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> carlos costinha sousa

As direcções do ABC de Braga e
da Associação Académica da
Universidade do Minho anun-
ciaram, na tarde de ontem, que
os dois próximos jogos caseiros
da equipa bracarenses, contra
AC Fafe e Sporting, vão ter as
portas abertas para a academia
minhota.

Tendo como base o protocolo
celebrado entre as duas institui-
ções, as portas do Pavilhão
Flávio Sá Leite vão estar abertas
para a comunidade académica
cujos elementos vão então poder
assistir aos dois jogos de forma
gratuita.

Segundo o presidente da di-
recção do ABC/UMinho, Luís
Teles, esta iniciativa integrada
no protocolo celebrado entre as
duas partes, tem como principal
objectivo “garantir a presença
massiva de estudantes universi-
tários, de modo a que toda a uni-
versidade se possa mobilizar
para apoiar este envolvimento,
que se pretende cada vez maior,
com o desporto, com o andebol e

com o ABC/UMinho. A nossa
intenção é que volte a existir
uma ligação cada vez mais es-
treita entre as duas instituições.
A mensagem que queremos pas-
sar é a da proximidade que pre-
tendemos construir com a acade-

mia. Por isso vamos pôr em prá-
tica uma série de acções”.

Para Hélder Castro, presidente
da Associação Académica da
Universidade do Minho, é im-
portante referir que “a parceria
celebrada tem um enorme valor,

no sentido de aproximar estas
duas enormes estruturas. Pro-
moção do desporto e aproxi-
mação à universidade são os ob-
jectivos desta sinergia que as
duas instituições estão a cons-
truir”.

Desta forma, amanhã as portas
do Sá Leite vão abrir-se para a
comunidade académica, para o
jogo contra o Fafe, assim como
o mesmo vai acontecer no próxi-
mo dia seis de Outubro, dia da
recepção ao Sporting.

ABC/UMinho abre portas
à comunidade académica
Tendo como base o protocolo que foi celebrado entre o ABC de Braga e a Universidade do
Minho, os dois próximos jogos caseiros da equipa vão ter as portas abertas para que os
elementos da Universidade do Minho possam assistir aos encontros de forma gratuita.

DR

Luís Teles, Hélder Castro e Carlos Resende anunciaram a abertura de portas de jogos do ABC/UMinho à academia

Academistas
querem casa
cheia para Fafe
e Sporting

Os dois próximos jogos no mí-
tico Flávio Sá Leite vão ter porta
aberta para a comunidade uni-
versitária e, como tal, a direc-
ção do clube espera ter casa
cheia nos encontros com Fafe e
Sporting.
O maior apoio será, sem dúvi-
da, uma mais valia para os jo-
gadores academistas, mas to-
dos os intervenientes fazem
questão de referir que o mais
importante é mesmo contribuir
para que estes jogos permitam
uma aproximação cada vez maior
entre as duas instituições.
Também o treinador Carlos Re-
sende, apesar de admitir que
será bom, a nível desportivo,
ter mais gente a apoiar nas ban-
cadas, considera que o mais
importante é mesmo “relembrar
que este ABC também é a UMi-
nho, uma vez que as equipas da
universidade têm um grande
conjunto de jogadores do ABC.
Creio que assim também será
possível que as duas institui-
ções continuem a crescer a
todos os níveis e a sua interac-
ção seja cada vez maior”.

ANDEBOL

> Recepções à AC Fafe e Sporting com entrada gratuita para universo da UMinho.

I DIVISÃOACADEMIA PODE ASSISTIR DE GRAÇA A DOIS JOGOS EM CASA
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ABC/UMinho abre portas
à comunidade académica
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DR

Ricardo Pesqueira foi convocado para o estágio da selecção nacional A

> redacção

O jovem pivot do ABC/UMi-
nho, Ricardo Pesqueira, foi cha-
mado pelo seleccionador na-
cional Rolando Freitas, para
integrar a equipa nacional A no
estágio que a mesma vai rea-
lizar, no Porto, de 30 de Setem-
bro a três de Outubro.

O pivot academista é, de resto,
o único da equipa bracarense
que marca presença na lista de
convocados, uma lista que con-

ta, no entanto, com o nome de
vários atletas que já representa-
ram as cores do ABC/UMinho.

Esta não é a primeira vez que
Ricardo Pesqueira é chamado
para participar nos trabalhos da
principal equipa nacional por-
tuguesa, mas a estreia com a
camisola de Portugal ainda não
aconteceu, a não ser nos esca-
lões jovens, onde tem uma série
de participações.

Pesqueira é um dos 21 convo-
cados por Rolando Freitas para

este estágio na cidade invicta,
sendo os restantes:

Hugo Figueira, Pedro Solha,
Pedro Portela, Bruno Moreira,
Fábio Magalhães e Rui Silva
(Sporting); Hugo Laurentino,
Ricardo Moreira, Gilberto Duar-
te, Wilson Davyes, João Ferraz e
Pedro Spínola (FC Porto); Tel-
mo Ferreira (Madeira SAD);
Dario Andrade, David Tavares,
José Costa, Carlos Car-neiro e
Tiago Pereira (Benfica); e Bosko
Bjelanovic (Águas Santas).

JOVEM PIVOT FOI CONVOCADO POR ROLANDO FREITAS

Academista Ricardo Pesqueira
nos trabalhos da selecção A
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DM

Luís Teles, Hélder Castro e Carlos Resende

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC vai franquear as 
portas do pavilhão Flávio 
Sá Leite aos estudantes e 
colaboradores da Univer-
sidade do Minho (UM) 
para os próximos dois jo-
gos em casa. 

O primeiro é já amanhã, 

às 21h00, frente ao Ande-
bol Clube de Fafe, e o se-
gundo terá lugar no dia 6 
de outubro, às 17h00, dian-
te do Sporting.

Esta iniciativa surge no 
âmbito do protocolo de 
cooperação celebrado há 
poucos meses entre o clu-
be academista e a Universi-

dade do Minho, 
e foi ontem apre-
sentada no pavilhão Flávio 
Sá Leite pelo presidente 
Luís Teles e o presidente 
da Associação Académica 
da Universidade do Minho, 
Hélder Castro e pelo téc-
nico Carlos Resende.

«O ABC/UMinho e a UM 

Dois jogos abertos à Academia
ABC QUER PRESENÇA MASSIVA DE ESTUDANTES DA UM NOS JOGOS COM FAFE E SPORTING

Estudantes 
e colaboradores da UM não pagam nos próximos 2 jogos em casa do ABC

vão juntar esforços para 
tentar ter um grande espe-
táculo desportivo, com a 
presença massiva de estu-
dantes universitários.

Aquilo que pretendemos 
é, nos próximos dois jogos 
que vamos disputar em 
casa, na próxima quarta-
feira (amanhã) com o AC 
Fafe, às 21h00, e posterior-
mente, no dia 6 de outubro 
(17h00) contra o Sporting, 

abrir portas a toda a 
universidade para 

que toda a aca-
demia se possa 
mobilizar», ex-
plicou o presi-

dente do ABC.
Luís Teles preten-

de, mais do que chamar 
gente ao Sá Leite, aproxi-
mar o clube à UM. «Que-
remos que a mensagem 
para a academia passe e, 
para isso, teremos de pôr 
em prática algumas ações 
para aliar a parte teórica 
à prática.

O ABC precisa do forte 
apoio dos adeptos e es-
tudantes mas queremos 
ações reais que assegurem 
a proximidade».

Hélder Castro:
«A AAUM só poderia 
estar ao lado
desta iniciativa»

O presidente da Associa-
ção Académica da Univer-
sidade do Minho (AAUM) 
Hélder Castro congratu-
lou-se com esta iniciativa 
que marca de vez a reapro-
ximação entre a academia 
minhota e o ABC.

«Esta parceria que foi 
fechada há poucos me-
ses tem um enorme valor 
por aproximar uma estru-
tura que acabou ao lon-
go dos anos por se afas-
tar um pouco da universi-
dade e, neste sentido, há 
uma enorme sinergia para 
trabalhar», disse o presi-
dente da associação aca-
démica que garantiu ainda 

a divulgação desta inicia-
tiva nos meios da AAUM, 
como no site e redes so-
ciais. Tudo para que o ABC 
tenha também um forte 
apoio dos estudantes nos 
jogos em Braga.

Carlos Resende:
«O ABC também
é a UM»

O técnico Carlos Resen-
de enalteceu esta iniciativa, 
lembrando que muitos atle-
tas do ABC também repre-
sentam as seleções univer-
sitárias nos respetivos en-
contros internacionais.

«Relembrar que este 
ABC também é a UM. Há 
um conjunto grande de jo-
gadores do ABC que re-
presentam a UM e a sele-
ção nacional universitária 
nos seus eventos nacionais 
e internacionais. Há uma 
simbiose entre aquilo que 
é o ABC e a UM e quere-
mos ver nos nossos jogos 
muitos estudantes».
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ÚNICO ATLETA DO ABC

Ricardo Pesqueira
na seleção nacional

Ricardo Pesqueira é 
o único atleta do ABC 
de Braga chamado 
para os trabalhos que 
a seleção nacional de 
andebol vai realizar no 
Porto, entre os dias 
30 de setembro e 3 
de outubro.

Os convocados:
Sporting: Hugo Fi-

gueira, Pedro Solha, 
Pedro Portela, Bruno 
Moreira, Fábio Maga-
lhães e Rui Silva.

FC Porto: Hugo Lau-
rentino, Ricardo Mo-
reira, Gilberto Duar-
te, Wilson Davyes e 
João Ferraz.

Madeira SAD: Telmo Ferreira.
Benfica: Dario Andrade, David Tavares, José Costa, 

Carlos Carneiro, Tiago Pereira e Cláudio Pedroso.
Águas Santas: Bosko Bjelanovic.
Os convocados concentram-se no próximo domingo, 

pelas 20h30, numa unidade hoteleira do Porto.
O treinador nacional é Rolando Sampaio.

DR
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Seleção estagia
no Porto
ANDEBOL. A Seleção Nacio-
nal vai estagiar no Porto
de 30 de setembro a 3 de
outubro. O novo selecio-
nador é Rolando Freitas e
Portugal está no Grupo 1
da qualificação para o Eu-
ro 2014, com a Espanha,
Macedónia e Suíça.
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CaMpeoNaTo de aNdeBol 1

Sporting da Horta
perde em Lisboa 
Os principais candidatos ao 

título não facilitaram na segun-
da jornada do Campeonato de 
Andebol 1 – o escalão maior 
da modalidade em Portugal. O 
SL Benfica foi a Fafe vencer a 
equipa local, o mesmo acon-
tecendo com FC Porto (cam-
peão em título) e Sporting, 

que jogaram em casa diante 
de Xico Andebol e Sporting 
da Horta, respetivamente. De 
destacar ainda a vitória do 
Águas Santas sobre o Madeira 
SAD, embora por apenas dois 
golos de diferença.

Aqui ficam, a propósito, 
os desfechos completos 

da ronda: Águas Santas 26 
– Madeira SAD 24, Avanca 22 
– ABC 30, FC Porto 33 – Xico 
Andebol 28, “Os Belenenses” 
28 – CDE Camões 23, Fafe 29 
– SL Benfica 33 e Sporting 35 
– Sporting da Horta 26. 

O quadro da classificação 
está assim estabelecido: 1.º 

FC Porto 2 jogos/6 pontos, 
2.º Sporting 2/6, 3.º SL Benfica 
2/6, 4.º Madeira SAD 2/4, 5.º 
Águas Santas 2/4, 6.º ABC/u 
Minho 2/4, 7.º Xico Andebol 
2/4, 8.º “Os Belenenses” 2/4, 
9.º Sporting da Horta 2/4, 10.º 
Fafe 2/2, 11.º Avanca 2/2, 12.º 
CDE Camões 2/2.  di
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Andebol: Apresentação da equipa sénior do Vitória

Triunfo sobre Ginásio do Sul
com alguns bons momentos competitivos
Os vitOs vitOs vitOs vitOs vitorororororianos só cianos só cianos só cianos só cianos só conseguironseguironseguironseguironseguiram passar param passar param passar param passar param passar para a fra a fra a fra a fra a frenenenenenttttte do mare do mare do mare do mare do marcador à encador à encador à encador à encador à entrtrtrtrtrada dos últimos cincada dos últimos cincada dos últimos cincada dos últimos cincada dos últimos cinco minuto minuto minuto minuto minutos mas duros mas duros mas duros mas duros mas duranananananttttte te te te te todo o segundo todo o segundo todo o segundo todo o segundo todo o segundo tempo já vinham a dar sinais deempo já vinham a dar sinais deempo já vinham a dar sinais deempo já vinham a dar sinais deempo já vinham a dar sinais de
supersupersupersupersuperioriorioriorioridade sobridade sobridade sobridade sobridade sobre o seu vizinho de Ae o seu vizinho de Ae o seu vizinho de Ae o seu vizinho de Ae o seu vizinho de Almada, clmada, clmada, clmada, clmada, com destaque parom destaque parom destaque parom destaque parom destaque para a melhora a melhora a melhora a melhora a melhoria da qualidade tia da qualidade tia da qualidade tia da qualidade tia da qualidade técnica da acécnica da acécnica da acécnica da acécnica da acção ofção ofção ofção ofção ofensivensivensivensivensiva quea quea quea quea que, inicialmen, inicialmen, inicialmen, inicialmen, inicialmenttttteeeee, tinha sido muit, tinha sido muit, tinha sido muit, tinha sido muit, tinha sido muito fro fro fro fro frágágágágágililililil.....

VITVITVITVITVITÓRIA FÓRIA FÓRIA FÓRIA FÓRIA F.C. – 22.C. – 22.C. – 22.C. – 22.C. – 22
GINÁSIO DO SUL – 20GINÁSIO DO SUL – 20GINÁSIO DO SUL – 20GINÁSIO DO SUL – 20GINÁSIO DO SUL – 20

Jogo de apresentação realizado anteontem, pelas 21.30 horas, no Pavi-
lhão Antoine Velge, perante razoável assistência.
ÁRBITRÁRBITRÁRBITRÁRBITRÁRBITROS:OS:OS:OS:OS: João Nunes (Lisboa) e Pedro Fernandes (Setúbal).
VITVITVITVITVITÓRIA:ÓRIA:ÓRIA:ÓRIA:ÓRIA: Ricardo Martins e Matteo Corvino; Helder Lourenço (1), João
Fuzeta, Rui Mamede, André Praxedes (1), André Moreira (1), Mário Fu-
zeta (1), Diogo Godinho, André Costa (1), Francisco Fuzeta (3), David
Tavares (2), Gonçalo Almeida (2), Gonçalo Trancoso (3), Rolando Costa
(1), Pedro Mamede, Gonçalo Neves (5) e Bruno Sobreira (1). No plantel
inscreve-se ainda o guarda-redes Hugo Dinis.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Palma.
Livres de 7 metros não concretizados: 2
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 3 exclusões.
DDDDDefefefefefesasesasesasesasesas: 6:0 e 5:1
GINÁSIO DO SUL:GINÁSIO DO SUL:GINÁSIO DO SUL:GINÁSIO DO SUL:GINÁSIO DO SUL: João Coelho, Tiago Moreira e Filipe Rita; Rui Pinto
(6), João Fernandes, Francisco Santos (5), João Silva (1), Zito Magalhães
(2), Bruno Vaz (3), Miguel Serrenho (1), João Dores (1), João Ferro (1) e
João Guerreiro.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Artur Roldan.
Todos os livres de 7 metros foram concretizados.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: Cartão vermelho para Francisco Santos.
DDDDDefefefefefesaesaesaesaesa: 5:1
MMMMMARARARARARCHA DO MCHA DO MCHA DO MCHA DO MCHA DO MARARARARARCCCCCADORADORADORADORADOR: 5m,  2-2; 10m, 3-3; 15m, 4-5; 20m, 5-8; 25m,
7-9; 30m, 8-9; 35m, 10-11; 40m, 12-15; 45m, 14-17; 50m, 16-18; 55m,
19-18; 60m, 22-20.

Os vitorianos apresentaram-se
frente ao Ginásio do Sul, seu
competidor directo na Zona
Sul do “nacional” da II Divisão
e o nível médio do andebol
praticado foi o previsível para
o final da pré-temporada, isto
é, verificando-se ainda, de par-
te a parte, a necessidade de
afinação de vários aspectos
tácticos ofensivos e defensi-
vos, assim como no aspecto
técnico, já que, e especialmen-
te por parte dos setubalenses,
houve muitos períodos em que
se notaram dif iculdades de
execução nos momentos de fi-
nalização.

Foi, assim, no plano atacan-
te que o Vitória acusou mais
problemas, com um baixo índi-
ce de concretização até ao in-
tervalo, permitindo as conse-
quentes respostas do Ginásio
do Sul que, gradualmente, foi
subindo a vantagem para dois/
três golos, reduzida aos 30 mi-
nutos para apenas um ponto

de diferença, mas logo retoma-
da nos momentos iniciais da
segunda parte. A partir daqui,
e muito por influência da ac-
ção de alguns jogadores cha-
mados mais regularmente ao
jogo, casos do jovem “central”
Gonçalo Trancoso, do “pivot”
Gonçalo Neves e do “ponta”
Francisco Fuzeta, o “sete” da
casa subiu de rendimento ge-
ral, tornou-se mais eficaz na fi-
nalização e, agora de forma
natural, entrou numa fase de
jogo muito mais competitiva,
anulando a vantagem do opo-
sitor e entrando nos derradei-
ros cinco minutos com um rit-
mo alto que o Ginásio não con-
seguiu segurar defensivamen-
te, não obstante algumas flu-
tuações tácticas que tinham
por objectivo redobrar a agres-
sividade da acção atrás citada.

A segunda par te, até pelo
facto dos dois conjuntos terem
melhorado visivelmente no as-
pecto técnico, foi a mais inte-

ressante de seguir e, aqui, é
certo que o Vitória mostrou
apontamentos que abrem,
uma vez afinados vários pon-
tos, perspectivas interessantes
para o campeonato que se ini-
cia no sábado, com a equipa a
deslocar-se ao Funchal para
defrontar o Marítimo.

Notas de destaque para os
três jogadores do Vitória já re-
feridos e para Rui Pinto e Bru-
no Vaz no Ginásio do Sul. Boa
arbitragem.      AAAAAnnnnntttttónio Eliaónio Eliaónio Eliaónio Eliaónio Eliasssss

PRONTO – Ricardo Palma, técnico
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