantiu ontem a permanência 
no campeonato nacional da II 
Divisão, depois de bater no seu 
Pavilhão o São Paio de Oleiros 
por 33-30, com 18-17 ao intervalo 
igualmente favorável aos co-
mandados do técnico Paulo Fi-
dalgo. Um resultado que não 
sendo arrancado a ferros ainda 
assim foi preciso esperar pelos 
derradeiros cincos minutos fi-
nais para que tudo ficasse clarifi-
cado, com o Marítimo diga-se a 
vencer com toda a justiça. 

Antes um encontro marcado 
pelo muito equilíbrio, fruto então 
de desempenhos defensivos fra- 

cos, trazendo ao jogo um número 
acentuado de golos. Ainda assim 
com o Marítimo sempre no co-
mando. A foi nesta toada quase de 
golo cá, golo lá que esta 'final' 
para os maritimistas foi sendo 
disputada até ao intervalo. Na se-
gunda metade o andebol pratica-
do pelas duas equipas manteve o 
mesmo perfil, até aos minutos fi-
nais onde um par de iniciativas 
individuais entregou à equipa da 
casa a decisiva vantagem. Garan-
tida a permanência no segundo 
escalão nacional, caberá agora a 
todos os responsáveis a natural 
reflexão de um projecto que nesta 
altura é um misto de jovens mas 
com muitos veteranos. 

O Marítimo alinhou com Eduar-
do Pinto, André Freitas, João Frei-
tas (1), José Sousa, José Azevedo 
(6), Pedro Faria, João Silva, João 
Mendes (6), Márcio Abreu (5), An-
tónio Franco (5), Hugo Freitas (1), 
António Barros (4), Diogo Alves 
(5), Paulo Moura, Fred Rodrigues e 
José Santos. H. D. P. 
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Portugal 
procura lugar 
no Mundial 
A selecção masculina de ande- 
bol arranca hoje o primeiro dos 
dois decisivos jogos do play-off 
para o Campeonato do Mun- 
do'2019, tendo como adversá- 
rio a formação da Sérvia. 

O jogo da primeira-mão está 
agendado para as 17 horas, de 
hoje em solo sérvio, enquanto 
o derradeiro encontro está 
agendado para quinta-feira, 
pelas 21 horas em Portugal. 

De referir que a selecção das 
Quinas conta com o madeiren- 
se João Ferraz. 
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SELEÇAO TREINOU 
NA SERVIA E REVELOU CONFIANÇA 
A Seleção Nacional fez ontem o treino de 
adaptação ao Sport Hall Cair, em Nis, onde 
defronta hoje a Sérvia, às 17h00 (TVI 24), no 
primeiro de dois jogos por uma vaga no 
Mundial de 2019.0 guardião Humberto 
Gomes revelou a confiança da equipa: 
"Fizemos 20 dias de trabalho muito bons e 
vamos entrar corno uma verdadeira equipa. 
Queremos muito estar no MundiaL" 
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NAME PORTO NA 
FINAL Bi BUSCA DE NOVO MULO 
A equipa de andebol do Masters Porto vai 
tentar conquistar pela terceira vez o título 
europeu de mais de 35 anos, pois joga hoje a 
final pelas 12h00, na Áustria, frente a uma 
equipa russa. Os portuenses, que têm Sérgio 
Morgado, guardião do FC Porto, nabaliza, 
superaram o Stojar Malacicy (Eslováquia), por 
14-9, nas meias-finais. A equipa portuguesa 
de +50 fechou o Europeu no terceiro lugar. 
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Sonho passa por Nis 
Portugal defronta hoje, a 

partir das 17 horas, a Sérvia, em 
Nis, na 14  mão do Playoff para o 
Mundial'2019, prova à qual a Se - 
leção não vai desde 2003. 

No Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas, 
a formação orientada por Paulo 
Pereira quer trazer da Sérvia um 
resultado que permita discutir o 
acesso ao Mundial na 2" mão, 
agendad a para a próxima quinta - 
feira, na Póvoa de Varzim. 

Humberto Gomes, experiente  

guarda-redes da Seleção Nacio-
nal, acredita que este vai ser um 
jogo complicado, num pavilhão 
que irá estar cheio de adeptos da 
seleção adversária. "Estamos a 
trabalhar juntos há 20 dias e tem 
sido um trabalho muito bom. Te-
nho a certeza de que vamos entrar 
em campo como uma verdadeira 
equipa e queremos muito muito 
estar no próximo Mundial", con-
fessou o guardião, que não terá 
mais qualquer chance de ir a um 
Mundial. O J.M. 
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ANDEBOL No âmbito da 
celebração dos 30 anos do Cister 
Sport de Alcobaça, o Mosteiro 
local recebeu um triangular no 
escalão de minis entre a equipa da 
casa, Sporting e Benfica: jogos 
foram à frente do monumento. 
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