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ÉPOCA 2015/2016
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho apresentou, on-
tem, aos seus associados, a equi-
pa sénior para a nova época des-
portiva. Frente ao Cangas, que
apadrinhou a apresentação, os
academistas brindaram o públi-
co com uma vitória por 29-26,
que permitiu abrilhantar mais a
apresentação.

Num jogo que acabava por ser

para demonstração apenas, pelo

menos no que diz respeito à ver-

tente competitiva, os sócios,

adeptos e simpatizantes do

ABC/UMinho puderam ver em

acção praticamente todo o plan-

tel com que o clube vai disputar,

na temporada 2015/2016, as vá-

rias competições em que está

inscrito.

Novidades no plantel, para

além dos três jovens que subi-

ram ao escalão sénior [ver cai-

xa], apenas a entrada do ponta

Miguel Sarmento, atleta que re-

gressa a uma casa que conhece

muito bem, e onde cumpriu a

sua formação, depois de ter pas-

sado pelo FC Porto e, na última

temporada, ISMAI, por emprés-

timo dos dragões.

Perante cerca de 300 adeptos

nas bancadas do Pavilhão Flávio

Sá Leite, os jogadores academis-

tas foram apresentados um a um

e partiram para o jogo-treino

frente à formação galega do

Cangas, equipa que veio amudar

a abrilhantar a apresentação ofi-

cial do ABC/UMinho.

Quanto ao jogo em si, desde o

início que os academistas toma-

ram conta do ritmo da partida e

se colocaram na frente do mar-

cador para não mais saírem des-

se lugar. O ABC/UMinho mos-

trava-se superior ao adversário e

com capacidade para assegurar

um triunfo, único resultado que

ajudaria a abrilhantar ainda mais

a festa academista.

Apesar da superioridade de-

monstrada pelos academistas, o

Cangas nunca foi um adversário

facil, como o próprio resultado

final demonstra. Os galegos pro-

curaram dificultar ao máximo a

tarefa dos bracarenses e conse-

guiram-nos, mantendo-se sem-

pre com uma curta diferença

pontual no marcador.

De fora da partida ficou apenas

o pivot Ricardo Pesqueira, que

foi apresentado conjuntamente

com os seus companheiros, mas

não pode ainda dar o contributo

à equipa por se encontrar a recu-

perar de uma lesão e, ao que tu-

do indica, estará apenas recupe-

rado e disponível a cem por

cento no mês de Novembro. Pa-

ra o seu lugar, neste momento o

ABC/UMinho tem apenas João

Gonçalves, mas foi possível ver

que Carlos Resende se encontra

a tentar adaptar o experiente Hu-

go Rocha para a posição.

ABC/UMinho apresenta-se com vitória
ACADEMISTAS realizaram ontem o jogo de apresentação oficial aos seus associados e conquistaram um triunfo por 29-26 sobre
o Cangas. Único reforço dos bracarenses até ao momento é Miguel Sarmento. Clube continua a apostar forte na prata da casa.

FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho versão 2015/2016 apresentou-se ontem aos seus associados com um triunfo sobre os espanhóis do Cangas

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago,
Hugo Rocha, Pedro Seabra, Diogo Bran-
quinho, Emanuel Ribeiro, Miguel Sar-
mento, João Gonçalves, Carlos Martins,
Nuno Grilo, Nuno Rebelo, Oleksandr 
Nekrushets, André Gomes, Tomás
Albuquer-que e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

CANGAS 26
Eduardo Salazar, Moises Otero, Serafin
Pousada, Ruben Soliño, Fernando Eijo,
Alejandro Pombo, Eloy Castaño, Paulo
Costa, Daniel Cerqueira, Adrian Pousada,
Alen Muratovic, DAvid Garcia, Yeray
Lamariano, Pablo Castro, Xasares e Dani.
Treinador: Vitor Garcia.

Árbitros Daniel Freitas e Alberto Alves.
Intervalo 16-13.

Na apresentação oficial
aos associados, adeptos e
simpatizantes, Miguel Sar-
mento foi o único reforço
apresentado pelos acade-
mistas para a temporada
2015/2016. Único reforço
vindo de fora do clube
porque a ele juntaram-se
os ainda juniores André
Gomes, Oleksandr Nekrus-
hets e Cláudio Silva, joga-
dores que têm cumprido a
sua formação no ABC/UMi-
nho e que, no seguimento
da política do clube de
apostar na prata da casa,
reforçam os seniores.

+ reforços

“É sempre bom ganhar, mas mais importante
é quando fazemos as coisas bem feitas e hoje
houve a possibilidade de ver algumas coisas
bem feitas, mas ainda é preciso trabalhar.
Apesar de todo o respeito que temos pelo
adversário, vamos tentar conquistar a vitória
no jogo, utilizando todos os nossos pontos
fortes para vencer. É importante começar
bem, muito importante desenvolver a época
bem e ainda mais terminar bem. Jovens têm
dado resposta simpática.” 

Carlos Resende (treinador ABC/UMinho)

“Objectivo do ABC é ganhar os jogos todos em
que estamos envolvidos e conquistar títulos.
Mesmo com apenas um reforço de fora do clu-
be, temos os jovens que subiram da nossa for-
mação que também são os nossos reforços.
Vamos contar com eles e fazer jus ao traba-
lho que o ABC/UMinho desenvolve na forma-
ção. Não entramos em loucuras e dentro do
que estabelecemos a nível financeiro, neste
momento estes reforços são os possíveis. Mas
a porta está sempre aberta para mais-valias.” 

João Carlos Taveira (vice-presidente ABC/UMinho)
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Prelectores de luxo 
em acção de qualidade

“O Fórum do Desporto” em Santa Maria

“I Fórum do Desporto” acontece entre hoje e Domingo e reúne vasto leque 
de prelectores. Organização aponta para elevado número de participan-
tes.

A formosa ilha de Santa Maria acolhe, entre hoje e Domingo, o 
denominado “I Fórum do Desporto”, evento que, conforme demos 
conta em edições anteriores, foi apresentado oficialmente ao públi-
co e comunicação social no passado dia 5 de Agosto.

Trata-se de uma iniciativa que tem como principal objectivo a 
formação formal dos agentes desportivos não praticantes, nomeada-
mente treinadores e dirigentes, formação esta obrigatória e assídua, 
tendo em conta as novas exigências do Estado Português no que diz 
respeito aos responsáveis técnicos para o desporto.

A formação é uma parceria directa entre a Associação de Bas-
quetebol e a Associação de Andebol da ilha de Santa Maria.

Esta acção, para além da formação específica para as modalida-
des de andebol e basquetebol, terá ainda como aliciante a vertente do 
“Tronco Comum”, direccionada para todos os agentes desportivos 
de todas as modalidades e interessados nas temáticas.

Prelectores

O tema “O Treino de Minis”, específico da modalidade de 
andebol, terá como palestrante convidado o professor Rui Santos.

No que toca ao quadro “O papel do treinador na formação do 
jovem atleta”, estará presente em Santa Maria um prelector enviado 
pela Federação Portuguesa de Andebol (nome ainda por definir).

Para além dos temas específicos no andebol e basquetebol, irão 
ser abordados temas comuns a todas as modalidades desportivas, a 
saber:

“Medicina Desportiva” - Formador Raul Pacheco; “A pedago-
gia no Desporto” - João Ribeiro; “O papel do Dirigente” - Rui San-
tos; “A Especialização de Atletas” - Maurizio Mondoni.

San Payo Araújo, presidente do Comité Nacional de Minibas-
quete, irá abordar o tema “O Papel dos Pais no Desporto”.

Vão estar nos Açores vários palestrantes credenciados, como 
seja um dos nomes mais cotados da Federação Italiana de Basquete-
bol na área do minibasquetebol, o professor Maurizio Mondoni.

Registe-se, também, a presença de um dos seleccionadores das 
Selecções Jovens da Federação de Andebol de Portugal, professor 

João Ribeiro, que é, igualmente, membro do Corpo Nacional de 
Treinadores de Basquetebol.

O Professor Rui Santos, ex-Director Regional do Desporto e 
actual coordenador técnico da secção de andebol do Sporting Clube 
da Horta, é também um dos convidados de excelência do “I Fórum 
do Desporto”, evento que, recorde-se, decorre na ilha de Santa Ma-
ria, entre 27 e 30 de Agosto.

Qualidade

Atendendo à reconhecida qualidade dos prelectores e temas em 
debate, o acontecimento está a ser aguardado com natural expec-
tativa e interesse, colocando, ao mesmo tempo, a primeira ilha do 
arquipélago na linha da frente no que concerne ao cada vez mais 
decisivo (em todos os aspectos) debate desportivo.

Segundo conseguimos apurar, a organização aponta para um 
elevado número de participantes, o que, naturalmente, reforça a im-
portância e pertinência da acção.

Texto e foto DI

Ilha de Santa Maria está no centro do debate desportivo nos 
próximos dias
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José Roque

Concluída a votação online, a
Federação de Andebol de Por-
tugal divulgou os nomeados
para cada uma das nove cate-
gorias. Pelo quinto ano conse-

cutivo, a Gala do Andebol volta
a reconhecer os melhor da
modalidade num evento a rea-
lizar em Castelo branco, no dia
29 de Agosto.

Do lote de nomeados para a
Gala do Andebol, o destaque
vai para a presença de três lei-
rienses, nomeadamente Ana
Carolina Silva, atleta da Juven-
tude Desportiva do Lis, no-
meada para atleta revelação
feminino, e para Eurico Nico-
lau e Ivan Caçador, nomeados
para a melhor dupla de árbi-
tros.|

Leirienses nomeados 
para Gala do Andebol

Árbitros Eurico Nicolau e Ivan Caçador estão nomeados

Andebol
Castelo Branco
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ABC/UMinho apresentou-se ontem aos adeptos ante o Cangas

Festa com ensaio geral positivo

Plantel do ABC para a nova temporada

 José Costa Lima

N
o último particular 
antes do embate de 
domingo, com o FC 
Porto, para a Super-

taça de Portugal, o ABC/
/UMinho apresentou-se 
aos adeptos com uma vi-
tória frente aos galegos 
do Cangas. 

Este ensaio geral pa-
ra a partida com os azuis 
e brancos foi favorável 
aos academistas, que en-
traram melhor no tes-
te frente ao adversário 
da I Divisão espanhola 
e, na hora de regressar 
aos balneários, ia vencen-
do por três golos de di-
ferença (16-13). Para trás 
ficava o descanso, mas o 

domínio do ABC/UMi-
nho continuava pela se-
gunda parte, controlando 
uma vantagem que foi de 
confortável a curta, ainda 
que suficiente para asse-
gurar o triunfo no apito 
final do árbitro.

Com Ricardo Pesquei-
ra de fora por lesão (ape-
nas volta à competição em 
novembro), o técnico Car-
los Resende utilizou on-
tem todo o plantel que 
tem à disposição, incluin-
do os juniores Cláudio Sil-
va, André Gomes e Olek-
sandr, e tirou as devidas 
conclusões – entre de-
feitos e virtudes nesta fa-
se precoce da temporada 
- para o primeiro emba-
te oficial, logo com um 

troféu em disputa e pe-
rante o campeão nacio-
nal. Quanto à festa, cerca 
de 300 adeptos aplaudi-
ram os jogadores do ABC/
UMinho, que foram cha-
mados individualmente 
pelo animador de serviço, 
passaram pelas bancadas 
do Sá Leite até ao ringue 
e receberam os habituais 
aplausos dos presentes.

Miguel Sarmento 
como único reforço
 Entre os andebolitas dos 
bracarenses, apenas uma 
cara nova: Miguel Sar-
mento está de volta ao clu-
be depois de uma pas-
sagem pelo FC Porto… 
próximo adversário do 
ABC/UMinho. 

D
M

André Gomes, um dos jovens lançados por Carlos Resende

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho

«Já fizemos 
coisas engraçadas»
Para Carlos Resende «é sempre bom ganhar», 
num jogo ante o Cangas em que o ABC/UMi-
nho fez «coisas engraças». O técnico dos braca-
renses realçou ainda a integração dos juniores, 
embora o «andamento» seja «distinto» dos cole-
gas. «Ainda é preciso trabalhar, mas vamos pa-
ra a Supertaça com o objetivo de vencer, como 
é óbvio. Não estamos na máxima força, mas es-
tamos no bom caminho. É importante começar 
bem, desenvolver bem a época e terminar bem. 
Os nossos objetivos são claros: queremos ven-
cer todas as competições em que estamos inse-
ridos», resumiu o treinador.

José Carlos Taveira, vice-presidente

«ABC não vai entrar 
em loucuras»
José Carlos Tavareira, vice-presidente do ABC/
/UMinho, garante que o clube «não entra em 
loucuras» e acredita que os grandes reforços es-
tão dentro de portas, mais concretamente na 
«nossa grande formação». Porém, se «existir es-
sa oportunidade de reforçar a equipa, veremos 
se há possibilidade».  

«O objetivo do ABC é ganhar os jogos todos 
e conquistar títulos. Penso que temos mais que 
um reforço, mas também temos os jovens que 
subiram da nossa formação. Contamos com eles 
e vão ser os nossos grandes reforços. Fazemos 
jus ao trabalho da formação», disse o dirigente.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro:  Daniel Freitas e Alberto Alves

ABC/UMinho 29
Humberto Gomes; Fábio Vidrago, Hugo 
Rocha, Pedro Seabra, Carlos Martins, Nu-
no Grilo e André Gomes. Jogaram ainda: 
Diogo Branquinho,  Emanuel Ribeiro, Mi-
guel Sarmento, João Gonçalves, Oleksan-
dr, Nuno Rebelo, Tomás Albuquerque e 
Cláudio Silva

Treinador: Carlos Resende

Cangas 26
Eduardo Salazar; Moises Otero, Serafin 
Magdaleno, Fernando Diaz, Alejandro 
Pombo, Eloy Castaño, Daniel Rodriguez. 
Jogaram ainda: Casares, Dani, Ruben Gar-
cia, Suso Garcia, Paulo da Costa, Adrian 
Pousada, Muratovic, David Barreiro, La-
mariano e Pablo Castro

Treinador: Victor Garcia

Nuno Grilo em ação frente aos galegos do Cangas

D
M
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ABC/UMinho 
apresenta-se 
aos sócios 
com triunfo

DESPORTO P.25
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O Madeira Andebol SAD apre-
sentou ontem a sua equipa sé-
nior que vai disputar o Campeo-
nato da 1.ª Divisão de andebol
feminino 2015/16. Esta tempo-
rada a SAD madeirense tem
como treinadora principal a ex-
selecionadora nacional Sandra
Fernandes. O objetivo principal
passa fundamentalmente pela
reconquista do título nacional
que foge há três épocas para as
aveirenses do Alavarium. Mas a
Taça de Portugal e a Supertaça
são outras competições em que
a equipa madeirense também
ambiciona vencer.

Sandra Fernandes está satis-
feita com o plantel com que está
a trabalhar há duas semanas,

apesar de ser “um plantel curto”.
O plantel é composto por 13 jo-
gadoras, tendo como reforços a
guarda-redes Diana Roque (JAC-
Alcanena) e a madeirense ponta
esquerda Mariana Sousa (Alava-
rium).

A treinadora do Madeira SAD
adianta que quando assumiu o
compromisso para orientar a
equipa o que administração pe-
diu-lhe para esta temporada foi
“a conquista do título nacional,
porque o Madeira SAD não é
campeão há três épocas conse-
cutivas”. “O objetivo principal é
reconquistar o título para a Ma-
deira, porque foge há três anos”,
reafirma Sandra Fernandes, lem-
brando que nas outras competi-

Plantel curto com apenas 13 atletas
O plantel do Madeira Andebol SAD
para a temporada 2015/16 é consti-
tuído por 13 atletas, tendo para já
dois reforços. O plantel é formado
pelas guardas-redes Monica Correira
(SAD) e Diana Roque (JAC-Alaca-
nena), as pontas/laterais direito Érica
Tavares, Filipa Correia, Patrícia Fer-
nandes e Anais Gouveia (SAD), as
ponta/laterais esquerdo Mariana

Sousa (Alavarium), Ana Andrade e
Cláudia Aguiar (SAD), as centrais Fre-
derica Jesus e Márcia Abreu (SAD) e
as pivot Carlota Correia e Renata Ta-
vares (SAD).
Sandra Fernandes é a treinadora,
Marco Willy é o diretor desporto, José
António Franco e Cristina Gomes (di-
rigentes) e Adriana Freitas (fisiotera-
peuta).

AL
BI

N
O

 E
N

C
AR

N
AÇ

ÃO

O plantel do Madeira Andebol SAD para época 2015/16. Este domingo, disputa a Supertaça com o Alavarium.

Madeira SAD quer título 

ções o Madeira SAD vai entrar
para vencer, até porque é esse o
projeto do clube.

SUPERTAÇA JÁ ESTE DOMINGO

Aliás, a Supertaça 2015 disputa-
se já este domingo, pelas 12 horas,
em Castelo Branco, com as ma-
deirenses a terem pela frente o tri-
campeã Alavarium, equipa que se
reforçou com muitas atletas inter-
nacionais e que também tem um
novo técnico. Sandra Fernandes
diz que o Alavarium é favorito, mas
a SAD vai disputar a Supertaça
com ambição de vencer e man-
ter a hegemonia nesta competi-
ção.

Carlos Silva
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Quatro dias antes de jogar, do-
mingo, em Castelo Branco, a su-
pertaça com o FC Porto, e de-
pois de ter perdido no Torneio
de Viseu com uma equipa sueca
e com o Benfica, o ABC apre-
senta-se hojeem Braga com
a equipa galega do CB Cangas.

“Este jogo faz parte da nossa
preparação, da aquisição de pro-
cessos, ambientação dos mais
jovens. Segunda preocupação é
uma ou outra coisa estratégica
para o jogo com o Porto. Outra é
elevar o nível competitivo que
os jogadores têm”, comentou
ontem Carlos resende, treinador
do clube bracarense.

“Dia 30 não vai ser o melhor
ABC, nem o melhor Porto, por-
que ninguém está nas suas máxi-
mas capacidades poucas sema-
nas após o início de temporada”,
afirmou ainda.

Para Resende, a supertaça vai
ser “uma final em que tudo pode
acontecer: nós gostaríamos que

acontecesse uma vitória da nos-
sa parte, O FC Porto pensará de
forma contrária”. 

Questionado se, no balanço de
entradas e saídas, a equipa não
está menos competitiva do que
na época passada, admitiu neste
momento “menos opções”.
Lembrou que no posto de pivot,
em que a equipa que venceu a

Taça de Portugal dispunha de
três [Ricardo Pesqueira em recu-
peração, Gabriel Teca voltou a
Angola e João Gonçalves é o
único disponível] — só dispõe
do menos utilizado. Além disso,
reconheceu que a saída de “um
jogador da qualidade de João
Pinto” [lateral com influência na
concretização]  qualquer equipa

pode acusar “fragilidade no que
concerne a opções”.

Porém, adiantou, “quase todos
os anos têm saído atletas e não
tem sido por isso que o ABC tem

perdido a capacidade de ir lutan-
do e o facto de sair o João Pinto
liberta espaço para os nossos
dois jovens [André Gomes e
Aleksandr Nekrushets]”.

ABC/UMinho apresenta-se 
frente galegos do CB Cangas
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa de andebol sénior do ABC/UMinho para a
época 2015/2016 apresenta-se aos bracarenses, em jogo amigável com o CB Cangas.

DR 

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho: “era necessário alterar alguma prestação”.

Com as saídas de João
Paulo Pinto ( Sporting),
Gabriel Teca ( Angola),
David Tavares (fim de
carreira) e Bruno Dias (AC
Fafe),  o clube bracarense
procura compensações
com as entradas de Miguel
Sarmento (ex- ISMAI) e as
subidas dos laterais André
Gomes e Aleksandr
Nekrushets e guarda-redes
Claudio Silva (ex-juniores).
Ricardo Pesqueira, a
recuperar de intervenção
cirúrgica, espera-se o seu
regresso em Novembro.

+ mais

“O nosso objectivo é
melhorar o que fizemos na
época passada. Em relação
ao plantel, nós assumimos
que temos menos opções.
Mas isso dá espaço para
outros atletas crescerem. 
E vimos [Torneio de Viseu]
coisas muito positivas que
os nossos jovens fizeram
dentro de campo. Se as
portas se fecham para uns,
para outros abrem-se”.

Pedro Seabra
jogador do ABC/UMinho

“No desporto, não há
situações fechadas. De hoje
para amanhã, um atleta dos
nossos pode ir embora. Mas
também nos pode aparecer
uma oportunidade como no
ano passado o Gabriel Teca.
Agora, o ABC não é uma
equipa que tenha potencial
financeiro. O treinador não
pode dizer: eu quero aquele
e aquele”.

Carlos Resende
treinador do ABC/UMinho
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ANDEBOL

ABC/UMinho
apresenta-se 

aos sócios 
com o Cangas 

ABC/UMinho realiza, hoje, às 21 horas,
jogo de apresentação aos sócios  num

ensaio para a final da Supertaça. 
Pág. 20
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nhola), no último duelo 
amigável antes do jogo a 
doer com o FC Porto, do-
mingo (15h00), a contar 
para a Supertaça. 

«Numa final tudo po-
de acontecer, mas entra-
remos com 0-0. Estamos 

ABC apresenta-se esta noite aos sócios a pensar no jogo da supertaça 

«Vamos depender muito 
dos jogadores mais influentes» 

um pouco limitados nes-
te início de época e ire-
mos depender muito da 
forma como os nossos 
jogadores mais influen-
tes estarão nesse jogo», 
lembrou, ontem, Carlos 
Resende, admitindo que 

«neste momento, esta-
mos com menos opções» 
quando comparando com 
a última temporada. 

Quanto a favoritos, o 
técnico academista ape-
nas refere que ambos os 
conjuntos vão querer ven-
cer o troféu, pois há mui-
to ainda para melhorar.

«Não será o melhor 
ABC nem o melhor FC 
Porto, porque ninguém 
está no máximo das suas 
capacidades. É uma condi-
cionante, mas já sabíamos 
que ia ser assim», ressal-
vou Carlos Resende, pou-
cos dias depois das duas 
derrotas no Torneio de 
S. Mateus.

«Temos esta semana 
para retificar as coisas que 
correram menos bem».  

Técnico do ABC/UMinho, à direita, ladeado pelo central Pedro Seabra

troféu disputa-se este domingo 

Último teste 
antes do FC Porto 
O jogo amigável com o Cangas, com quem o 
ABC já se opôs nesta pré-época e perdeu, é o 
último teste antes do primeiro duelo a sério, 
frente ao campeão nacional FC Porto.

No próximo domingo, em Castelo Branco, 
está em disputa a Supertaça de andebol, onde o 
ABC tentará destronar os azuis e brancos, num  
encontro agendado para as 15h00. Recorde-se 
que os bracarenses são os atuais detentores da 
Taça de Portugal, depois de na temporada an-
terior terem vencido o... FC Porto, numa par-
tida em que Humberto Gomes foi o herói da 
equipa amarela, defendendo um livre de sete 
metros no último segundo.  

hoje, às 21h00

Apresentação aos sócios
com entrada gratuita 
A apresentação do plantel do ABC está agen-
dada para esta noite, a partir das 21h00, num 
jogo frente ao Cangas. A entrada no Pavilhão 
Flávio Sá Leite é livre para sócios e público 
em geral. 

  josé costa lima

O 
ABC/UMinho apre-
senta-se esta noite 
aos seus adeptos, no 
Pavilhão Flávio Sá 

Leite, às 21h00, frente ao 
Cangas (I Divisão espa-

C
arlos Resende lem-
brou que o plantel 
está mais condi-
cionado do que na 

última temporada, mas 
garantiu que isso não im-
possibilita o ABC/UMi-
nho de conquistar mais 
um troféu, embora te-
nha ontem destacado o 
papel que os jogadores 
mais preponderantes da 
equipa poderão assumir 
no domingo. Sobre mais 
reforços, o técnico diz que 
«em desporto, nada está 
fechado», mas recordou 
que a capacidade finan-
ceira também é limitada.  

«Não podemos garan-
tir que um atleta não vá 
embora; da mesma forma 
que não podemos dizer 
que, em caso de oportu-
nidade, não vamos apro-
veitar. Mas o ABC não é 
uma equipa com poten-

«fechado, fechado não há nada» 

Reforços só se surgir 
uma oportunidade 

cial financeiro, o treinador 
não pode escolher quem 
quer... Fechado, fechado 
não há nada, pelo menos 
em desporto», repetiu. 

«Jogos a sério têm 
outra adrenalina»
Ao lado de Carlos Resen-
de, na antevisão à partida 
desta noite ante os espa-
nhóis do Cangas, esteve 
Pedro Seabra, central dos 
academistas. 

«O nosso objetivo é me-
lhorar o que fizemos no 
ano transato e acreditamos 
muito nisso. Sabemos que 
temos menos opções, por-
que saíram alguns atletas 
e entrou apenas um mas 
isso também serve de es-
paço para outros atletas 
cresceram. Se umas portas 
se fecham, outras abrem-
-se», referiu o jovem cen-
tral do ABC/UMinho que 

D
M

esteve ao serviço da sele-
ção nacional universitária 
até há bem pouco tempo. 

«Sinto-me bem e em 
boa forma física. Numa 
fase mais avançada, po-
de refletir-se algo [forma 
física], mas isso serão ou-
tras contas...», respondeu 
prontamente.

 Garantindo um ABC/
/UMinho «confiante» e 
«preparado como que-
ríamos» para o embate 
com o FC Porto, Pedro 
Seabra recorda as «boas 
indicações» em Viseu, 
no Torneio de S. Mateus, 
apesar das derrotas com 
os suecos do Alingsas e 
Benfica. 

«Estamos bastante con-
fiantes para a Supertaça e 
para o primeiro troféu da 
época, até porque os jogos 
a sério têm outra adrena-
lina», concluiu. 
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A23José Costa assinou pelo Montpellier - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-08-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4747428

 
Pivô do Benfica assinou um contrato válido por uma época, com outra de opção, com a equipa que
tem mais títulos no campeonato francês de andebol
 
 O jogador português de andebol José Costa, que representou o Benfica nas últimas cinco épocas,
assinou esta quarta-feira pelo Montpellier Handball, por uma época com outra de opção.
 
 O pivô vai jogar num dos campeonatos mais competitivos da Europa e representar a equipa com mais
títulos (14) do campeonato francês de andebol.
 
 "É um prazer enorme poder vestir a camisola deste colosso europeu", afirmou José Costa que se
mostrou determinado a dar o máximo "quer ao serviço do Montpellier, quer ao serviço da seleção
nacional".
 
 Formado nos escalões do ABC, José Costa é internacional português desde 2007.
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FUTEBOL
• Liga dos Campeões, 2.ª mão do
play-off de acesso à fase de grupos:
CSKA Moscovo-Sporting, às 19:45
(RTP e SportTV1) em Moscovo;
Brugge-M.United (SportTV2), Lever-
kursen-Lazio (SportTV3), Apoel-As-
tana (SportTV4) e Partizan-Borisov
(SportTV5), todos a partir das 19:45.
• Treino do Marítimo, às 09:30 em
Machico.
• Treinos do Nacional, às 10:00 e às

16:00, ambos no Estádio da Ma-
deira, na Choupana.
• Treino do União, às 10:00 (aberto),
no Vale Paraíso.
ANDEBOL
•  Apresentação do plantel do Ma-
deira SAD feminino, às 20:15 no
Pavilhão do Funchal.
PADEL
• Abertas inscrições, na Associação
de Ténis da Madeira, para o cam-
peonato regional de veteranos.A

G
E
N
D
A
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Madeira SAD
apresenta
hoje a equipa
A administração do Madeira

Andebol SAD, agendou para
hoje a apresentação oficial da
equipa sénior feminina, numa
cerimónia a ter início pelas
20h15, no Pavilhão do Funchal.
Refira-se que a equipa agora
treinada por Sandra Martins, que
tem como diretor desportivo
Marco Will, arranca já domingo
a época oficial, defrontando em
Castelo Branco o Alvarium, tri-
campeão nacional, em jogo que
decidirá atribuição da Super-
taça, pelas 12 horas.

D
R
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José Costa: do Benfica para o Montpellier Handball
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-08-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e1eaa3cf

 
Pivot vai jogar na equipa com mais títulos do andebol francês.
 
 agora
 
 José Costa, que representou o andebol do Benfica nas últimas cinco épocas, assinou esta quarta-feira
pelo Montpellier Handball, por uma época com outra de opção.
 
 O pivot vai jogar na equipa com mais títulos (14) do campeonato francês.
 
 Costa, formado nos escalões do ABC, é internacional português desde 2007.
 
Redação
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ABC apresenta-se esta noite aos sócios frente ao Cangas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-08-2015

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:http://www.rum.pt/index.php?option=com_conteudo&task=full_item&item=43021&section=4

 
2015-08-26
 
 Carlos Resende quer o ABC/UMINHO na máxima força nos próximos dias e considera que apesar das
duas derrotas no passado fim de semana no Torneio Internacional de Leiria, a equipa está confiante
para o início oficial da época.
 
 Hoje os academistas apresentam-se frente aos espanhóis do Cangas, mas o pensamento está já na
Supertaça frente ao Porto, no Domingo. Para já, o técnico admite que foram tiradas boas ilações dos
jogos particulares do último fim de semana. "É sempre bom ganhar mas deu para tirar algumas
conclusões, ainda nos falta bastante trabalho. Temos uma semana para retificar algumas coisas,
temos também uma semana para recuperar um jogador ou outro com pequenas lesões", admitiu o
treinador.
 
 Em relação ao jogo de Domingo, Resende admite que nenhuma das equipas está a 100%. Carlos
Resende sublinha que nem ABC nem Porto vão jogar na melhor forma, "porque ninguém está a actuar
na máxima das suas capacidades após quatro ou cinco semanas de início da temporada".
 
 ABC quer "fazer melhor do que na temporada passada" - Pedro Seabra
 
 O atleta, que acabou recentemente o curso de Medicina assume que a ambição se mantém, apesar de
admitir que o plantel arranca com menos soluções em relação à época anterior. O atleta acredita
igualmente no valor dos jovens que entram no trabalho do plantel principal. "O caminho do clube será
melhorar e não andar para trás. Quanto ao plantel assumimos que teremos menos opções, mas é
também um espaço para outros atletas crescerem", apontou o jogador.
 
 Pedro Seabra foi um dos atletas que participou durante o Verão nas Uníversíadas. Confrontado com
esse facto, considera até que "é benéfico" ter parado pouco tempo até porque estão "numa fase mais
avançada da preparação".
 
 A partida desta quarta-feira frente aos espanhóis do Cangas começa às 21h00 no Pavilhão Flávio Sá
Leite.
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José Costa deixa o Benfica para jogar em França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-08-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d2033156

 
26-08-2015 20:49
 
 O internacional luso vai representar o poderoso Montpellier Handball.
 
 José Costa espera somar títulos em França
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O jogador português de andebol José Costa, que representou o Benfica nas últimas cinco épocas,
assinou hoje pelo Montpellier Handball, por uma época com outra de opção.
 
 O pivô vai jogar num dos campeonatos mais competitivos da Europa e representar a equipa com mais
títulos (14) do campeonato francês de andebol.
 
 "É um prazer enorme poder vestir a camisola deste colosso europeu", afirmou Costa que se mostrou
determinado a dar o máximo "quer ao serviço do Montpellier, quer ao serviço da seleção nacional".
 
 José Costa, formado nos escalões do ABC, é internacional português desde 2007.
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José Costa reforça Montpellier
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-08-2015

Meio: Sábado Online

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

 
18:23 . Record
 
 O andebolista, de 31 anos, havia jogado no Benfica nas últimas temporadas...
 
 Por Record
José Costa foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Montpellier para a próxima temporada
(com mais uma de opção). O pivô português, de 31 anos, terminou a ligação ao Benfica onde atuava
desde 2010 para jogar no principal escalão do andebol francês.O treinador do Montpellier, Patrice
Canayer, elogiou as qualidades do seu novo recruta ao site oficial. "É um pivô físico, habituado a jogar
taças europeias e é um jogador com experiência que poderá reunir tudo o que procuramos", disse.
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