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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O andebolista José Costa, pivot

bracarense do Benfica que che-

gou a ser dado, em finais de

Maio último, como um reforço,

do ABC /UMinho, está à expe-

riência no Montpellier.

O treinador do clube francês,

Patrice Canayer, procurar solu-

ções, com vista a colmatar a saí-

da de Vincent Thouvenot,  pro-

blemas físicos de Issam Tej,

pivots alternativos, e ausência

de Ludovic Fabregas, chamado

à selecção francesa de sub-19.

José Costa, antes de rumar ao

Benfica em 2010, disputou o

campeonato espanhol pelo do

Pilotes Posada. Aos 31 anos, o

andebolista tem vinculo por

mais uma época com o Benfica,

que não terá facilitado a sua li-

bertação para o ABC/UMinho,

concorrente directo dos ‘encar-

nados’. 

O jogador poderia interessar ao

treinador dos minhotos, Carlos

Resende, tendo em conta a saída

do angolano Gabriel Teca e a

operação cirúrgica a que se sub-

meteu Ricardo Pequeira, ainda

em recuperação.

Pivot tem mais um ano de ligação ao Benfica e chegou a ser dado no ABC/UMinho 

Bracarense José Costa treina em França

DR

José Costa procura impressionar treinador do Montpellier
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IPL nos Europeus Universitários de Andebol
A equipa de andebol do Instituto Politécnico de Leiria terminou a sua participação no eu-
ropeus universitários, que decorreram em Braga, apenas com derrotas. A equipa da casa,
da Universidade do Minho, arrecadou o troféu. 
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 Luís Filipe Silva

A
escola de formação 
do ABC/UMinho é 
uma das melhores 
de Portugal no que 

ao andebol diz respeito. 

No dia da apresentação do 
plantel para a nova tem-
porada desportiva, ressal-
tou os três jogadores que 
têm ainda idade para com-
petir nas equipas de juve-
nis/juniores, mas que Car-

não se mostraram receo-
sos das responsabilida-
des e no seu discursos, 
a ambição foi a tónica 
dominante, juntamente 
com a vontade em evo-
luir junto dos seus ídolos 
da modalidade.

Sem pestanejar, André 
Gomes apontou logo o ca-
minho, estando imbuído 
da vontade de vencer que 
impera neste ABC. «Espe-
ro ganhar o campeona-
to, a Taça e a Challenge», 
disparou.

«No ABC sempre hou-
ve muito espírito de con-
quista, desde as camadas 
mais novas até aos senio-
res. É uma grande escola 
de formação e esperamos 
bons resultados nesta tem-
porada», disse.

Sobre a concorrência 
apertada, sobretudo do 
FC Porto e Sporting, An-
dré Gomes não mostrou 
receio. «Eles reforçaram-

Oleksander, Lucas Ferrão e André Gomes  são juvenis mas foram chamados por Carlos Resende

Juventude do ABC aponta à conquista de títulos

los Resende chamou para 
integrar a equipa sénior; 
Oleksander, Lucas Ferrão 
e André Gomes.

Habituados desde bem 
cedo a lutar pela conquis-
ta de títulos, os três atletas 

Lucas Ferrão é outro 
dos jogadores que vai tra-
balhar com os seniores 
nesta época, se bem que 
ainda haja a hipótese de 
ser inscrito pelos juvenis/
/juniores.

«Estou muito contente 
e espero dar o máximo. 
Não estava nada à espe-
ra, mas foi uma surpresa 
muito boa», referiu.

Em termos de metas 
individuais, Lucas Ferrão 
pretende «evoluir para de-
pois jogar mais tempo no 
futuro». «Vamos ter uma 
equipa jovem mas a dar 
luta pela conquista dos 
nossos objetivos», disse.

Três jovens atletas em 
quem o ABC/UMinho 
deposita enormes espe-
ranças e que no dia do 
arranque da temporada 
se mostraram tão deter-
minados como os mais 
experimentados nestas 
andanças.

-se bem, mas o ABC foi 
buscar jogadores à sua for-
mação, como sempre faz, 
e penso que vamos estar 
ao nível deles», disse.

Para Oleksander, a opor-
tunidade dada por Carlos 
Resende significa «uma boa 
experiência trabalhar com 
os mais velhos».

O objetivo do jovem 
atleta academista passa 
por «melhorar a técnica 
e táctica, mas também a 
conquista de títulos, on-
de sublinhou as metas do 
clube: «Lutar para ven-
cer o campeonato, a Ta-
ça de Portugal e a Taça 
Challenge». 

O jogador mostrou-se 
ainda muito agradado 
com o facto do seu clube 
apostar sempre nos jovens 
que forma. «O ABC deu-
-nos sempre as possibili-
dades para continuarmos 
a evoluir e isso dá confian-
ça», disse.

Oleksander, Lucas Ferrão e André Gomes são três grandes esperanças do ABC/UMinho

D
R
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Realizou-se na tarde da passada 
quarta-feira, dia 5 de agosto, a apre-
sentação oficial do “I Fórum do 
Desporto”, um evento que vai de-
correr na ilha de Santa Maria, entre 
os dias 27 e 30 de agosto.
Trata-se de uma iniciativa que tem 
como principal objetivo a formação 
formal dos agentes desportivos não 
praticantes, nomeadamente treina-
dores e dirigentes, formação esta 
obrigatória e assídua tendo em con-
ta as novas exigências do Estado 
Português no que diz respeito aos 
responsáveis técnicos para o des-
porto.
A formação é uma parceria entre a 
Associação de Basquetebol e a As-
sociação de Andebol da ilha de San-

ta Maria 
Esta ação, para além da formação 
específica para as modalidades de 
andebol e basquetebol, terá ainda 
a aliciante a vertente do “Tronco 
Comum”, direcionada para todos 
os agentes desportivos de todas as 
modalidades e interessados nas te-
máticas.

PRELETORES
Para o tema “O Treino de Minis”, 
específico da modalidade, terá 
como palestrante convidado o Pro-
fessor Rui Santos.
No que toca ao quadro “O papel 
do treinador na formação do jovem 
atleta”, estará presente em Santa 
Maria um preletor 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 
Dr. Raul Pacheco; “A pedagogia no 
Desporto” – João Ribeiro; “O papel 
do Dirigente” – Dr. Rui Santos; “A 
Especialização de Atletas” – Mauri-

zio Mondoni.
San Payo Araujo, presidente do Co-
mité Nacional de Minibasquete, irá 
abordar o tema “O Papel dos Pais 
no Desporto”.
Vão estar nos Açores vários pales-
trantes credenciados, como seja 
um dos nomes mais cotados da Fe-
deração Italiana de Basquetebol na 
área do minibasquetebol, Professor 
Maurizio Moldoni.
Registe-se, também, a presença de 
um dos selecionadores das Seleções 
Jovens da Federação de Andebol 
de Portugal, Professor João Ribei-
ro, que é, igualmente, membro do 
Corpo Nacional de Treinadores de 
Basquetebol
O Professor Rui Santos, ex-Diretor 
Regional do Desporto e atual coor-
denador técnico do Sporting Clube 
da Horta, é também um dos convi-
dados de excelência do “I Fórum do 
Desporto”, evento que, recorde-se, 
decorre na Ilha de Santa Maria, en-
tre 27 e 30 de agosto. 

aPRESEnTaçãO. “I Fórum do Desporto” reúne leque de credenciados preletores

“I Fórum do Desporto”, que decorre em Santa Maria, 
centra-se nas modalidades de basquetebol e ande-
bol, mas tem um programa abrangente.

“I Fórum do Desporto”
decorre em Santa Maria

InIcIatIva realIza-se entre 27 e 30 de agosto
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Vai realizar-se mais uma vez o Tor-
neio Internacional de Andebol, que 
traz a Viseu três das mais impor-
tantes equipas nacionais, o ABC U. 
Minho, Sporting e Benfica, e ainda 
o Alingsas H-K, da Suécia. A prova, 
que já marca Viseu como cidade im-
portante na modalidade, realiza-se 
entre os dias 22 e 23 de agosto, em 
plena Feira de S. Mateus, no Pavi-
lhão Cidade de Viseu, que está a ser 
preparado para o efeito.
De acordo com Joaquim Escada, da 
Associação de Andebol de Viseu, 

trata-se de um dos mais importan-
tes torneios nacionais, acontecendo 
pouco antes do início dos campeo-
natos nacionais da modalidade.
Os jogos do Torneio serão trans-
mitidos pela Bola TV, Benfica TV e 
Sporting TV e serão acompanhados 
pelas televisões nacionais. As parti-
das estão marcadas para os dias 22 
de agosto, sábado (Benfica-Spor-
ting, às 16h00 e ABC U. Minho-A-
lingsas H-K, às 18h00) e 23, domin-
go (3º e 4º lugares, às 15h00, e a final, 
às 17h00).

  QUADRANGULAR

TORNEIO INTERNACIONAL 

DE ANDEBOL DE VISEU
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Pavilhão Cidade de Viseu, é o nome 
do novo espaço criado pela Câma-
ra Municipal onde funcionava o Ina-
tel na cidade de Viseu. A autarquia 
anunciou um investimento que ronda 
o milhão e meio de euros naquele lo-
cal, onde se vai realizar em finais de 
agosto o Torneio Internacional de An-
debol Cidade de Viseu.
De acordo com o presidente da Câma-
ra, Almeida Henriques, o Pavilão vai 
acolher entre cinco a seis associações 
do concelho, estando neste momento 
a ser gasta uma verba de 30 mil euros 

na reabilitação do piso da estrutura. 
A autarquia vai negociar com o Inatel 
(proprietário do pavilhão) o prolon-
gamento da concessão, de 12 para 25 
anos. “Queremos com o Pavilhão Ci-
dade de Viseu criar a futura Casa do 
Desporto”, disse o autarca, que se con-
gratulou por estarem praticamente 
concluídas as obras dos pavilhões de 
Prime, da Escola Viriato e do Fontelo. 
“Com estes espaços ficaremos com as 
necessidades de espaços desportivos 
cobertas nos próximos anos”, consi-
dera Almeida Henriques.

  VISEU

NOVOS ESPAÇOS DESPORTIVOS

Página 9



A10

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 6,58 x 5,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60511552 06-08-2015

Andebol: Carolina Silva
no Europeu de sub-19

a jovem Carolina Silva (SiR 1.º Maio) esteve 
ao serviço da Seleção nacional de andebol 
sub-19 no campeonato da Europa, que de-
correu, até ao passado domingo, na cidade 
espanhola de Valência. a atleta, natural de 
Famalicão, ajudou a equipa das quinas a obter 
o 14.º lugar da competição, depois de perder 
(31-29) frente à seleção da Bielorrússia no 
polidesportivo El Cabañal.
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Realizou-se entre os dias 5 e 10 de Julho os XI Jogos do Eixo Atlântico, nos Municípios de Vila
Nova de Gaia, Porto e Matosinhos.

Participaram quinze seleções municipais nas seguintes modalidades, atletismo feminino e
masculino, andebol masculino, basquetebol feminino e masculino, futebol masculino, natação
feminino e masculino, ténis feminino e masculino e voleibol feminino, num total de 107 atletas e
23 treinadores.

A nível de resultados desportivos mais relevantes Gaia ganhou todas as provas de atletismo
adaptado e foi  primeira classificada por equipas masculino e feminino, primeira classificada por
equipas em atletismo cross, 2ª classificada no voleibol , 3ª classificada no basquetebol feminino e
ainda terceira classif icada por equipas na modalidade de natação masculina.

A nível sócio-desportivo esta experiência para os atletas gaienses foi fantástica com a participação
de 28 cidades de norte de Portugal e Galiza.

O convívio foi uma constante proporcionando momentos únicos para este jovens.

XI JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO
Município de Gaia com prestação muito positiva.
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Programa "Fun & Ball" decorre de 13 de Julho a 7 de Agosto com a participação de
crianças entre os 11 e os 15 anos

 A Câmara Municipal de Gaia está ai promover, de Julho a Agosto, um programa de
férias desportivas no âmbito do "Gai@prende +". Denominada "Fun & Ball", esta oferta
proporciona a crianças entre os 11 e os 15 anos um verão diferente, em que o andebol
estará no centro das atenções.

 De 13 de Julho a 7 de Agosto (de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas), no Centro
de Alto Rendimento (Pavilhão Municipal de Gaia), as crianças inscritas neste programa
poderão aprender tudo sobre o andebol, com componentes como jogos pré-desportivos,
abordagens de iniciação, percursos, jogos 5x5, torneios ou andebol de praia.

 Mas não será só aquela modalidade a marcar estas semanas; do programa constam,
também, atividades diversas, como exploração do Parque da Lavandeira, peddy-paper,
caça ao tesouro, jogos tradicionais, xadrez, piscina, entre outras.

 As inscrições para o "Fun& Ball" estão já abertas e devem ser feitas no Fórum de
Cidadania e Juventude, sendo o número de participantes limitado. O valor para as quatro
as semanas é de 125 euros; quem optar por uma só semana pagará 35. A estes valores
acrescem 10 euros de seguro obrigatório.

Verão com andebol para as crianças
em Vila Nova de Gaia.
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