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ANDEBOL 
l=~1.1111 

Jorge Rito ambicioso em Braga 
-› Técnico regressa ao comando 
dos seniores do ABC. Quer co-
meçar já a ganhar na Supertaça 

Jorge Rito foi ontem apresenta-
do como sucessor de Carlos Re-
sende no comando técnico do ABC. 
Curiosamente, Resende tinha 
substituído Rito nos bracarenses 
em 2011, após várias épocas no 
cargo — desde 2004 /05, vencen-
do duas ligas (2005106 e 2006107) 
e duas Taças de Portugal (2007/08 
e 2008 / 09). «É um privilégio vol 
tar a este cargo. Estou no clube 
desde 1987 e só me ausentei duran-
te quatro anos. Durante este perio 
do, só passaram cinco treinadores 
pela equipa sénior e eu fui um de-
les. Este dado demonstra que o 
ABC estima muito bem os seus téc - 
nicos » , apontou Rito. 

Treinador estava nos juniores do ABC 

)m mudanças no plantei — saem 
Pedro Seabra e • Ricardo Pesqueira 
(este confirmado ontem pelo Benfi-
ca), José Costa (Nancv) e entram Nu -
no Silva e Hugo Rosário (ex - Madei - 
ra SAD) e Belmiro Alves e João  

Gonçalves (ex - AC Faie) - . Rito quer 
dar continuidade ao êxito. «A bito-
la está elevada, pelo sucesso recen-
te, mas esta instituição está habi-
tuada a esse patamar de alto nível. O 
objetivo mínimo só pode passar por 
manter o ABC a lutar por títulos», 
disse, elogiando o antecessor. 

«Carlos Resende fez um traba-
lho excecional, com vários títulos. 
Fruto desse sucesso, temos jogado-
res cobiçados por grandes clubes. O 
platu el está em reformulação, mas 
não c( )nsiclero que fique mais fraco. 
Todos os que trabalham connosco 
tem grande caráter, isso é essencial. 
Faz com que estejamos ansiosos por 
começar a nova época e conquistar 
a Supertaça, a 27 de agosto», assu-
miu Rito, que passou pelo AC Fafe e 
Benfica e esteve, na última época, à 
frente da equipa júnior do ABC. H.C. 
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ANDEBOL. A Seleção júnior B 
masculina estagia em Almada, de 27 
a 30. com  vista a preparar a 
participação no Mundial sub 19 a 
realizar em Tbilisi, na Georgia. de 8 a 
20 de agosto de 2017. 
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AGENDA 

HOJE 
FUTSAL, SUB-17 
20h00 
Portugal - Quinta dos Lombos, 
Pavilhão dos Lombos. 

AMANHA 

ANDEBOL 
20h3O 
Almada - Sporting, juvenis, 
campeonato regional, Almada. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“A bitola está muito elevada. Eu
venho com o objectivo de, junta-
mente com o Carlos Ferreira,
manter o ABC no nível em que
estava, a lutar por títulos”, disse
ontem Jorge Rito, o treinador
escolhido para suceder como
treinador principal a Carlos
Resende.

A equipa inicia os trabalhos dia
3 de Agosto, a preparar a primei-
ra prova: a Supertaça, na quali-
dade de vencedor da Taça de
Portugal, tendo como adversário
campeão nacional, Sporting.

Frisando que nos últimos  anos
o ABC/UMinho foi campeão,
ganhou a Supertaça e a Taça
Challenge e na época agora fin-
da ganhou de novo a Taça de
Portugal,  Rito vincou o bom
desempenho da dupla técnica
que Carlos Resende e Carlos
Ferreira formaram. 

“Fez um trabalho excepcional.
Conseguiram muitos títulos im-
portantes. Venho numa altura em
que o clube está ainda a saborear
alguns desses títulos, com alte-
rações previsíveis na estrutura
do seu plantel, mas com o traba-

lho feito pela equipa técnica an-
terior nós vamos manter atletas
muito cobiçados por outros clu-
bes”, adiantou.

“É mais uma vez um privilégio
poder servir este clube. Entrei
neste pavilhão  em 1987.  Estive
quatro anos fora”, começou por
dizer, salientando a continuação
do adjunto Carlos Ferreira. 

“Nestes trinta anos estiveram
cinco treinadores pela equipa sé-
nior — António Cunha, respon-
sável pela minha vinda para o
ABC, Pavel Djenev, de que fui
adjunto, Aleksander Donner, eu
durante sete anos e nos últimos
seis anos Carlos Resende . É um
clube que  estima muito bem os
seus treinadores”, adiantou.

“Objectivo vai ser mantermos 
ABC/UMinho a lutar por títulos”
JORGE RITO APRESENTADO como treinador principal do ABC/UMinho, mantendo como adjunto
Carlos Ferreira, elogiou anterior dupla técnica pelos títulos e qualidade dos jogadores que ficam.

DR

Carlos Ferreira tinha formado dupla técnica com Rito na equipa que conquistou o título de campeão nacional em 2006/7

Em 2011 Jorge Rito, que
tinha chegado a Braga
em 1987, mudou-se do
ABC para o Benfica. Os
academistas viram como
"irrecusável" a proposta
dos 'encarnados',
abrindo vaga para que
Luís Teles, então
presidente do clube,
fosse contratar Carlos
Resende. 

Agora, dá-se uma
inversão de papeis.  O
Benfica voltou a recrutar
o treinador em Braga.
O agora sucessor de
Carlos Resende era
adjunto de Aleksander
Donner na final da Taça
dos Campeões Europeus
de 1993/94 que o ABC
perdeu com o Teka
Santander.

Como treinador
principal, posição que
assumira após a saída 
de Donner em 2004,
Rito ganhou pelo ABC
dois campeonatos
nacionais (2005/6 e
2006/7) e duas Taças de
Portugal (2007/8 e
2008/9).

Antes de ter chegado à
posição de treinador
principal no ABC,  teve
desempenho
reconhecido como
treinador de escalões 
de formação, tendo
conquistado títulos e
destacando-se a geração
constituída por
jogadores como Paulo
Morgado, Hugo Mota,
Carlos Brito, Álvaro
Martins, Rui Veiga, Paulo
Faria, José Vieira, Rui
Almeida, João Pinto,
Cristiano Lopes, a que se
seguiram novas vagas
de jogadores.

+ Jorge Rito

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Se vocês forem aos balneários
do ABC, assustam-se. Nem nos
países mais pobres do mundo
têm balneários daqueles”, disse
João Luís Nogueira, presidente
do ABC, apontando uma razão
para o clube não ir na próxima
época às provas europeias, em-
bora tivesse direito a competir
na Taça Challenge. 

“Esta é uma oportunidade pa-
ra os responsáveis da cidade ca-
lendarizarem a requalificação

do pavilhão, tendo em conta es-
ta ausência”, explicou.

Porém, realçou, a primeira
razão para a ausência da Taça
Challenge são dificuldades
financeiras. A expectativa na
Liga dos Campeões Europeus
foi “gorada porque havia um
prémio de 60 mil euros mas a
EHF retirou a quase totalidade
para direitos de imagem. 

Ficámos castigados pela nos-
sa participação. A razão essen-
cial é recuperar financeiramen-
te, porque a Challenge iria
levar mais 100 mil euros”.

Treinador elogia reforços
“Jogadores com carácter vão 
integrar-se com os mais experientes” 
Na escolha dos reforços “foi determinante o seu carácter”, disse Jorge Rito,
elogiando as qualidades de Nuno Silva, vimaranense vindo do Madeira Sad
um central que considerou “completo, tanto a atacar como a defender e
que  tem sido esquecido nas chamadas à selecção nacional”, para colmatar
a saída de Pedro Seabra. 
Referiu-se a Hugo Rosário, um lateral que também vem do Madeira Sad,
lembrando tratar-se de um jogador que foi formado do no ABC e a Belmiro
Alves, um jogador que o treinador dos academistas já acompanha “desde os
juniores e pode fazer toda a primeira linha”. À equipa principal sobem
os seguintes ex-juniores:  Rafael Peixoto (ponta-esquerda), Rui Ferreira
(pivot), Carlos Bandeira (ponta-direita), Francisco Silva (primeira linha) e
Ricardo Ferreira (guarda-redes).  Segundo Jorge Rito, estes elementos, inte-
grados com os que ficam, mais experientes, como Hugo Rocha e Humberto
Gomes, dão garantias para lutar pelo topo.

§plantel

lll
Estamos ansiosos para
disputar o primeiro título, 
a Supertaça,  que se vai
disputar dia 27 de Agosto
contra o Sporting”

Jorge Rito
treinador do ABC/UMinho

João Luís Nogueira e o Pavilhão Flávio Sá Leite

“Nem os países mais pobres
têm balneários assim”
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ABC/UMINHO APRESENTOU NOVO TIMONEIRO
Jorge Rito regressa ao topo
para manter senda vitoriosa
Pág. 26
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Jornal Quintadada
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Comemoração do Dia da Criança
com muita festa e animação

Férias

Quinta
na

3 7a

julho

(9 - 17.30 h.)
QUINTA PEDAGÓGICA

Preço:

entre os 12,50

e os 30 euros

(escalão do jovem)

Inscrições

limitadas

até de junho:
26

no

BALCÃO ÚNICO

(6  a 12 anos)

Quintas

De 31 de Maio a 4 de Junho
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Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 21 de Junho de 2017 e não pode ser vendido separadamente

A edição de
hoje do 'CM'
inclui um
suplemento
da Quinta
Pedagógica
de Braga.

MAIS DE 700 CRIANÇAS MOSTRARAM O ESPÍRITO SANJOANINO 

O SÃO JOÃO DA PEQUENADA
INVADIU AS RUAS DE BRAGA 

Págs. 6 e 7

BRAGA OU PORTO

Eixo Atlântico
pede Agência
Europeia do

Medicamento
para o Norte
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AGERE

Trabalhadores da recolha de lixo
equipados com capacete
Pág. 4

Publicidade

SC BRAGA DYEGO SOUSA

“Sempre sonhei com
um grande europeu”
Pág. 22
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Portugal alcançou a medalha
de prata no 8.º Campeonato da
Europa de Andebol Praia sub-
17, com a sua equipa feminina,
formação que conta contou
com a prestação da atleta lei-
riense Margarida Oliveira
(Juve Lis), para além do selec-
cionador nacional, Paulo Félix,
também de Leiria, na prova
que decorreu em Zagreb, Croá-
cia. Portugal perdeu a final,
frente à Holanda, por 2-0, que
assim revalidou o título euro-
peu que já tinha alcançado na
Nazaré, em 2016.

No jogo da final, Portugal en-
trou a marcar, mas o jogo se-
guiu bastante equilibrado (6-

6), até que as comandadas de
Paulo Félix chegaram a ter
uma vantagem de 12-8. Mas, a
Holanda conseguiu passar pa -
ra a frente (16-12) e acabou por
vencer a primeira parte por 23-
-20.

No segundo tempo, o jogo
retomou com grande equilí-
brio, mas Portugal adiantou-se
no marcador (8-4) e seguiu na
frente durante quase toda a se-
gunda parte. Com pouco mais
de dois minutos para jogar, a
Holanda chegou à igualdade
(14-14) e a dez segundos do fim,
o resultado era 18-18 e Portugal
não conseguiu evitar o último
golo da Holanda, naquela que

foi a única derrota das lusas
nesta competição e que deu o
título às holandesas.

"Alcançámos a medalha de
prata, o que significa que su-
perámos a classificação do ano
passado [medalha de bronze]",
começou por evidenciar Paulo
Félix. 

"Foi um excelente europeu,
embora no sábado, devido aos
atrasos de sexta-feira, tenha-
mos feito quatro jogos e isso
notou-se a nível físico. Nas
meias-finais, fizemos um jogo
fantástico, frente à Hungria. A
final também foi um excelente
jogo, mas a Holanda é, com
certeza, neste momento, a me-
lhor selecção feminina, com
soluções para tudo, mas aca-
bou por ser uma excelente
prestação da selecção femi-
nina", concluiu.|

Paulo Félix e Margarida Oliveira
são vice-campeões da Europa

Paulo Félix admitiu a superio-
ridade das holandesas

DR
Andebol Praia
Croácia - sub-17
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Associação de Andebol da Madeira homenageou os grandes campeões da época 2016/2017. FOTOS AAM 
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Andebol encerrou 
época com mega festa 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

A Associação de Andebol da Ma- 
deira promoveu no fim de sema- 
na que terminou a festa final da 
época 2016/2017, com a realiza- 
ção de uma megafesta que envol- 
veu toda a família da modalidade 
entre jovens praticantes, dirigen- 
tes, árbitros e outros agentes da 
modalidade. Um evento que ser- 
viu para terminar uma tempora- 
da onde foram promovidos pela 
AAM a realização de mais de 
1000 jogos oficiais, repartidos 
pelo Campeonato da Madeira, a 
prova mais importante do calen- 
dário regional e ainda, Taça AAM 
e Torneio de Encerramento. 

A par deste evento em que es- 
tiveram envolvidos todos os es- 
calões, registe a organização em 
conjunto com os clubes filiados 
das concentrações de bambis e 
minis, numa excelente promo- 
ção da modalidade junto dos 
mais novos. 

Um fim de semana que come- 
çou no sábado com a disputa das 
finais da Taça AAM nos escalões 
de infantis, iniciados, juvenis, ju- 
niores e veteranos. Na tarde de 
domingo, decorreram em simul- 
tâneo o Megafestand e o Super 
torneio final de minis, evento 
que ocupou por completo o rel- 
vado sintético do Campo Adeli- 

PRÉMIOS AO 
MELHOR, CLUBE, 
DIRIGENTE, 
TÉCNICO, ÁRBITRO E 
ATLETAS DO ANO 

no Rodrigues mesmo ao lado da 
`casa' do andebol madeirense o 
Pavilhão do Funchal. Estas ini- 
ciativas reuniram mais de 300 
jovens. 

Para o fim a sempre aguardada 
entrega de prémios aos vencedo-
res das provas em 2016/2017, 
bem como os galardões de carác- 
ter individual e que visaram cer- 
tamente premiar o mérito de 
muitos praticantes e não só na 
época que fechou. Assinale-se 
que a Associação de Andebol da 
Madeira termina a temporada de 
novo como a segunda modalida- 
de desportiva da Região, com um 
registo de inscritos em sede da 
Federação de Andebol de Portu- 
gal de 1060 praticantes. Não me- 
nos relevante foi a iniciativa soli- 
dária promovida pela Associação 
de Andebol que neste dia em co- 
laboração com os clubes anga- 
riou cerca de 1050 euros para a 
ajuda de urna instituição de soli- 
dariedade social nacional, a As- 
sociação Acreditar. 

PRÉMIOS INDIVIDUAIS 
Clube do ano: 

CE Levada  
Dirigente do ano: 

Teresa Rosário (CS Madeira) 
Técnico do ano: 

Pedro Luiz (CD Bartolomeu Perestrelo)  
Atleta do ano masculino: 

Lourenço Silva (Académico do Funchal) 
Atleta do ano feminino: 

Sandra Ramos (CD Bartolomeu Perestrelo) 
Atleta do ano — relevação nacional masc: 

João Paulo Freitas (AM Madeira SAD) 
Atleta do ano — revelação nacional feminino: 

Leonor Abreu (CS Madeira)  
Árbitro do ano: 
Vanda Aveiro 

CAMPEÕES DA MADEIRA 
2016/2017 

Infantis femininos: 
CD Bartolomeu Perestrelo 

Infantis masculinos: 
CE Levada 

Iniciados femininos: 
CS Madeira 

Iniciados masculinos: 
CD Bartolomeu Perestrelo 

Juvenis femininos: 
CD Bartolomeu Perestrelo 

Juvenis masculinos: 
CD Bartolomeu Perestrelo 

Juniores femininos: 
CS Madeira 

Juniores masculinos: 
AM Madeira Andebol SAD 

Veteranos femininos: 
CS Madeira 

Veteranos masculinos: 
CS Marítimo 
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O Pavilhão Desportivo Muni-
cipal de Penedono acolhe este
fim-de-semana a 8.ª edição do
Torneio Internacional de São
Pedro em andebol, uma com-
petição do escalão de juvenis
que vai contar com participa-
ção das equipas de Benfica,
Sporting, ABC Braga, São Ber-
nardo e Núcleo de Andebol de
Penedono, bem como a selec-
ção britânica de sub-19.

A prova contará com cerca
de 120 atletas e é organizada
pelo Núcleo de Andebol de Pe-
nedono e conta com o apoio
da Câmara Municipal de Pe-
nedono, da Federação de An-
debol de Portugal e da Asso-
ciação de Andebol de Viseu.

Pela segunda vez o torneio
integra uma equipa de ande-
bol internacional, que viaja
desde a Grã-Bretanha até Por-

tugal. Os jovens britânicos vão
mesmo participar no jogo de
abertura do torneio, marcado
para as 10h00 de sábado,

frente ao Sporting.
Durante o primeiro dia do

torneio serão ainda realizados
mais cinco jogos, com desta-
que para o encontro entre o
Benfica e ABC Braga, às 16h00.

Para domingo estão agen-
dados os jogos entre o 5.º e 6.º
classificados e o apuramento
dos 3.º e 4.º lugares, antes da
grande final que irá definir o
vencedor do torneio, agen-
dada para as 15h00.

A cerimónia de encerra-
mento, com a respectiva en-
trega dos troféus, vai aconte-
cer pelas 17h00 de domingo,
com a presença do presidente
da Câmara Municipal de Pe-
nedono, Carlos Esteves, e de
outras entidades de relevo no
panorama regional e despor-
tivo. |

Penedono recebe torneio
internacional em juvenis
Fim-de-semana Benfica, Sporting, ABC Braga, São Bernardo, NA Penedono 
e a selecção britânica sub-19 em luta pela vitória final na 8.ª edição da prova

Competição vai realizar-se no Pavilhão Desportivo Municipal

Andebol
Torneio Int. São Pedro

D.R.
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 pedro vieira da silva

J
orge Rito foi, ontem 
à tarde, apresentado 
como novo técnico 
do ABC/UMinho, ren-

dendo Carlos Resende. «A 
herança é pesada», atirou 
o presidente da turma 
academista, João Luís No-
gueira. O "novo" técnico, 
que leva 26 anos na tur-
ma academista, prome-
teu uma equipa «a lutar 
por títulos» e vai «procu-
rar manter» a turma ama-
rela no «excelente nível» 
das últimas épocas.

«Fiz questão de ter aqui 
a meu lado o Carlos Fer-
reira, da minha equipa 

técnica, porque trabalha-
remos em equipa. É um 
privilégio poder servir es-
ta equipa. Entrei aqui em 
1987, há 30 anos, e estive 
quatro anos fora. Nestes 
30 anos, o ABC teve qua-
tro treinadores. O pro-
fessor António Cunha, 
responsável pela minha 
vinda para cá, o Papel Dje-
nev, o Aleksander Donner, 
que conquistou 11 títulos 
em oito anos, e estes úl-
timos seis anos esteve cá 
o Carlos Resende, que fez 
um trabalho excelente. O 
ABC é um clube que es-
tima muito bem os seus 
treinadores. A bitola está 
muito elevada, mas esta-

jorge rito apresentado, ontem, como novo técnico do ABC/UMinho

«Plantel não será mais fraco»
e está «à altura das exigências»

mos aqui para tentar man-
ter o nível do ABC e, claro, 
lutar por títulos», desta-
cou, recordando que o 
seu antecessor colocou o 
ABC/UMinho, pelos tí-
tulos conquistados nos 
últimos anos, sobretu-
do em 2015/2106 (cam-
peonato, Supertaça e Ta-
ça Challenge) no patamar 
«mais elevado do andebol 
nacional».

O plantel vai sofrer al-
terações «previsíveis» e 
que eram «esperadas», 
mas o técnico Jorge Ri-
to garante estar «muito 
confiante» nos jogado-
res que terá à sua dispo-
sição, embora reconheça 

que terá «muito trabalho 
pela frente».

«Não vamos ter um 
plantel mais fraco. Tere-
mos algumas caras novas 
mas, do ponto de vista es-
trutural, não vejo o plan-
tel de 2017/2018 mais fra-
co. Já contratámos três 
jogadores, saíram quatro 
e conto com os que cá fi-
cam, alguns deles atletas 
nucleares e com experiên-
cia, casos do Humberto 
Gomes e Hugo Rocha, e 
outros, como Martins e 
Branquinho, já com al-
guns anos de casa. Vamos 
lutar pelo campeonato, 
Supertaça e Taça de Portu-
gal», finalizou Jorge Rito.

Carlos Ferreira, Jorge Rito, João Luís Nogueira e Guilherme Freitas na apresentação do novo técnico
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Crianças desfilaram
espírito sanjoanino
pelo centro de Braga

JORGE RITO
COM AMBIÇÃO
NO REGRESSO
AO ABC
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Ribeirão inaugurou
dois parques infantis

Alunos da EB1 de Tadim
ganham sala polivalente
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região  P.10

VIEIRA DO MINHO
SEM SAPADORES
FLORESTAIS 
DEVIDO A SALÁRIOS
EM ATRASO

CULTURA | A igreja do batismo de D. Afonso Henriques

FOLCLORE DE SETE PAÍSES MOSTRA-SE
EM FESTIVAL DE VIANA DO CASTELO

D
R
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s

BRAGA  P.03

REGIÃO  P.08

BRAGA  P.04

DESPORTO  P.21

P.27

BRAGA  P.07

EIXO ATLÂNTICO
QUER AGÊNCIA 
EUROPEIA 
DO MEDICAMENTO
EM BRAGA 
OU NO PORTO
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líder do abc elogia o novo técnico

«Vamos continuar 
bem servidos»
João Luís Nogueira apresentou Jorge Rito como 
«um treinador de enorme mérito nacional e in-
ternacional» e «um homem da casa». «Foi o se-
gundo treinador que mais tempo teve no ABC 
e, por isso, é uma mais-valia. Pelo seu caráter e 
qualidades, posso dizer que continuamos mui-
to bem servidos de equipa técnica», vincou o 
presidente da turma academista, que pretende 
«continuar a fazer mossa» em Portugal. Digni-
ficar o país, na época que agora começa, não se-
rá possível, porque o ABC/UMinho decidiu não 
disputar a Taça Challenge, prova que conquis-
tou em 2015/2016.

 As «limitações financeiras» estiveram, tam-
bém, na origem desta renúncia, muito por culpa 
da EHF que tinha «prometido» um prémio de 60 
mil euros mas retirou parte da verba «por causa 
dos direitos de imagem». «Precisamos de recu-
perar financeiramente o clube e, assim, poupa-
remos cerca de 100 mil euros».

A ausência permitirá, também, que o Pavilhão 
Sá Leite comece a ser intervencionado. «Jogámos 
com 40/50 graus em dias de calor. Os balneá-
rios assustam qualquer. Assim, os responsáveis 
da cidade terão uma oportunidade para calen-
darizarem a requalificação do Sá Leite. O ABC já 
provou que merece melhores condições», disse.
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rito deu parecer positivo

«Fora da Challenge? Decisão unânime»

O ABC/UMinho não vai disputar, em 2017/2018, a Taça 
Challenge. A decisão final da direção academista teve a 
ver com «uma série de pareceres», entre eles «o técni-
co». «A decisão é unânime. Temos muitos problemas 
internos para resolver e esta ausência vai-nos permi-
tir reequilibrar as contas. Foi uma decisão acertadíssi-
ma da nossa administração e, do ponto de vista des-
portivo, não é uma grande perda. Não estamos a falar 
de uma Champions ou mesmo EHF, que motiva muito 
os jogadores», destacou Jorge Rito, considerando que 
a decisão vai permitir que os jogadores tenham «mais 
tempo de recuperação» e estarem mais «focados» na 
conquista dos títulos nacionais.
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oficina abre a 3 de agosto

Cinco juniores sobem à equipa principal

As saídas de Pedro Seabra e Ricardo Pesqueira – o pivot 
ainda não foi confirmado no Benfica mas o presidente 
do ABC revelou que ele tinha «apanhado o mesmo tá-
xi» de Seabra –, Pedro Spínola (Bern Muri, da Suíça) e 
José Costa (Nancy, de França), e ainda Dario Andrade 
(terninou a carreira) vão ser colmatadas com as entra-
das de Nuno Silva e Hugo Rosário (ex-Madeira SAD) e 
Belmiro Alves (ex-AC Fafe). Rafael Peixoto (ponta es-
querda), Rui Jorge Ferreira (pivot), Carlos Bandeira 
(ponta direita) e Ricardo Panta Ferreira (será o tercei-
ro guarda-redes dos seniores) sobem aos AA's. O ainda 
juvenil Francisco Silva (lateral/central) trabalhará com 
os seniores e jogará, preferencialmente, nos juniores.
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A vitória sobre o Fafe, na tarde de 
domingo, por 40-33, não foi sufi-
ciente para o Sporting Clube da 
Horta evitar a descida ao segundo 
escalão do andebol nacional, depois 
de largos anos entre os maiores. A 
equipa faialense dependia do resul-
tado do Arsenal com o Belenenses, 
prélio que a turma bracarense ven-
ceu por 30-26. Este desfecho con-
firmou a despromoção do represen-
tante açoriano no escalão superior 
do andebol luso.

AnDEBOL

Sporting da Horta
não evita despromoção 
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Encerramento com
prémios e solidariedade
Associação de Andebol da Madeira finalizou temporada com entrega de
prémios aos melhores da época e ainda com uma ação solidária.

E
m clima de festa terminou
a época de andebol ma-
deirense, assinalada com
uma cerimónia de entrega
de prémios referentes à

temporada, no Pavilhão do Fun-
chal.

Comunidade do andebol madeirense esteve presente na cerimónia de encerramento em clima de festa.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

R

Paralelamente, decorreram os
jogos que definiram os vence-
dores da Taça da Associação de
Andebol, nos escalões de infantis,
iniciados, juvenis, juniores e ve-
teranos.
Para além disso, realizou-se

em conjunto com os clubes
uma angariação de fundos para
ajudar uma instituição de so-
lidariedade nacional, entregan-
do um cheque no valor de 1.050
euros à Associação Acreditar.
JM

DISTINÇÕES ANUAIS ENTREGUES

Clube: CE Levada
Dirigente: Teresa Rosário 
Técnico: Pedro Luiz
Atleta masculino: Lourenço Silva 
Atleta Feminino: Sandra Ramos
Atleta Revelação Masculino:
João Paulo Freitas
Atleta Revelação Feminino:
Leonor Abreu
Árbitro: Vanda Aveiro.
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ANI)i-,bkJi Jorge Rito foi 
ontem apresentado como 
novo treinador do ABC e, 

apesar da grande 
reformulação da equipa, 

mostra-se confiante 

Jorge Rito vai voltar a assumir o comando da equipa principal do ABC 

"Não" à Europa foi "acertado" 
Com o intuito de poupar cerca de cem mil euros numa 
fase mais dificil do clube, o ABC renunciou à Taça 
Challenge, uma medida com a qual Jorge Rito concordou. 
"Fomos unânimes, a participação na Europa poderia 
atrapalhar um pouco este processo de normalização do 
clube. Não consideramos que seja uma grande perda não 
estar na Taça Challenge, não é a mesma coisa que 
participar numa Liga dos Campeões. Acho que foi uma 
decisão acertada", defendeu. O clube espera que esta 
ausência acelere a renovação do Pavilhão Flávio Sá Leite. 

"CONFIAMOS NO 
PLANTEI. QUE TEMOS" 
Seis anos depois, Jorge Rito 
regressa a um pavilhão que 
bem conhece, prometendo 
manter o nível dos 
minhotos, que consegui-
ram segurar Diogo 
Branquinho e Carlos 
Martins para 2017/18 

CATARDIADOMMN308 
• mo "Entrei aqui em 1987, há 
30 anos, e estive quatro fora. 
Nestes 30 anos, o ABC teve 
quatro treinadores. O profes-
sorAntónio Cunha, responsá-
vel pela minha vinda para cá, 
o Pavel Djenev, o Aleksander 
Donner, que conquistou 11 
títulos em oito anos, e estes 
últimos seis anos esteve cá o 
Carlos Resende, que fez um 
trabalho excelente. A bitola 
está elevada, vamos tentar 
manter o nível em que o ABC 
está." Foram estas as princi-
pais palavras de Jorge Rito no  

dia em que foi apresentado 
oficialmente como novo téc-
nico dos minhotos, receben-
do, nas palavras do presidente 
João Luís Nogueira, "uma he-
rança pesada" e tendo pela 
frente "um desafio enorme". 

Os bracarenses, que ergue-
ram a Taça de Portugal esta 
época mas terminaram o cam-
peonato em quinto lugar, já 

"Temos jogadores 
que vão ficar e 
eram muito 
cobiçados por.  
adversários" 

Jorgellito 
Treinador do ABC 

sabem que nãovãocontarcom 
jogadores influentes como Pe-
dro Seabra, Ricardo Pesqueira 
ou José Costa, lidando ainda 
com dificuldades financeiras 
que motivaram a renúncia às 
competições europeias.Ainda 
assim, Rito afirmou "estar 
confiante em relação ao traba-
lho que a equipa vai realizar". 
"Temos jogadores que vão fi-
car e foram muito cobiçados 
por adversários, temos joga-
dores de raça e que encaixam 
muito bem no projeto", subli-
nhou, adiantando a continui-
dade de Diogo Branquinho, 
alvo do interesse dos trêsgran-
des, e Carlos Martins, que era 
pretendido pelo Benfica. 

Em termosde reforços, já es-
tão assegurados Hugo Rosário, 
Nuno Silva (ambosex-Madei-
ra SAD) e Belmiro Alves (ex-
AC Fafe), sendo ainda promo-
vidos os jovens Rafael Peixo- 

to, Rui Jorge Ferreira , Carlos 
Bandeira, Ricardo Panta Fer-
reira e Francisco Silva. Hum-
bertoGomes e Hugo Rocha se-
rão os elementos experientes 
do grupo. "Confiamos no 
plantei que temos. Vamos po-
tencializá-lo ao máximo", 
acrescentou. 

O primeiro desafio da nova 
época é a 27de agosto, a Super-
taça, diante do Sporting e que 
o técnico quer conquistar. 
"Nenhum treinador chegou 
aqui a dizer que não ia lutar 
por títulos. Estamos em três 
frentes, vamos lutar por esses 
objetivos", reforçou. 
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PEQUEM 
OFICIALIZADO NA LUZ 
"É um sentimento especial, 
um grande clube com uma 
grande estrutura" - as 
palavras são de Ricardo 
Pesqueira, que foi ontem 
oficializado como reforço do 
Benfica. "Acabou por ser uma 
decisão fácil, por todo o 
historial, pelo que oferecem 
aos atletas", disse o pivô de 
25 anos, que se junta a Pedro 
Seabra e João da Silva nas 
novidades do andebol das 
águias. -R.G. 
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SPORTP46 ZABIC 
E ONETO DE SAIDA 
Os pivôs Igor Zabic (eslove-
no) e Marco Oneto (chileno) 
não vão fazer parte do 
plantel do Sporting na 
próxima temporada, tendo já 
sido informados dessa 
decisão. Para a mesma 
posição, o eslovaco Michal 
Kopco já renovou e deverá 
ainda chegar a Alvaiade Tiago 
Rocha, o que, a confirmar-se, 
será uma das transferências 
mais sonantes da pré-
temporada. -11.0. 
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AMBIÇÃO. Jorge Rito quer voltar a ver o ABC campeão nacional 

FASQUIA ALTA NO ABC 
Técnico Jorge Rito 
regressa a urna casa 
que conhece bem e 
promete lutar pelo título 

PAULOGONÇALVES 

al O reg-fess( ) de J( wge Rito aiici) 
mando técnico ( Ia nau academ (st a 
foi ontem anunciado em Braga, 
numa ei )11(cl-c:Tida de imprensa 
que contouci mi a presença ter 
nico, que ascende dos esea ics 
formação para a equipa principal. 
papel que 1:1 desempenhou em 
ely >c:as passadas. como presiden 
te João Luis Nogueira e lambem 
com ti adjunto, Carlos Ferreira, 
também ele um elemento que faz 
parte da prat a da Ca:ia(' que::um 
ganhou carlos Resende no co 
mando da I( )1- maçã( )braca rense a( ) 
longo das Uh imas ept iras. 

() novo tecnieo, que (-unta ja  

vim] 2() anos de serviço mi L. Ilibe 
(Io s arcebispos, sabe que "leni 
(mia herança pesada". ui )1110 te 
leia(' o presidente zwadei nista 
I1)ao Luis '.\i).,rueira. 

ti rtge Ril( >prometeu 11111:1"etilli 
pa pila lutar pelos títulos. man 
¡end. )oexcelenteniveldas inris  

( )Carlos Ferreira cst a .1( ll  i i 
ao meti lado. É um pri \'ilegiopt 
1 ralmihar e( mieste plantei. Releni 

is ultimos an( . ) ABC 

"RELEMBRO QUE NOS LATIMOS 
10 ANOS, O ABC APENAS TEVE 
CINCO TREINADORES", FRISOU 
O RESPONSÁVEL TECNICO 

I e \ e apenas5 técnicos. Rem( ima a 
It/s7 a minha chegada a Braga pela 
ma() tio prolessorAntonio Cunha, 
então treinador", lembrou Rito. 
Seguiu se Pavel Djanev. Ale \  

der 1 )( (n.d.r.: de quem foi 
adjunto durante :1 permanencia 
(1(1 teenico em Braga), que cio) 
(1111,14,u 11 !Imitis em oito anos e 
depois( .:11 1, is Resende. 

1-lsta I roca de eadeiras faz recos 
dar at illeaconleeeti precisamente 
em :MI 1, altura em que :Jorge IZito 
saiu ¡ui o >lema da 1 .uz. 

(bua titii ao 1 raballb ique tem pela 
1 relit e, i ) ) 1 eenico referiu que 
-3 bitl11:1 es3:1 muito elevada mas 
estam(,ea para manter ()ABC no 
uivei a que nos habituou e, como 
131. temos de trabalhar para lutar 

t u los". ree(ird ando ainda t 
trabalho do antecessor, em espe 
cial em 21/5 2010, ano em que co 
lime i i ti ABC no topo et« a Coll 

(111k1:1 dt .  Campeonato, Supertaça 
e 1 atai ihallenge. 

onhecedordas alteraci‘ies que o 
\B( esta asofter, 

dera que o "plantei para 201S não 
est.) mais fraco" 

Jorge Rito aprova ausência europeia 
decisã( da acIniiiiist racO( ida 

S.11.) academista tle nat m insei \ er 
a forniacão 11.1,, ei impei eu 
ri peias te‘ e o pa reeei 1)‹ 1(l1,  
Jorge Rito. " \ decisão e unanime. 

emos iblemas intern,  )s 1* esta 
auScniia\ai Ini.l ,erinilii eequi 
librar a., i 1)1 unia 
acertada (Ia administrauã() e. do 
pi mio ista desporti tiao e 
uma grande perda. N.:14 )CS1;11)1(1S,1 
talar da Chaiiipions ou da I ara  

1-1 II.. que motiva muito i ioga 
dote.", e \ plieou o [-espoo,' 
jeemel clube. 

Trabalhos em agosto 
oIR asmiaspor 

as 'ara a novo ep(),_ 3g(),, 

11(-;t a altura já sã,  
as )1 ineipaissaidas. \ssini, 

kl 3 e Ricardo Pesqueira ri 
atam :10 ISvIlfiea, Pedro tipinoki 
1.1i lura u Bera \bui, da Sulca e  

. de 
e  1 imolo Andralk turnti 

na.1) ai vila 
Ha e,, ni o lhes ) ser colrnatadi is 

eu irll entradas (te Nurvi Silva e 
1 Jugo Ri is: ) (e\ Madeira SAI )) 
belnin \ 1 \ c. (e\ \(:Fafe). Rafael 
Pei \ ot) )(pi inia esquerda), Rui lot 
geie] reit (pi‘ot ), t.arlosBandeira 
(ponta direita) e Ricardo ('anta 
1.ei 1, ita ceiro guarda redes) 
Sobes t a 11 irmauaiisenit ir. 
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ANDEBOL 

Pesqueira 
reforça Benfica 
E I I Ricardo Pesqueira foi 
anunciado como reforço do 
Benfica. Depois do treinador 
Carlos Resende e do central 
Pedro Seabra, também o pi-
vot Pesqueira fará a viagem 
do Minho até Lisboa, visto 
que todos eles são oriundos 
do ABC de Braga. O jogador 
de 25 anos diz ter sido uma 
decisão fácil de tomar. "Estou 
muito feliz e sei que vai ser 
um ciclo de sucesso", disse o 
terceiro reforço das águias, 
que se junta a Seabra e tam-
bém ao central João Silva 
(Chambéry). o 
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