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Patrianova 
a caminho da Luz 

Vinda do brasileiro para a Luz 
avançada pelo 'handball-planei'.  
Jogava no Ceife da Eslovénia 

r;; 

Arthur Patrianova jogou na Eslovénia 

O lateral brasileiro Arthur Patrianova está 
a caminho do Benfica para reforçar o 
plantei ás ordens de Carlos Resende. de 
acordo com o site handball-planet. Aos 24 
anos, com 1,88 metros. Patrianova deixa o 
Celje Plvovarna Lasko, da Eslovénia, onde 
chegou em 2015 com um contrato de 3 
anos e onde efetuou apenas um jogo na 
L1ga dos Campeões em 2016/17, a 3 de 
dezembro. Informa a mesma fonte que o 
Internacional canarinho sofreu duas 
lesões no joelho nas duas últimas 
temporadas, a primeira em março de 2015 
e a segunda em fevereiro deste ano por 
ocasião do jogo entre o Cele e o Meshkov 
Brest a contar para a Liga SENA. Caso se 
confirme a ida de Patrianova para os 
encarnados, Resende ficará com mais 
uma opção para a posição de lateral-
-esquerdo onde possui até ao momento 
Alexandre Cavalcanti e o ainda Junior 
Pedro Santana. Além disso, o rematador é 
uma das referências do Brasil e 
encontrará na Luz os compatriotas Ales 
Silva e João Silva. 
No curnculo do brasileiro, nascido em 
haja', registam-se passagens por 
Espanha, primeiro pelo Naturhouse La 
Rioja. onde foi vice-campeão em 2014, e 
pelo Villa Aranda. alem de ter estado nos 
Mundiais de 2013 e 2015. Devido a lesão, 
falhou os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, o ano passado. H. C. 
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Começar de 
novo... outra vez 

Belenenses liderado por João 
Floréncio mantém apenas 4 jo-
gadores da época passada 

João Morúz, Nuno Roque. Dlogo Domingos e 
Fábio Semedo são os únicos jogadores que 
se mantém no plantei do Belenenses em 
relação á época passada em que a equipa 
ficou em 3.° no grupo B. Porém, o treinador 
João Florêncio conta com reforços, com 
destaque para Nélson Pina, Nuno Santos, 
João Ferreira, Marcos Ara*. Marco Gil, 
Miguel Moreira e Valter Soares. O guardião 
sueco Daniel Svensson esteve lesionado e 
por isso ainda não é certa a permanência 
no plantei. «Temos de trabahar muito e 
bem, é uma equipa nova para construir de 
inicio. Todas as formações que não ficaram 
nos seis primeiros a época passada querem 
ia chegar e nós vamos tentar ir ao grupo 
A», anunciou o treinador. Refira-se que 
Felisberto Landim. que era desejado pelo 
Belenenses, acabou por rumar à III divisão 
francesa Os azuis do Restelo jogam 
amanhã um triangular na Luz, com Benfica 
e AC Fafe. O jogo de apresentação aos 
sócios será dia 25. às 19 h, frente aos 
encamados. H. C. 

PLANTEL BELENENSES 
2017/18 

NOME POSIÇA0 CLUBEMITEMOR  

João Mcotz 6R Belenenses 

Miguel Moreira GR . Alto Moinho 

Nelson Plna PE Madeira  SAD 

Ruben Gomes PE Almada 
Ricardo  Silva PE Boa Nora 

A* Ferreira 1.' Unha Boa Hora 
Marcos Ara* Benlla  
Ricardo Leitão 1.9.Inha Belesenses Oriilor) 

Mio Semeio %linha Belenenses 

Frandsco Madureka 111na BelenensesSiirior) 
Mara> GB  cr ma~ 

Domingos CT Belenenses  

Mino Rogue CT Belenenses 

Rimo Santos PD Boa lida 
DlotoMondra PDAD AItoMOMho  

Daniel Salgado PD Bednenses (lCrike) 

Vatter Soares PY Betam 

Treinador — João florindo 
adjuoto — >oeo Florindo Ir 
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Plantei com que Jorge Rito quer «manter a chama viva e os adeptos entusiasmados» 

Novela promete durar 
Diogo Branquinho e André Gomes enviaram carta ao ABC com pedido 

de rescisão {-,z Apontados ao FC Porto Decisão nas mãos da FAP 

PAULO SANTOS/ ASF 

ror 

HUGO COSTA 

O
extremo-esquerdo Dio-
go Branquinho e o late-
ral André Gomes fazem 
parte do plantei do ABC. 
Porém, nenhum esteve 

presente, ontem, no inicio dos tra-
balhos da equipa, e ambos são 
apontados ao FC Porto. A BOLA 
sabe que os dois emblemas inicia-
ram os procedimentos para as ins-
crições pelos respetivos clubes para 
2017118, pelo que caberá à Federa - 
ção de Andebol de Portugal decidir 
o destino dos jogadores, numa no-
vela que pode ainda fazer correr 
muita tinta. Até ontem nenhuma 
das inscrições tinha sido aprovada 
pela FAP. 

O vice-presidente dos minho 
tos, Guilherme Freitas, explicou: 
«Os jogadores enviaram cartas com 
pedido de rescisão mas os contra-
tos de ambos estão registados na 
Federação. O André Gomes está na 
Seleção [a preparar o Mundial de 
sub-19 na Getirgial. Em relação ao 
Diogo, estamos atentos e temos o 
regulamento interno para agir em 
conformidade». E acrescentou: «A 
maneira de estar do ABC não é vale 
tudo. Há quem não pense assim, 
há quem não cumpra princípios de 
lealdade e ética». 

Com três caras novas, Nuno Sil-
va e 'Hugo Rosário (ex - Madeira 
SAD) e Belmiro Alves (ex-AC Fale), 
os bracarenses contam ainda com 
os juniores Rafael Peixoto, Ricar-
do Ferreira, Francisco Silva e Rui 
Ferreira e com o regresso do trei-
nador Jorge Rito ao leme da equi- 

pa. «Era uni convite irrecusável, 
sabendo das dificuldades do clube, 
mas é um desafio acrescido e aqui 
estou para ajudar a manter a cha- 

PLANTEL ABC 
2017/18 

NOME POSO° CIME MBAR 
Humberto Gomes GR ABC 
Déldo Pina LE ABC 
Hug° Rocha LE/PV ABC 
Ilkuef Bandeira PD ABC 
RatieiPeboto PE ABC (juniores) 
Di3go Branarialia PE . ABC  
Ricardo Feydra GR ABC (Juniores) 
Nuno Silva a  • Madeira SM  
Calos Matas PD MC  
Beba) Moei LE &CF* 
André Gomes LE ABC 
Hup Rosário LE Madeira  SAD 

Tomb_ APuclui!clu.1 ABC 
Frandsoa Saia tE ABC (M.dores) 
Ciado SM;a  ER ABC 
Rui Nimba PV. ABC (Murdores) 

Trilados —  igirmMo 
114 —Carlos ~mi 

ma viva e os adeptos entusiasma - 
dos. O ABC tem vivido momentos 
bons e maus e estamos aqui para lu-
tar. Não somos considerados os 
principais candidatos, mas para 
nós, somos candidatos». 

Perante a crise financeira e ago-
ra diretiva com a demissão de João 
Nogueira, por motivos de saúde, 
que assolou o clube, Rito não tem 
dúvidas: «Vamos tentar que não 
Influencie. Preocupamo-nos com 
treinos e jogos. Temos de fazer o 
trabalho bem feito» . Por seu turno, 
o central Nuno Silva reforçou: «Te-
nho expectativas altas porque é um 
clube que está habituado a lutar por 
títulos. Quero construir o meu lu-
gar na história do ABC». 

O ABC temo primeiro apronto no 
dia 9 com o Xico Andebol, defron-
ta o Cangas a 12 em Espanha, e a 22. 
este na apresentação do clube, e 
ainda o Teucro, em Braga a 16 e em 
Espanha a 19. A 27 tem a Superta - 
ça em Mêda, contra o Sporting. 
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ANDEBOL
| Telmo Martins | 

O ABC de Braga iniciou, ontem,
os trabalhos para a nova época.
A equipa é agora comandada por
Jorge Rito, depois da saída de
Carlos Resende para o SL Benfi-
ca. O técnico dos bracarenses as-
sume que o clube vai lutar pela
conquista das competições em
que está inserido.

“Eu pessoalmente não consigo

trabalhar de outra forma que não
seja para ganhar e tenho a certe-
za que estes atletas têm esse
mesmo ADN, são ambiciosos,
com vontade de conquistar. Sa-
bemos das dificuldades que va-
mos enfrentar, porque vamos ter
adversários de muito valor, mas
sabemos aquilo que podemos fa-
zer”, assegurou.

Apesar a crise financeira, agra-
vada com a demissão do presi-
dente da administração, o treina-

dor garante que as ambições da
equipa não se alteram. 

“Provavelmente não somos
considerados os principais can-
didatos ao título mas posso ga-
rantir que vamos fazer tudo para
ganhar todas as competições, co-
mo tem sido tradição do ABC
nas últimas temporadas”, afir-
mou Jorge Rito lembrando, no
entanto, que “a constituição do
plantel é praticamente nova. O
sete inicial da equipa desmem-

brou-se e contratámos atletas pa-
ra tentar refazer uma nova equi-
pa e é evidente que isso demora ,
mas não é por isso que deixamos
de ser ambiciosos em relação
àquilo que queremos alcançar”,
confessou o treinador admitindo
que já não espera reforços para o
plantel.

Quanto à decisão do clube de
não participar na taça challenge,
o técnico do ABC de Braga
compreende a decisão, devido às

limitações financeiras do clube e
garante que os jogadores não es-
tão afectados com isso.

“É evidente que os atletas gos-
tam de participar em competi-
ções europeias mas eles com-
preendem a situação do clube,
que do ponto de vista financeiro
não é tão desafogada que nos
permita estar a fazer gastos nu-
ma competição, pondo em causa
outras situações que já estão as-
sumidas”, concluíu.

“O ABC vai lutar por lugares cimeiros”
JORGE RITO, treinador que está de regresso ao ABC/UMinho, admite que a equipa está a passar por uma fase complicada.
No entanto, o objectivo continua a ser a luta pela conquista de títulos. O primeiro é já na Supertaça, frente ao Sporting CP.

ROSA SANTOS

O plantel do ABC de Braga está preparado para lutar por títulos

Posição Clube anter ior
Guarda-redes
Humberto Gomes ABC/UMinho
Ricardo Ferreira ABC/UMinho (jun.)
Cláudio Silva ABC/UMinho

Délcio Rocha  (LE) ABC/UMinho
Hugo Rocha (LE) ABC/UMinho
Miguel Bandeira (PD) ABC/UMinho
Rafael Peixoto (PE) ABC/UMinho (jun.)
Diogo Branquinho (PE) ABC/UMinho
Nuno Silva (C) Madeira SAD
Carlos Martins (PD) ABC/UMinho
Belmiro Alves (LE) AC Fafe
André Gome (LE)s ABC/UMinho
Hugo Rosário (LE) Madeira SAD
Tomás Albuquerque (C) ABC/UMinho
Francisco Silva (LE) ABC/UMinho (jun.)
Rui Ferreira (PV) ABC/UMinho (jun.)

Equipa Técnica

Jorge Rito (treinador principal)
Carlos Ferreira (adjunto)
Dr. Moura Leal (médico)
Armando Fernandes (director desportivo)

2017/2018PLANTEL

ROSA SANTOS

Guilherme Freitas tem garantido a gestão do clube

ABC DE BRAGA
| Telmo Martins | 

O ABC de Braga vive momen-
tos complicados, devido à de-
missão do presidente da admi-
nistração. As eleições para
eleger novos orgãos estão mar-
cadas para a próxima quarta-
feira e Guilherme Freitas, que
tem garantido a gestão mínima
do clube espera que esta crise

esteja a chegar ao fim.
“Não tenho conhecimento de
listas oficiais, mas tenho rece-
bido contactos de mais de uma
pessoa que estão interessados
em fazer uma administração
nova para o ABC e espero bem
que isso veja verdade, que não
seja só um plano de intenções,
porque este clube merece ter
uma gestão normal e não uma
anormal”, apontou.

Guilherme Freitas (vice-presidente da administração)

“Espero bem que esta crise
esteja a terminar”

lll
“Sinto-me feliz por voltar 
à casa onde fiz a minha
formação. Vamos trabalhar
para que a equipa continue
a lutar por títulos. Temos
uma equipa jovem, com
excelentes atletas, mas
tenho a noção que é uma
equipa nova, porque houve
muitas entradas  e saídas,
mas vamos crescer com os
treinos e lutar pelos nossos
objectivos”.

Hugo Rosário
(reforço)
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Ex-Arsenal da Devesa 

João Ferreira
é reforço do AC Fafe

O 
pivot João Ferreira, 
que na última tem-
porada representrou 
o Arsenal da Devesa, 

é um dos vários reforços 
garantidos pelo AC Fafe 
para a nova temporada 
andebolística, onde dis-
putará o campeonato na-
cional da primeira divisão 
da modalidade.

No plantel dos fafen-
ses registaram-se ainda as 
entradas de Paulo Cândi-
do (ex-FC Porto), Nelson 
Reynei (ex-ISMAI), Carlos 
Madureira (ex-S. Bernar-
do), Nuno Silva (ex-Hor-
ta), Tiago Silva (ex-Rii-
mamen) e Ricardo Ávila 
(ex-S. Mamede).

Do plantel da época 

finda transitam: Miguel 
Fernandes, João Fernan-
des, Mário Pereira, Eduar-
do Sampaio, Vasco Santos, 
João Carvalho, Nuno Pi-

menta, Joshua Silva e Tia-
go Gonçalves.

Luís Silva é o treina-
dor, e Paulo Camelo e Hu-
go Silva são os adjuntos.

João Ferreira

D
M
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andebol

Arsenal e AC Fafe
no Torneio da Póvoa
As equipas do Arsenal da Devesa e AC Fafe são 
duas das participantes no Torneio de Verão 
– Póvoa Andebol, a disputar entre 25 e 26 de 
agosto na Póvoa de Varzim. A competição, or-
ganizada pelo Póvoa Andebol, disputa-se no 
Pavilhão Municipal da Póvoa, e nela partici-
pam ainda a equipa organizadora e o Boavista.
O torneio arranca no dia 25 de agosto, pelas 
19h15, com o Póvoa a defrontar o Fafe, seguin-
do-se o Arsenal-Boavista (21h15). No dia 28 (sá-
bado), Boavista e Póvoa jogam às 17h00 e Fafe e 
Arsenal às 19h00. O torneio encerra no domin-
go, dia 27, com o Fafe-Boavista (17h00) e Póvoa-
-Arsenal (19h00).
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 Luís Filipe Silva

O
ABC iniciou ontem 
a sua pré-temporada 
para a época 2017/18,  
sem direção (assem-

bleia eleitoral está marca-
da para 9 de agosto), mas 
nem essa indefinição ou  
mesmo a maior debilidade 
em termos financeiros que 
marcam o arranque oficial 
da época retirou a ambi-

ção ao grupo de trabalho.
O técnico Jorge Rito, 

que está de regresso ao 
comando da equipa sénior 
dos academistas foi o por-
ta-voz da sede de conquis-
ta do ABC. «Os objetivos 
neste clube passam sem-
pre por vencer as com-
petições onde participa-
mos», começou por dizer 
o treinador que lembrou, 
porém as mudanças pro-

ABC/UMinho iniciou ontem a pré-temporada ainda sem direção

Ambições intactas em ano 
de mudanças profundas

fundas sofridas no gru-
po de trabalho. «O sete 
principal da equipa des-
membrou-se. Contrata-
mos jogadores para tentar 
refazer uma nova equipa 
e isso vai demorar algum 
tempo, mas não é por isso 
que deixamos de ser am-
biciosos. Eu não consigo 
trabalhar de outra forma 
que não seja encarar to-
dos os jogos para ganhar. 

Plantel do ABC para a época 2017/18

Tenho a certeza que estes 
atletas também. São am-
biciosos e com vontade de 
conquista», disse.

Supertaça é 
o primeiro desafio
O treinador aponta já 
mesmo à conquista da 
Supertaça de andebol, o 
primeiro troféu da tem-
porada que será dispu-
tado frente ao Sporting.

«Será o nosso primeiro 
desafio e queremos estar 
nas melhores condições 
possíveis para discutir o 
troféu. Depois, temos o 
campeonato e Taça de Por-
tugal, onde teremos uma 
palavra a dizer, como tem 
sido tradição do ABC nos 
últimos anos», destacou.

Sobre a decisão de o 
ABC ter prescindido da 
presença na Taça Chal-
lenge, o técnico disse que 
«as razões foram bem es-
calpelizadas» e considero-
-a  «bem tomada», tendo 
em conta a situação finan-
ceira do clube que pode-
ria comprometer a época.

A
n

tó
n

io
  S

ilv
a
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plantel para 2017/18

Três reforços 
e aposta na formação

 
O ABC apresentou-se ontem ao trabalho com 
três reforços: Belmiro Alves (ex-AC Fafe), Hu-
go Rosário (ex-Madeira SAD) e Nuno Silva (ex-
-Madeira SAD) e a promoção de quatro junio-
res:  Rafael Peixoto, Ricardo Ferreira, Francisco 
Silva e Rui Ferreira.

O plantel do ABC para 2017/18:
Guarda-redes: Humberto Gomes; Ricardo Fer-
reira (ex-júnior) e Cláudio Silva;

Laterais Esquerdos: Délcio Pina, Hugo Rocha, 
Belmiro Alves (ex-AC Fafe), Hugo Rosário (ex-
-Madeira SAD), André Gomes e Francisco Sil-
va (ex-júnior);

Ponta Direita: Miguel Bandeira e Carlos Martins;

Ponta Esquerda: Rafael Peixoto (ex-júnior) e 
Diogo Branquinho;

Centrais: Nuno Silva (ex-Madeira SAD) e Tomás 
Albuquerque; 

Pivot: Rui Ferreira (ex-júnior).

Equipa técnica
Treinador: Jorge Rito
Adjunto: Carlos Ferreira
Médico: Moura Leal
Diretor Desportivo: Armando Fernandes
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aMaNHÃ, a PaRTIR DaS 15:00 

PraiAndebol com 
ação de sensibilização

A Associação de Andebol da Ilha 
Terceira leva a efeito amanhã, sába-
do, dia cinco de agosto, o denomi-
nado PraiAndebol 2017/Açores pela 
Igualdade. O mega evento decorre 
no areal grande da Praia da Vitória, 
a partir das 15:00, integrado no pro-
grama das Festas da Praia da Vitó-
ria/2017. 
Segundo uma nota informativa que 
a direção da Associação de Andebol 
da Ilha Terceira fez chegar a DI, as 
equipas devem estar presentes no 
local do torneio às 14:15 para tratar 
dos aspetos logísticos relacionados 
com a prova. 
Espera-se uma competição animada 
e sobremaneira interessante de se-
guir, atendendo à habitual qualida-
de dos participantes, funcionando, 

ao mesmo tempo, como um ótimo 
meio de promoção da modalidade. 
As perspetivas apontam para um 
número agradável de equipas, não 
esquecendo a presença dos amantes 
do andebol. 

PAPEL SOCIAL 
Sublinhe-se, a propósito, que o cer-
tame conta com uma atividade de 
sensibilização para as questões de 
prevenção da violência doméstica e 
de género, bem como a promoção 
da igualdade, também integrada nas 
Festas da Praia, da responsabilidade 
da Direção Regional da Solidarieda-
de Social, cuja Associação de Ande-
bol da Ilha Terceira se associou de 
imediato.
Esta atividade insere-se no âmbito 
do II Plano Regional de Prevenção e 
Combate à Violência Doméstica e de 
Género, que preconiza, entre outras 
iniciativas, a realização de ativida-
des de sensibilização e informação 
integradas nas festividades locais de 
verão.     

Desporto e combate à 
violência doméstica e de 
género na Praia.   

TORNEIO  tem lugar no areal grande da Praia da Vitória 

foTografia  arquiVo/di
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Versão 2017/18 do ABC treinou ontem pela primeira vez no Flávio Sá Leite 

Diogo Branquinho e André Gomes são disputados pelos minhotos 
e pelo FC Porto. Ambos os clubes querem inscrever os jogadores na FAP 

ABC APRESENTOU-SE 
COM DUAS DÚVIDAS 
Mesmo numa altura de 
dificuldades financeiras, os 
bracarenses não querem 
abrir mão dos dois atletas 
que estavam sob contrato e 
garantem que irão "até ao 
fim" para defender os seus 
interesses 

CílIARIIIADOMU/12011 
*os Apesar de ausentes no 
primeiro dia do ABC, o ponta-
esquerda Diogo Branquinho 
(23 anos) e o lateral-esquerdo 
André Gomes (19 anos) estive-
ram no centro das atenções, ao 
constarem no plantel forneci-
do à Comunicação Social 
numa demonstraçãode que os 
minhotos querem segurar os 
atletas, que são disputados 
pelo FC Porto.Ao que OJOGO 
apurou, ambos os emblemas 
estarão a tentar inscrevê-los 
na Federação para a nova épo-
ca, cabendo ao organismo a 
palavra final sobre o caso. 

"Os jogadores enviaram car-
tas de rescisão para aqui, mas 
temos os contratos deles regis-
tados na federação há bastan-
te tempo, estamos a tratar da 
situação com o grande cuida-
do que ela merece. No ABC 
não vale tudo, há quem não 
pense assim e não cumpre 
com o mínimo de lealdade e 
ética desportiva. Vamos lutar 
até ao fim pelos nossos inte-
resses", assegurou o vice-pre-
sidente Guilherme Freitas. 
Branquinho já está em estágio 
com os portistas, enquanto 
Gomes está ao serviço da Sele-
ção Nacional de sub-19, que 
viaja hoje para Geórgia, palco  

do Mundial do escalão. O pró-
prio técnico Jorge Rito, de re-
gresso ao comando da equipa 
principal, fech ou a porta a pos-
síveis saídas. "Não vejo que al-
guém possa sair e entrar, nas 
condições em que estamos, 
também não me parece que 
seja muito possível", afir-
mou. 

Naquele que é o inicio de um 
novo ciclo para os bracarenses, 
Rito garantiu que a equipa vai 
trabalhar "para manter a cha-
maviva e os adeptos entusias-
mados". "Vamos lutar pelos 
melhores resultados. À parti-
da não somos apontados como 
principais candidatos, mas, 
para nós, somos candidatos", 

"Não somos 
apontados corno 
candidatos, mas, 
para nós, somos" 
~Rito 
Treinador do ABC 

"Estamos atentos e 
vamos lutar pelos 
nossos interesses 
até ao fim" 
OunbermelPrettas 
Vice-presidente do ABC 

defendeu. 
O clube passa por dificulda-

des financeiras, que motiva-
ram a desistência da Taça 
Challenge, além de o presi-
dente se encontrar demissio-
nário, o que, para o treinador, 
deve ficar à margem dos trei-
nos. "Vamos tentar que essas 
questões não influenciem, 
preocupamo-nossó com apar-
te desportiva. Neste momen-
to, a operacionalização do tra-
balho da equipa está a ser ga-
rantida. Haverá uma assem-
bleia geral [n.d.r.: 9 de agosto]. 
Só temos de fazer o nosso tra-
balho bem feito para que os só-
cios possam estar satisfeitos", 
concluiu. 

ABC 2017/18 

N  1  JOCAC00(4 

1 IllmberteGonsor Guarda-vedes 
Lat-Nrinerdo 
lat.-Esquerdo 

39 
25 
34 

ABC 
ABC 
ABC 

3 WildoFIna 
.11141/11~__ 

8 Ilibuelltandeire Ponta-Direita 19 ABC Haverá uma 
9 itilikroistak 
to okpograntembellto 

1101/4-Essispda 19 Alleauniefes) assembleia 
Ponta-Esquerda 23 ABC 

Ilkanbanweelm Gua~es 19 Mc)s) geral na 
18 NunoSiva Central 26 ktadelraSAD próxima 
19 Carlosilerthe Pontt-Direita 23 AOC quarta-feira 
21 BeIrrintAltres 
27 .10~18B8A6 

Lat -Esquerdo 
(At-Esquento 

23 

19 

AC Fafe 
ABC 

em busca de 
51 IlupoRodrio Lat.-Esquerdo 26 Madeira SAD uma 
671~980.0  Contrai 24 ABC solução 
76 FraleclocoSitra 
78 Clielktfilka 

tat..Esquent; 
Graweltrades 

18 
21 

ABC iJunn rc-;I 
ABC 

diretiva 
45 aulFerrrelra Pivô 19 ABC (juniores) 

Treinador: lorpa Rito: Adjunto:Carlos Ferreira 

Cinco ensaios até à Supertaça 
Da pré-temporada do ABC fazem parte cinco jogos 
particulares, o primeiro na próxima quarta-feira frente 
ao Xico Andebol, neste ano promovido à I Divisão. 
Depois, sucedem-se os ensaios com formações espanho-
las. Os minhotos visitam o Cangas no dia 12, sendo este o 
adversário escolhido para a apresentação no Flávio Sá 
Leite, a 22 (zohoo). O Teucro é o outro opositor, estando 
os duelos agendados para dia 16 (casa) e 19 (fora). O 
primeiro encontro oficial dos bracarenses é no dia 27, 
para a disputa da Supertaça contra o Sporting, no 
Pavilhão Municipal da Mêda, na Guarda. 
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ANDEBOI, IIEFOR(0 
A CAMINHO DA LUZ 
O brasileiro Arthur Patriano-
va (24 anos e 1,88 metros) 
deverá reforçar o plantei do 
Benfica, agora às ordens de 
Carlos Resende, proveniente 
do Celjie, da Eslovénia. O 
lateral-esquerdo é interna-
cional e já deu nas vistas com 
a camisola do Brasil (ouro nos 
Jogos Sul-Americanos de 
2014), mas passou por duas 
lesões graves num joelho. Na 
Luz, procura assim relançar a 
carreira. 
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NO MINHO. Equipa com muitas caras novas 

ABC quer ganhar tudo 

 
 

PLANTEL PARA 2017/18 

 

Em zo16/1 7 

 
 

/210 planteldo ABC foi apresenta-
do ontem em Braga, apesar do mo-
mento delicado que o clube vai en-
frentando, a poucos dias de umas 
eleições (marcadas para dia 9) que 
prometem ser decisivas. 

Com uma equipa fortemente re-
formulada e com novo treinador, 
Jorge Rito, vindo dos escalões de 
formação, o ABC não perde a am-
bição de lutar por todos os títulos. 
"Os objetivos passam por vencer 
todas as competições em que par-
ticipamos. Temos uma equipa 
nova, o 'sete' do ano passado des-
membrou-se, mas contratámos 
no sentido de refazer o grupo",  

confessou o técnico, em conferên - 
cia de imprensa. 

Rito aponta ao primeiro objeti - 
vo: aSupertaça, contra °Sporting. 
"É o nosso primeiro desafio e que -
remos estar nas melhores condi-
ções possíveis para discutir o pri-
meiro troféu da época. Vamos ter 
uma palavra a dizer no campeo-
nato e na Taça de Portugal, como 
tem sido nossa tradição nos últi - 
mos anos", assegurou. 

O técnico explicou ainda o facto 
de o ABC ter renunciado à Taça 
Chailenger. "Os jogadores enten - 
demquedopontodevista financei-
ro adecisãofoibemtomada."o P.G. 

Humberto Gomes R') ABC 
Ricardo Ferreira (GR) ABC 
Cláudio Silva (GR) ABC 
Miguel Bandeira (PD) ABC 
Carlos Martins (PD) ABC 
Nuno Silva (C) Madeira SAD 
Tomás Albuquerque (C) ABC 
Déldo Pina (tE) ABC 
Hugo Costa (1E) ABC 

Belmiro Alves (I.E) AC Fafe 
Hugo Rosário (tE) Madeira SAD 
André Gomes (II) ABC 
Francisco Silva (LE) ABC 
Rafael Peixoto (PE) ABC 
Diogo Branquinho (PE) ABC 
Rui Ferreira (P) ABC 
Treinador: Jorge Rito 
Treinador adiunto: Carlos Ferreira 
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