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ABC apresenta-se hoje aos associados
A EQUIPA DO ABC/UMINHO faz esta noite o seu
tradicional jogo de apresentação aos adeptos para
a época 2014/15. Espanhóis do Cangas ‘apadrinham’ festa no Sá Leite, a partir das 21 horas.
ANDEBOL
| Miguel Machado |

Depois de duas semanas de trabalhos de preparação, a equipa
do Liberty ABC/UMinho faz,
hoje, o seu jogo de apresentação
oficial aos adeptos para a nova
temporada 2014/15. A festa da
apresentação do plantel do ABC
começa às 21 horas no pavilhão
Flávio Sá Leite, com entrada
gratuita, seguida de uma partida
amigável contra o emblema espanhol do Cangas, adversário
que a equipa de Carlos Resende
já defrontou nesta pré-época e
venceu recentemente o Torneio
Cidade de Cangas, com um
triunfo por 37-35.
Na sequência da época brilhante no ano passado, o ABC parte

muito motivado para esta nova
temporada desportiva, onde se
assume, desde já, como candidato ao título de campeão nacional
e vencedor da Taça de Portugal,
tendo ainda como objectivo ter
uma boa prestação no regresso
do clube às provas europeias,
onde vai disputar a Taça EHF.
Quanto ao novo plantel comandado por Carlos Resende, o atleta João Gonçalves (ex-Xico Andebol) é até ao momento a única
contratação, num regresso ao
clube, mas a equipa bracarense
conta ainda com mais caras novas, nomeadamente os juniores
Celso Barbosa, Cláudio Silva,
Ricardo Costa e Luís Correia,
que integram os trabalhos da
pré-época e procuram mostrar
serviço técnico do ABC.

ABC

Humberto Gomes, Carlos Resende e Pedro Seabra apelam à presença do público no jogo de apresentação do ABC para a nova época

§ambição
Carlos Resende, treinador do ABC

“Somos candidatos ao título, Taça de
Portugal e fazer boa figura na Europa”
Depois da grande prestação na época passada, o ABC renovou a ambição
para esta nova temporada, e o técnico Carlos Resende não tem receios em
assumir elevados objectivos, face à confiança que tem no seu plantel.
“A nossa mais-valia para esta época é termos mantido a estrutura da
equipa, uma equipa jovem mas já com mais experiência, pois no ano passado estivemos a lutar pelas decisões no campeonato e na Taça. É uma
experiência acumulada que podemos tirar partido para este novo ano.
São jovens mas com muito valor e alguma vez vão ser campeões. Daí que
traçamos para esta época um objectivo muito simples: melhorar o que fizémos na época passada. Sabemos das dificuldades, mas somos candidatos ao titulo, a ganhar também a Taça de Portugal e ainda fortes candidatos na Europa”, afirmou ontem o técnico, em conferência de imprensa.
Quanto ao jogo de apresentação desta noite, Resende refere que é mais
um jogo de preparação da equipa, mas “para ganhar” porque “é um jogo
especial”, de apresentação aos adeptos e querem dar uma boa imagem.

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC

“Estamos confiantes numa boa época”
“A equipa está bem, temos já duas semanas de trabalho muito duras,
mas estamos confiantes que podemos ter uma época de sucesso. O grupo
é jovem, mas é como o professor diz, temos mais um ano de experiência e
muita vontade de fazer algo mais esta temporada”.

Pedro Seabra, jogador do ABC

“Preparados para assumir a pressão”
“Estamos a trabalhar como no ano passado, com objectivo de lutar pelas
vitórias em todos os jogos e estamos preparados para voltar a assumir a
pressão de fazer uma boa época. Temos consciência do nosso valor e é isso que estamos a assumir. Temos plantel para lutar em todas as provas”.
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Artística de Avanca
organiza torneio
com convidados de luxo
D.R.

O torneio vai possibilitar ver em acção os reforços da Artística

Andebol
Torneio Internacional

Avelino Conceição
QUADRANGULARAAssociação Artística de Avanca pretende continuar a sustentar o
seu desenvolvimento na modalidade e a afirmar-se como
uma referência no andebol distrital e nacional. Como tal, e
tendo em conta esse objectivo,
levará a cabo, hoje e amanhã,
o I Torneio Internacional de
Avanca.
O evento conta, para além da
equipa da casa (vai militar na
2.ª Divisão Nacional – Zona
Norte), com a participação do

IFK Kristianstad, campeão da
Suécia, do Kaustik Volgograd,
terceiro classificado do campeonato russo e finalista da
taça, e da formação do ISMAI.
Hoje, pelas 19 horas, o Avanca defronta o IFK Kritianstad,
sendo que, duas horas depois
entram em campo o ISMAI e
o Kaustik Volgograd. Amanhã,
pelas 19 horas, disputa-se o
jogo de atribuição do terceiro
e quarto lugares, sendo que pelas 21 horas tem lugar a final
do torneio. Durante dois dias
será, portanto, possível observar um conjunto de jogos competitivos e contactar com equipas de países com grandes tradições no andebol. |
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JOGO DE APRESENTAÇÃO COM O CB CANGAS, HOJE, ÀS 21H00, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC quer mostrar aos bracarenses
que está pronto a lutar pelo título
ABC/UMINHO

A manutenção da estrutu
ra da época
passada pode ser
a
mais-valia do
ABC/
Minho nesta
época
Humberto Gomes, Carlos Resende e Pedro Seabra, otimistas quanto a uma boa época

FRANCISCO

DE

ASSIS

A equipa do ABC/UMinho joga hoje diante do

CB Cangas. Trata-se de
uma partida de preparação e de apresentação aos
adeptos bracarenses. Na

conferência de imprensa
de antevisão do encontro
com os galegos, o treinador Carlos Resende, o ca-

pitão Humberto Gomes; e
o sub-capitão Pedro Seabra, deram a entender que
querem mostrar aos adeptos que a equipa vai assumir a candidatura ao título
nacional e que está pronta para a luta. «Queremos
melhorar a classificação da
época passada, em que ficamos em terceiro lugar.
Como o segundo lugar não
conta, mesmo sabendo das
dificuldades, vamos lutar
pelo título nacional, pelas
taças e sermos fortes candidatos na Europa», assumiu o treinador.
Carlos Resende não esconde que a manutenção
de quase toda a estrutura
da época transata é uma
mais-valia. «A nossa mais-valia foi manter a estrutu-

ra nuclear da época passada. No ano passado éramos
uma equipa jovem. Não é
de um momento para o
outro que se ganha experiência. Mas tem mais
um ano de experiência
competitiva, a lutar contra as melhores equipas.
Tiveram a possibilidade de lutar pelas taças e
pelo campeonato. E dessa experiência acumulada que se pode tirar partido», especificou.

Humberto e Seabra
estão confiantes
A mesma convicção
mostraram os capitães.
«Esta equipa está confiante. Tem trabalhado
duro e bem. Tem tudo
para termos uma época

cheia de sucesso. Temos
mais um ano de experiência e de rodagem. Esperemos que seja suficiente para conquistarmos qualquer coisa», disse Humberto Gomes.
«Acho que esta equipa está preparada para a
luta. Temos de começar
a ter consciência daquilo que é o nosso valor e
é isso que estamos a assumir este ano», afirmou
Pedro Seabra, chamando
os adeptos para o jogo
de hoje, às 21h00, diante
do CB Cangas, no Flávio
Sá Leite.
Sobre esta partida, Carlos Resende promete jogar
para ganhar, como é óbvio,
mas vai utilizar todos os
jogadores disponíveis.
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