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A5 ABC perde Pedro Seabra com uma fratura num pé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/abc_perde_pedro_seabra_com_uma_fratura_num_pe.html

 
04:07 . Record
 
 A turma de Braga estreia-se no Pavilhão Flávio Sá Leite e o treinador Carlos Resende revelou que vai
lançar o central Tomás Albuquerque, de 22 anos...
 
 Por a.r. - Record
O vencedor da Taça de Portugal e Supertaça, o ABC, perdeu o central Pedro Seabra, que fraturou o pé
direito na deslocação a Belém, na 1.ª jornada. "Vou ser operado na terça-feira. Devo estar parado três
a quatro meses para recuperar", revelou o internacional de 25 anos, que já não defronta o Avanca, na
2.ª ronda do Campeonato que se realiza hoje.A turma de Braga estreia-se no Pavilhão Flávio Sá Leite
e o treinador Carlos Resende revelou que vai lançar o central Tomás Albuquerque, de 22 anos:"Tenho
imensa confiança, pois na Europa soube dizer dentro de campo que era possível contar com ele."Leões
e Belém em AlmadaQuanto ao líder Sporting, que emprestou o ponta João Ligeiro ao Passos Manuel,
recebe no Pavilhão do Ginásio do Sul (em Almada) o Belenenses. Sérgio Barros espera dificuldades:"É
um jogo difícil. OBelenenses tem um plantel com jovens emprestados por equipas grandes e portanto
tem valor", considerou o extremo dos leões ao sítio do clube na internet.Já o Benfica e FCPorto não
deverão ter grandes problemas frente às formações de ACFafe e ISMAI, em jogos agendados,
respetivamente, para a Luz e Maia.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

A vitória por 24-33 em casa do
Belenenses marcou da melhor
forma a estreia do ABC/UMinho
no Campeonato Nacional de An-
debol da I Divisão 2015/2016.
Mas esse jogo já está ultrapassa-
do e amanhã (17 horas) os aca-
demistas já voltam à acção, dis-
putando o primeiro jogo em sua
casa da nova temporada. 

No Flávio Sá Leite, o adversá-
rio é o Avanca, equipa teorica-
mente inferior à bracarense, mas
nem por isso o treinador do
ABC/UMinho, Carlos Resende
acredita em facilitismos, admi-
tindo apenas que possa existir
algum tipo de ansiedade, princi-
palmente entre os jogadores
mais novos, por ser o primeiro
jogo caseiro da época.

“É sempre um primeiro jogo
em casa. Não é o primeiro do
campeonato, já que esse o fize-
mos no Restelo, com algum bri-
lhantismo. Mas vamos juntar
frente ao nosso público e há
sempre aquela vontade extra de
mostrar que se trabalhou bem e
fazer um bom jogo. Concerteza
que os primeiros instantes serão
algo nervosos por parte de toda a
gente, com a vontade de fazer
logo tudo as coisas certas", con-
siderou o treinador academistas,
acrescentando que a vitória é o

único objectivo que interessa,
apesar de todas as dificuldades
que possam existir: "esperamos
vencer o jogo, mas não podemos
esperar que seja um jogo fácil. O
Avanca é uma equipa bastante
sólida, dentro da sua juventude é
uma equipa experiente e tem to-
do o mérito em estar na I Divi-
são. Curiosamente é uma equipa
também bastante ambiciosa,
porque muitos dos jogadores do
Avanca têm também a ambição
de ingressar na sua equipa mãe,
que é o FC Porto. Por tudo isto
esperamos dificuldades mas te-
mos a esperança de vencer”.

De fora do jogo vai estar, para
além de Ricardo Pesqueira, que
continua o seu processo de recu-
peração, o central Pedro Seabra,
que se lesionou com gravidade
na última partida e que não vai
poder dar o seu contributo à
equipa nos próximos tempos.

Mesmo assim, Carlos Resende
acredita que os companheiros de

equipa de Pedro Seabra vão de-
monstrar toda a sua qualidade e
capacidade e, apesar de não o fa-
zerem esquecer, vão fintar as di-
ficuldades e conseguir chegar ao
objectivo.

"Numa equipa como a nossa, a
falta de qualquer atleta causa-
nos transtorno e faz-nos falta.
Claro que um atleta como o Pe-
dro Seabra faria falta a qualquer
equipa da I Divisão. Sabemos
que vai estar ausente algum tem-
po, junta-se à infelicidade que tí-
nhamos com o Ricardo Pesquei-
ra, mas vamos tentar fintar as
dificuldades com os nossos jo-
gadores. Obviamente que espe-
ramos que os mais experientes
estejam cada vez mais concen-
trados e próximos do seu melhor
para podermos fazer face a todas
estas contrariedades", afirmou o
técnico, para logo lembrar que a
solução passa pela utilização do
jovem Tomás Albuquerque, que
já tem mostrado qualidades. 

“O Tomás já o ano passado ti-
nha dado indicações fantásticas.
Este ano também e é um jogador
em que tenho imensa confiança.
Ele também fez questão de mos-
trar toda a sua valia o ano passa-
do quando precisámos dele.
Soube tranquilizar-nos todos e
dizer-nos dentro de campo que
poderíamos contar com ele e na-
turalmente que terá a sua chance
agora”, destacou Resende.

“Jogo difícil mas esperamos vencer”
O ABC/UMINHO recebe, amanhã, o Avanca, em jogo da 2.ª  jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1. Academistas querem
estrear-se com um triunfo no primeiro jogo oficial da época em casa. Carlos Resende não espera, porém, facilidades.

DR

Carlos Resende admite alguma ansiedade na equipa por ser o primeiro jogo oficial da época em casa, mas espera vencer

Ricardo Pesqueira, que
continua o seu processo de
recuperação, e o central
Pedro Seabra, que se
lesionou com gravidade na
última partida, no Restelo,
são baixas importantes
no ABC/UMinho para a
recepção ao Avanca.

Nuno Grilo antevê uma boa partida de andebol 
“Estamos à espera de um Avanca 
motivado para discutir o resultado”

Por sua vez, Nuno Grilo acredita também que o Avanca vai tentar dificul-
tar ao máximo a vida dos academistas, uma vez que é uma equipa que
nada tem a perder. Mas o ABC/UMinho tem as suas metas e objectivos e
tudo vai fazer para ultrapassar as contrariedades, ansiedades e dificulda-
des para alcançar mais um triunfo. 
"Estamos à espera que o Avanca queira fazer um bom jogo. Eles não têm
nada a perder, antes pelo contrário, e certamente que vêm com esse espí-
rito para tentar conquistar a vitória. Nós temos muito mais a perder e cla-
ramente que queremos manter-nos vitoriosos e com bons resultados.
Penso que neste momento o facto de jogarmos em casa já não traz ansie-
dade. Poderia ter acontecido um pouco antes da Supertaça, mas agora já
está toda a gente bem integrada na equipa e todos percebem o espírito
do grupo", declarou o lateral academista.
Quanto à falta que Pedro Seabra poderá fazer à equipa, Nuno Grilo consi-
dera que o azar do seu companheiro obriga todos os outros a ter que dar
ainda mais para garantir o objectivo e agradecer a Pedro Seabra ofere-
cendo-lhe e dedicando-lhe a vitória:  "Infelizmente sabemos que o Pedro
[Seabra] é uma peça fundamental da nossa equipa. Foi um azar e não há
muito que se possa fazer. Mas penso que a principal parte do desporto é
mesmo esta: quando nos aleijamos e somos obrigados a ficar fora, os ou-
tros têm que fazer tudo para ganhar. E é isso que queremos fazer para
também lhe dedicarmos esta vitória do fundo do coração e com os votos
de rápidas melhoras porque todos nós precisamos dele".

§ABC/UMinho

DR

Nuno Grilo quer vencer para dedicar o triunfo ao ‘azarado’ Pedro Seabra
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 Luís Filipe Silva

O
ABC/UMinho es-
treia-se amanhã de 
modo oficial nes-
ta temporada fren-

te ao seu público. A partir 
das 17h00, os academistas 
defrontam o Avanca no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em jogo da 2.ª jornada do 
campeonato de andebol 
da I Divisão.

Para este jogo, o prin-
cipal objetivo dos acade-
mistas passa por vencer 
e  presentear os associa-
dos e adeptos com uma 
boa exibição.

O técnico Carlos Re-
sende quer dar continui-
dade ao bom jogo con-
seguido no pavilhão do 

Belenenses, onde ven-
ceu por 33-24.

«No Restelo jogámos 
e vencemos com algum 
brilhantismo no primei-
ro jogo do campeonato. 
Mas este será um jogo es-
pecial por ser o primeiro 
diante do nosso público.

Os jogadores vão ter 
aquela vontade extra de se 
mostrar que se trabalhou 
bem. Os primeiros minu-
tos serão de algum nervo-
sismo para fazer as coisas 
certas. Esperamos vencer 
o jogo mas não podemos 
esperar que seja um jogo 
fácil, porque o Avanca é 
uma equipa sólida, dentro 
da sua juventude também 
é algo experiente. 

Curiosamente, tem 

Resende e a estreia em casa no campeonato, amanhã frente ao avanca

ABC/UMinho quer entrar 
a vencer no Sá Leite

uma equipa ambiciosa, 
porque os seus jogado-
res têm a ambição de in-
gressar na sua equipa-mãe 
que é o FC Porto. Por tu-
do isto, temos de esperar 
dificuldades mas espera-
mos vencer o jogo», disse.

O técnico lamentou 
ainda a lesão de Pedro 
Seabra.

Nuno Grilo: 
«Fazer tudo 
para dedicar 
triunfo ao Seabra»
Nuno Grilo espera levar de 
vencida o Avanca no jogo 
de amanhã e a vitória te-

rá como destinatário Pe-
dro Seabra, atleta influen-
te na manobra do ABC/
/UMinho, mas que con-
traiu grave lesão no último 
jogo, frente ao Belenenses.

«O Pedro é uma pedra 
importante da nossa equi-
pa. Vamos fazer tudo para 
vencer e dedicar a vitória 
ao Seabra», disse.

Sobre o adversário, 
Nuno Grilo destacou a 
maior responsabilidade 
que pende para o lado do 
ABC/Uminho.

«Não têm nada a perder 
e tudo a vencer, já nós te-
mos muito a perder. Não 
podemos falar de ansieda-
de, antes da Supertaça sim, 
agora não porque os novos 
já estão entrosados», disse.

Carlos Resende e Nuno Grilo apostam no triunfo do ABC

ABC/
/UMinho 
venceu 

Supertaça 
e entrou a 
ganhar no 

campeonato

D
M
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Daniel Santos quer estreia caseira vitoriosa

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

Após a vitória no desafio inau-
gural, em Lisboa frente ao
Passos Manuel, a equipa

masculina do Madeira SAD pre-
para a estreia caseira, esta tem-
porada, recebendo, amanhã, às
17 horas, o Águas Santas, em
partida a contar, então, para a
segunda jornada. Daniel Santos,
com seis golos, foi um dos des-
taques desse triunfo, por 30-27,
sobre o Passos Manuel, apenas
superado por Cláudio Pedroso,
que apontou sete golos. Agora,
na projeção do embate com o
Águas Santas, que na primeira
jornada perdeu (30-25) com o FC
Porto, Daniel Santos perspetiva

«um jogo equilibrado e emocio-
nante». O número 14 da equipa
orientada por Paulo Fidalgo acres-
centa que «o nosso adversário é
experiente, mas, ainda assim,
queremos ganhar os três pontos
para atingir os objetivos da equi-

pa». Daniel Santos assegura, ain-
da, que «temos trabalhado para
obter o melhor resultado possí-
vel», bem como que «o grupo
está motivado e ciente das difi-
culdades que podem surgir ao
longo do jogo». JM

Motivados para a estreia em casa
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Motivados para a estreia em casa
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11 Setembro, 2015
 
 Após a vitória no desafio inaugural, em Lisboa frente ao Passos Manuel, a equipa masculina do
Madeira SAD prepara a estreia caseira, esta temporada, recebendo, amanhã, às 17 horas, o Águas
Santas, em partida a contar, então, para a segunda jornada.
 
 Daniel Santos, com seis golos, foi um dos destaques desse triunfo, por 30-27, sobre o Passos Manuel,
apenas superado por Cláudio Pedroso, que apontou sete golos. Agora, na projeção do embate com o
Águas Santas, que na primeira jornada perdeu (30-25) com o FC Porto, Daniel Santos perspetiva  um
jogo equilibrado e emocio-nante .
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Tarde de sábado com andebol no Pavilhão Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Rádio Onda Viva Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3d62fd8b

 
O andebol sénior regressa este sábado à Póvoa de Varzim numa tarde dedicada à modalidade no
Pavilhão Municipal. O primeiro jogo começa às quatro da tarde, entre os juvenis do Póvoa Andebol e
do Lusitano. Duas horas depois é a vez da ansiada estreia esta temporada da equipa sénior poveira,
que recebe o Leça. Recorde-se que este escalão foi relançado esta temporada pelo Póvoa Andebol,
num regresso depois de alguns anos de interrupção, dando seguimento ao trabalho feito nas camadas
jovens.
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Andebol: ARCA Alpendorada apresenta escalões amanhã à tarde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-09-2015

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/11151

 
11/09/2015, 15:37
 
 A ARCA (Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada) vai apresentar todos os escalões do
andebol feminino amanhã, 12 de setembro, pelas 17h30, no Pavilhão EB 2/3 de Alpendorada.
 
 As atletas juvenis vão disputar a 1ª jornada do campeonato nacional, contra o Ca Leça, pelas 13h00,
no Municipal de Santa Cruz do Bispo, juntando-se depois aos restantes escalões para a apresentação
geral.
 
 Este dia será ainda marcado por mais quatro jogos. Pelas 14h00 irá decorrer um confronte ente mini
atletas da ARCA. Pelas 15h00, irão jogar as infantis. Pelas 16h15, é a vez de as iniciadas defrontarem
o Académica de Espinho. E, por último, será a vez de as seniores jogarem a 1ª jornada do
campeonato Multicare - 1ª divisão. Este jogo será contra a equipa Maiastars, pelas 19h00.
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