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“Somos favoritos a vencer
este jogo frente ao FC Porto”

ano passado, à imagem do seu
treinador Obramovic, mas sabemos o que temos de fazer para
contrariá-los. Estou mais preocupado com a minha equipa e os
nossos pontos fortes. Temos de
ser uma equipa muito concentrada, manter a organização, defender bem e não favorecer o FC
Porto naquilo que eles fazem
bem que são as transições. Aqui
na defesa é que temos de ser
muito competentes. Depois no
ataque encontraremos as soluções e somos bons nisso. Foi
com esta mentalidade que trabalhamos esta semana e por isso
encaramos este jogo como um
jogo para vencer. É difícil, mas é
um jogo para vencer”, vincou
Carlos Resende, treinador do
ABC, que ainda não pode contar
para este jogo com o lesionado
Ricardo Pesqueira. Nuno Rebelo
e Hugo Rocha estão em dúvida.

CARLOS RESENDE assume o favoritismo do ABC/UMinho para o jogo de amanhã com o FC Porto, da
quinta jornada do campeonato nacional Andebol 1. Triunfo até pode valer a subida ao 1.º lugar e treinador conta com o apoio dos adeptos para um ambiente fantástico no pavilhão Flávio Sá Leite.
ANDEBOL 1

| Miguel Machado |

O ABC/UMinho recebe amanhã
o líder FC Porto na partida mais
guardada da quinta jornada do
campeonato nacional de andebol
e para Carlos Resende, técnico
dos academistas, a equipa bracarense é a “favorita” à vitória.
“O FC Porto é uma equipa que
luta pelo título, foi campeã nos
últimos seis anos, mas esta época também temos esse objectivo.
Houve outras alturas em que não
podia assumir isto, mas felizmente agora posso assumir: somos favoritos e candidatos à vitória neste jogo. Se fosse analista de uma casa de apostas, apostava claramente no ABC para este jogo”, afirmou ontem o técnico na conferência de imprensa
de antevisão da partida.
Com três vitórias, um empate e
o melhor ataque da prova à quarta jornada, Carlos Resende mostra-se satisfeito com o rendimen-

DR

Pedro Seabra e Carlos Resende mostraram-se muito confiantes na vitória para a recepção ao FC Porto

to e “intensidade” dos seus jogadores e, afirma, que estão preparados para se bater olhos nos
olhos com o actual campeão na-

cional, que vai apresentar-se no
Sá Leite na liderança com cinco
vitórias em cinco jogos.
“Vamos defrontar um adversá-

rio fortíssimo, mas a equipa do
ABC está bem e determinada em
vencer este jogo. Os pontos fortes do Porto são os mesmos do

“O plantel do ABC está
bastante motivado para
este jogo e o nosso objectivo é claro: vencer e dar
continuidade à nossa
ambição de fazer melhor
que na época passada.
Por outro lado jogamos em
nossa casa e dentro do
grupo temos este propósito
de vencer todos os jogos no
Flávio Sá Leite”, afirmou
o central Pedro Seabra.
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Clube bracarense com novos horários e locais de treinos

ABC/Manabola lança nova campanha
de angariação de atletas femininos
ANDEBOL FEMININO
| Redacção |

Com a proximidade dos primeiros jogos dos campeonatos para
as equipas do ABC/Manabola,
contam-se já os dias para o pavilhão da Escola Francisco Sanches abrir as portas e alargar os
espaços para continuar a preparação da nova época. Com os
horários dos treinos já estabilizados e a competição a dar os
primeiros passos, o ABC/Manabola vai lançar ainda uma grande campanha de divulgação da
modalidade e angariação de novas atletas para o projecto Andebol Feminino. Os alvos preferenciais desta campanha que tem
o arranque marcado para a próxima semana, são as escolas do
concelho de Braga e a UMinho.

Os treinos da equipa júnior/sénior vão realizar-se às segundas,
quartas e quintas das 18.30 às 20
horas. E às sextas das 20 às
21.30 horas. O local de treinos é
o pavilhão da Escola Secundária
Carlos Amarante (ESCA).
Por sua vez a equipa juvenil
vai treinar às segundas, terças e
quartas das 18.30 às 20 horas e
às sextas das 20 às 21.30 horas.
O local de treinos é também o
pavilhão da ESCA.
A equipa de iniciadas divide os

ABC/Manabola vai fazer
captação de atletas para as
suas equipas de andebol
feminino, junto das escolas
do concelho de Braga e
na Universidade do Minho.

seus treinos entre o pavilhão da
Escola Sec. Carlos Amarante e o
ginásio da Esc. Francisco Sanches. Os treinos decorrem às segundas das 18.30 às 20 horas na
Escola Francisco Sanches, e às
terças e quartas das 18.30 às 20
horas na Escola Secundária Carlos Amarante, e ainda às quintasferas das 18.30 às 20 horas.
Já a equipa infantil treina às segundas e quintas das 18.30 às 20
horas no pavilhão da Escola
Francisco Sanches.
Os escalões de bambis e minis
treinam no Flávio Sá Leite às
terças e quintas das 17.45 às
18.45 horas, e aos sábados das
9.30 às 11.30 horas.
O próximo jogo das juniores/seniores, contra o ND Sta
Joana, é amanhã, às 19 horas,
após o ABC-FC Porto.
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§convocatória
Selecção Regional
Masculina (1998/1999)
A Associação de Andebol de Braga
vai realizar mais um treino da selecção regional masculina dos anos
de 1998/1999 contra a sua congénere do Porto, no dia 13 de Outubro, no Pavilhão de Crestins (Maia).
Os atletas convocados são: Alexandre Pinheiro, Oleksandr Nekrushets,
André Gomes, Lucas Ferrão, Rui Ferreira, José Miguel Macedo, João Nuno Pontes (ABC/UMinho); João Torgal (AC Fafe).
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Vitória histórica dos juvenis
da Póvoa de Lanhoso
EQUIPA DE JUVENIS da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso viveu um fim-de-semana
recheado de emoção, após a conquista da primeira vitória da competição, frente ao Fafe.
NACIONAL JUVENIS

| Carlos Costinha Sousa |

O passado sábado fica na história do desporto da Póvoa de Lanhoso e da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso, pois
os juvenis do clube conseguiram
conquistar a primeira vitória na
competição, ao bater o Fafe por
dois golos de diferença.
Num fim-de-semana de jornada dupla, no domingo a equipa
deslocou-se a Águas Santas, formação manifestamente superior,
com o resultado a ser desfavorável com derrota por 37- 24. Mesmo assim a equipa deixou no ar
a promessa de uma boa época.

DR

Jovem equipa de juvenis da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso conquistou a primeira vitória na história
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Clubes da região entram
em acção no domingo
Andebol
Taça de Portugal

JOGOSA grande maioria dos
encontros da primeira eliminatória da Taça de Portugal
masculina de Andebol estão
agendados para domingo,
onde, na Zona 2 da prova, há
uma série de equipas da região em acção.
Os 19 vencedores e os 21 clubes isentos da primeira eliminatória vão conhecer os adversários da segunda eliminatória,
que está agendada para o dia
23 de Novembro, na segundafeira, a partir das 17 horas.

Na referida Zona 2, o Sporting de Espinho vai medir forças com o SIR 1.º de Maio, uma
partida que começa às 15 horas. Duas horas depois, o S.
Paio Oleiros recebe o Académico Viseu FC, sendo que pelas
18 horas começa o jogo ACD
Monte-Batalha AC.
Na próxima quarta-feira, pelas 21.30 horas, irá decorrer o
único “derby”distrital desta primeira eliminatória, com o Estarreja AC a ser anfitrião no “regressado” Beira-Mar, que irá
efectuar o seu primeiro jogo na
Taça de Portugal após muitos
anos de ausência. |
D.R.

O primeiro jogo do Beira-Mar na Taça de Portugal será em Estarreja
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JOGO DE AMANHÃ SERVE TAMBÉM PARA HOMENAGEAR A EQUIPA DE ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS

ABC chama público para abater dragões
FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resende aposta
na vitória do
ABC e
elogia a tena
cidade
dos atletas em
cadeira de roda
s

Pedro Seabra e Carlos Resende de olhos no topo da tabela, em caso de vencer o FC Porto

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho volta a
convocar o público bracarense a comparecer amanhã à tarde, às 17h00, no
Flávio Sá Leite, em Braga.
Os responsáveis do ABC

garantem que não faltam
motivos para uma deslocação ao pavilhão.
O primeiro é certamente para apoiar a equipa
que defronta o FC Porto, em jogo da V jornada do campeonato na-

cional; a segunda razão,
esta bem nobre, é para tomar parte na homenagem
à equipa de andebol em
cadeira de rodas, da delegação de Braga da Associação Portuguesa de
Deficientes.

Quanto ao jogo, o treinador do ABC/UMinho promete encará-lo de peito
aberto, sem medo, e apostando num triunfo bracarense. «É um jogo entre
duas equipas candidatas
à vitória. Estamos a falar
de uma equipa hexacampeã, que é o Porto; e o
ABC que tem outros objetivos. Houve alturas em
que não poderia dizer isto,
mas hoje felizmente posso
dizê-lo: somos candidatos
à vitória neste jogo. Se fosse um analista de casas de
apostas, apostava na vitória da nossa equipa», afirmou Carlos Resende.
O técnico discorda que
o ABC seja menos intenso
do que na época passada e
lembra que tem o melhor
ataque da prova.

Atento às forças
e fraquezas do Porto
O técnico dos academistas acredita sobretudo nos
pontos fortes da sua equipa, mas também está atento às forças e fraquezas
do adversário. «Os pon-

tos fortes do Porto deste ano são os mesmos do
ano passado e de há dois
anos. Ou seja, uma transição forte. Mas sente dificuldades perante equipas
que não lhe permitem fazer essas transições. E é
isto que queremos fazer.
Temos que estar preparados para manter a organização, não perder bolas e
defender bem. Mais do que
os pontos fortes do Porto, interessam-me os nossos pontos fortes. Será difícil, mas é para vencer»,
reforçou.

Pedro Seabra quer
mandar em casa
Por seu turno, Pedro Seabra voltou a confirmar as
pretensões do ABC/UMinho, sobretudo nos jogos
em casa, onde quer continuar a mandar. «A nossa
equipa está bastante motivada. Se assumimos no
início da época que queríamos fazer melhor que
na época passada, na qual
vencemos todos os jogos
em casa, é legítimo que

pensemos em vencer este
jogo frente ao Porto. E é
isso que queremos fazer.
Jogar no Sá Leite é um
dos nossos pontos fortes, com ajuda do público», lembrou.

Elogios aos atletas
em cadeira de rodas
O ABC vai aproveitar
este jogo para homenagear a equipa de andebol
em cadeira de rodas. Carlos Resende foi generoso
nos elogios.
«Todos temos dificuldades na vida. Uns são mais
visíveis que outros. As dificuldades destas pessoas
são bem visíveis. Há duas
formas de estar: aqueles
que aproveitam as dificuldades e transformam-nas
em oportunidades; e aqueles que passam a vida a lamentar. Os atletas em cadeiras de rodas têm dificuldades. Mas não é por isso
que deixam de lutar e viver
com toda a intensidade que
a vida lhes permite. Isso é
o melhor exemplo que se
pode dar», disse.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA
Seleção regional
joga na Maia
A seleção regional masculina (nascidos em 98/99) da
Associação de Andebol de Braga, tem um jogo-treino
no dia 13 de outubro, no Pavilhão de Crestins (Maia),
com a sua congénere do Porto.
O encontro inicia-se às 19h00 e para ele estão
convocados os seguintes atletas:
ABC: Alexandre Pinheiro, Oleksandr Nekrushets,
André Gomes, Lucas Ferrão, Rui Ferreira, José Miguel
Macedo e João Nuno Pontes.
AC Fafe: João Torgal.
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Andebol

Derby em Lisboa
e jogo a doer no Minho
Belenenses e Benfica defrontam-se
amanhã, às 18 horas (A Bola TV),
no Restelo, na quinta jornada do
campeonato nacional. Já o comandante do campeonato, FC Porto,
vai a Braga defrontar a formação
do ABC, às 17 horas (Porto Canal).
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Moimenta da Beira

Trampolim, agenda
municipal de outubro

Saiu mais uma agenda municipal, a “Trampolim” de
outubro de 2014, com tudo o que de mais importante
se vai passar durante o mês no concelho de Moimenta
da Beira. Uma exposição na galeria municipal, a comemoração do Dia Mundial do Idoso, a secular Feira de S.
Francisco, o concurso de abóboras e os calendários
dos jogos de futebol e de andebol.
Está tudo na agenda municipal deste mês de outubro que pode visualizar em: http://issuu.com/moimenta.
da.beira/docs/agenda_n_27_out._308a99d7b63da6
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NO MUNDO

DA BULGÁRIA PARA VISEU
COM A BOLA NA MÃO
Nikolai Bodurov chegou a Portugal em
1989, na altura como jogador profissional de Andebol. Bodurov passou por
clubes como Fafe, Sporting de Braga
e Guimarães e, anos depois, foi convidado pela Federação de Andebol de
Portugal para integrar um projeto piloto em Viseu.
Desde então, há 18 anos, que Bodurov
está ligado à formação de jovens atletas
na Associação de Andebol de Viseu. Já
deu aulas de motricidade humana e é
o responsável pelo projeto de geminação entre Viseu e Haskovo, cidade da
Bulgária de onde é natural.
Com dupla nacionalidade e uma família que trouxe consigo quando tinha 27
anos (hoje tem 52), Bodurov é um apaixonado por desafios e, sobretudo, feliz
por estar ligado à formação de jovens e
futuros cidadãos.
Graças à atividade de jogador profissional Bodurov teve oportunidade de conhecer o país e, confessa, quando che-

gou a única dificuldade que sentiu foi
a língua. “A adaptação foi muito simples a língua é que foi mais complicado,
sobretudo porque sem ela é difícil pedir comida ou explicar qualquer coisa”,
contou entre sorrisos.
Quanto ao distrito de Viseu, Bodurov
é muito rápido na resposta: “Acho que
conheço melhor o distrito do que muitos portugueses”. O trabalho que tem
feito junto da Associação de Andebol
tem permitido ao antigo selecionador
nacional de sub 16 e sub 18 e treinador
adjunto da seleção sub 19, conhecer o
distrito que não pensa abandonar tão
cedo.
Quando lhe perguntamos o que mais
gosta e o que menos gosta em Viseu,
Bodurov prefere deixar essa resposta
para cada um. “Quanto ao que gosto
menos, posso dizer que nada. Quanto
ao que gosto mais, convido toda a gente
a visitar e a perceber porque é que vale
a pena estar aqui”.
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O Sporting Clube da Horta deu
a conhecer publicamente a
totalidade dos elementos que
compõem o plantel sénior da
equipa de andebol. Entre os bons
valores que transitam da época
passada e os excelentes
reforços,
entre
eles
o
internacional português Inácio do
Carmo, está Jorge Silva. O atleta
que a formação faialense
resgatou ao andebol mariense há
um par de anos atrás. Recordese que o jovem mariense
sagrou-se Campeão Nacional da
2ª Divisão de Juvenis masculinos
pela equipa Açoriana do SC
Horta, em 2013.
baluarte/desportomariense
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