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Luís Santos recebe Colar de Honra do Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Bola Online

Jornalistas: Elsa Bicho

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=325556

 

Luís Santos, antigo presidente da Federação de Andebol de Portugal, onde esteve 21 anos, foi ontem,

no auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, agraciado pelo Secretário de Estado do

Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, com o Colar de Honra de Mérito Desportivo.

Na cerimónia, presenciada por todos os presidentes federativos, Luís Santos, 77 anos, emocionou-se

ao ouvir os elogios do governante.

A sua longa, prestimosa e diversificada carreira é um exemplo de vontade, determinação e dedicação

em prol do desporto português, intra e extra muros, que importa ser reconhecida e premiada pelo

Estado Português com a máxima condecoração prevista em lei. Luís Santos é um exemplo de

dedicação à causa desportiva em geral, e ao andebol em particular, como dirigente

associativo/federativo mas também na qualidade de treinador ou colaborador na Comunicação Social

no domínio do desporto. Está num elevado patamar nas ações em prol do desporto nacional, exultou

Alexandre Mestre, ouvindo depois os agradecimentos de Luís Santos que durante a sua extensa

carreira foi por diversas vezes homenageado.

Teve, pois, esta distinção do Estado sabor especial?

Sim, é especial porque já estou retirado da vida pública. Para mais chega na sequência de uma

consagração que recebi a nível internacional. Recebi em Moscovo, em novembro último, o Olympic

Laurel Award 2011, atribuído pelos Comités Olímpicos Europeus (EOC). Muitas personalidades foram

nomeadas para este galardão e nunca o conseguiram. Foi um feito notável para mim e para Portugal,

reconheceu o homenageado, mostrando-se, hoje e sempre, disponível para continuar a ajudar o

andebol e o dirigismo com a sua experiência de décadas.

O meu grande legado? Estive 21 anos na Federação de Andebol onde sempre geri crises. Vivi-as várias

vezes na Associação de Lisboa e na Federação. O meu legado foi deixar a Federação com um

património incrível já que quando lá cheguei nem dinheiro havia para pagar a água. Estive os dois

primeiros anos sem participar em provas internacionais porque não tinha dinheiro, lembrou Luís

Santos

Entre muitas outras consagrações, recebeu a medalha de bons serviços desportivos atribuídos pelo

Governo Português em 1986, 1988 e 2008, recebeu Voto de Congratulação pela Assembleia da

República pela atribuição do Campeonato do Mundo de 2003 a Portugal, mereceu o Prémio de Alto

Prestígio da Confederação de Desporto de Portugal em 2008, além de muitas outras distinções da
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Federação Europeia e Federação Internacional de Andebol.

 

Elsa Bicho
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ANDEBOL

> Direcção do ABC celebra hoje protocolos de cooperação com Escolas Carlos Amarante e D. Maria II.

JOGO AGENDADO PARA AS 21 HORAS NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

> paulo machado

O saldo dos confrontos entre
ABC e Sporting na presente
temporada é favorável aos bra-
carenses. Um empate (25-25) e
uma vitória (24-18). Nessa me-
dida, a confiança revelada pelo
presidente Luís Teles na abor-
dagem ao jogo desta noite é sus-
tentada com argumentos de pe-
so. Recorde-se, no entanto, que
o Sporting apresenta-se com a
moral em alta, depois da con-
quista da Taça de Portugal.  

“Trata-se de um jogo particu-
larmente difícil, com um adver-
sário que já mostrou a sua valia,
e está motivado pela última con-
quista da Taça de Portugal. 

Mas também é um adversário
com quem o ABC já demonstrou
que pode lutar de igual para
igual. 

Contamos com o apoio entu-
siasmante dos nossos adeptos,
que têm sido importantes e o
ABC tem argumentos suficien-
tes para levar de vencida esta
equipa do Sporting”, realçou o
presidente do clube minhoto. 

O jogo está agendado para as
21 horas no Pavilhão Flávio Sá
Leite, referente à quarta jornada
da fase final do campeonato.

Para esta noite estão agendados
os jogos da disputa do título na-
cional entre Madeira SAD-
-Águas Santas e e FC Porto-
-Benfica.

“Temos argumentos
para vencer o Sporting”
ABC reencontra esta noite o Sporting pela terceira vez na presente temporada e Luís Teles
destaca que a equipa já provou ter argumentos para derrubar os “leões”. A partida tem iní-
cio às 21 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite

DR

Luís Teles apela ao apoio do público no jogo desta noite com o Sporting
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ANDEBOL>>21

ABC reencontra
esta noite Sporting  
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.

Andebol: mérito desportivo para Luís Santos 
Numa cerimónia que teve início ontem pelas 17h00, no Auditório do Centro de Medicina
Desportiva, em Lisboa, o antigo presidente da federação Portuguesa de Andebol, Luís Santos
recebeu a mais alta distinção de Mérito Desportivo.  O 19º Governo Constitucional, através do
secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Dr. Alexandre Mestre, condecorou o ex-
-dirigente com o Colar de Honra de Mérito Desportivo. 
O actual Presidente da Federação, Ulisses Pereira, também esteve presente na cerimónia.
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� Chegou ao fim, na quinta-fei-
ra, dia 5 de Abril, a XXV edição
do Nazaré Cup - Torneio Inter-
nacional de Andebol Jovem - Dr.
Fernando Soares, com a realiza-
ção das finais e a cerimónia de
entrega dos prémios.

Mil atletas, nas categorias de
infantis, iniciados e juvenis,
femininos e masculinos, dis-
putaram, durante os cinco dias
de competição, vários jogos até
se chegar às finais.

Para a organização, "assis-
tiu-se a bom andebol, a uma
grande festa do desporto, que
serviu para a troca de experi-
ências, num Torneio de onde
todos os participantes saíram
vencedores".

O Nazaré Cup realiza-se inin-
terruptamente há duas décadas
nas férias escolares da Páscoa,
destina-se a todas as equipas de
clubes, escolas e seleções nos
escalões de infantis, iniciados e
juvenis, nas categorias de mascu-
linos e femininos.

Os jogos decorreram nos

Pavilhões Municipais da Naza-
ré, Pavilhão de Valado dos Fra-
des; Pavilhão da Associação
Recreativa da Pederneira e Pavi-
lhão do Stella Maris.

Em infantis femininos o 1.o

lugar foi para JAC Alcanena,
seguido de Dom Fuas "A", Cor-
vera, Azabache e Dom Fuas "B,
respectivamente. Em infantis
masculinos, a vitória perten-
ceu ao Alto do Moinho, segui-
do do Évora AC, Grupo Astur e
Sporting CP.

Em iniciados femininos o pri-
meiro lugar foi atribuído ao SIR 1.o

Maio, seguido do São Bernardo,
Dom Fuas e Cister. Em masculi-
nos, o Belenenses ficou em pri-
meiro lugar, seguido de Corvera,
Boavista B e São Bernardo. 

Em juvenis femininos, a Vela
Tavira ficou com o lugar mais
alto do pódio, seguido do JAC
Alcanena, Azabache, Cister e
Dom Fuas; enquanto em mascu-
linos a vitória pertenceu ao Spor-
ting, seguido do Konskie, São
Bernanrdo "A" e Azabache. l

Nazaré Cup encerra
com cerimónia de
entrega de prémios

ANDEBOL

D
.R

.
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AF VISEU - CAMPEONATO DE BENJAMINS DE FUTSAL

Equipa do ABC de Nelas
sagra-se campeã 
em época de aniversário

Silvino Cardoso

� A conquista do 30.o titulo, nes -
te caso em Benjamins, foi mais
uma prenda para o ABC de
Nelas que no passado dia 1 co -
memorou o 25.o aniversário. 

Os jovens nelenses sagra -
ram-se campeões sem nunca te -
rem conhecido a derrota, ceden -
do somente dois empates ao
longo da prova. 

O ABC de Nelas mostrou a
sua força goleadora já que con -
se guiu o melhor ataque com 161
golos marcados, uma média a
ult rapassar os 10 golos por
partida, sofrendo apenas 30. Foi
a vantagem em termos de 'goal-
average' que deu o título aos ne -

lenses, pois a Associação Ju venil
Abel Botelho, de Tabuaço, ter -
minou a prova com o mesmo
número de pontos mas com o
diferencial de 34 golos a favor do
ABC de Nelas.

Com este triunfo, o ABC de
Ne las conquistou o 30.o título do
seu palmarés, um troféu que es -
capava há alguns anos e o
quarto deste escalão (campeão
em 2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006).  

A partir de agora, o ABC ne -
lense é também o clube com
mais títulos neste escalão, bem
como reforça a sua posição de
clube com mais títulos con quis -
tados nas competições oficiais
da AF Viseu. l

EQUIPA DE BENJAMINS deu “prenda” ao clube
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Andebol
Luís Santos defende
regresso de Donner

O antigo presidente da Federação Portuguesa de 
Andebol (FPA) Luís Santos defendeu ontem o regresso 
de Aleksander Donner ao comando da seleção nacional 
e a saída imediata do atual técnico, Mats Olson.

«Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-
-lhe: o Aleksander Donner», começou por afirmar Luís 
Santos, acrescentando: «Eu já tinha posto este senhor 
[Mats Olson] a andar e já tinha ido buscar o Donner. 
Ponto final». Luís Santos, que falava durante uma ce-
rimónia em sua homenagem presidida pelo secretário 
de Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, 
adiantou ter reiterado estas ideias em conversa com 
o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira.

A saída de Olson, cujo contrato com a FPA termina 
este verão, foi garantida em fevereiro por Ulisses Pe-
reira, quando ainda era candidato à presidência, com 
a justificação de que a federação não tinha capacidade 
financeira para a renovação do contrato.
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Andebol: Luís Santos quer regresso de Donner à seleção e saída de Olson
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebol-luis-santos-quer-regresso-de-donner-a-selecao-e-saida-
de-olson=f718207

 

22:29Terça feira, 10 de abril de 2012

 

 Lisboa, 10 abr (Lusa) -- O antigo presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) Luís Santos

defendeu hoje o regresso de Aleksander Donner ao comando da seleção nacional e a saída imediata do

atual técnico, Mats Olson.

 

 "Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-lhe: o Aleksander Donner", começou por

afirmar Luís Santos, acrescentando: "Eu já tinha posto este senhor [Mats Olson] a andar e já tinha ido

buscar o Donner. Ponto final".

 

 Luís Santos, que falava durante uma cerimónia em sua homenagem presidida pelo secretário de

Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, adiantou ter reiterado estas ideias em conversa

com o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira.
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Desporto: Luís Santos distinguido e disposto a continuar a trabalhar pelo
associativismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/desporto-luis-santos-distinguido-e-disposto-a-continuar-a-
trabalhar-pelo-associativismo=f718191

 

19:30Terça feira, 10 de abril de 2012

 

 Lisboa, 10 abr (Lusa) -- Luís Santos mostrou-se disponível para continuar a trabalhar em prol do

associativismo desportivo e da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) no dia em que foi distinguido

com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo.

 

 "Valeu a pena trabalhar por este país", porque "Portugal não é diferente dos outros", afirmou o antigo

presidente da FPA, de 77 anos, perante uma plateia repleta de dirigentes federativos no auditório do

Centro de Medicina e após ouvir palavras elogiosas do secretário de Estado do Desporto e da

Juventude, Alexandre Mestre.

 

 Luís Santos disse estar disposto ajudar o atual presidente, Ulisses Pereira, sublinhando sempre ter

norteado a sua carreira pelo "sentido de serviço e de obrigação de cidadão para com a sociedade".
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7 ANDEBOL - 1.ª DIVISÃO MASCULINA COM 4.ª JORNADA ESTA TARDE (18H30)

Madeira SAD tenta superar Águas Santas
Esta época, o Madeira SAD não tem sido feliz

com a formação do Águas Santas. Para o cam-
peonatoda 1.ªDivisãomasculina deAndebol, os
nortenhos venceramos dois embates da 1.ª fase
(27-26, no Funchal, e 33-26, naMaia), pelo que a
“sociedade” procura inverter, hoje, essa situa-
ção.Na fase final daprova, oMadeira SADocupa
o 3.º lugar, com 34 pontos, a um do 2.º, o Ben-
fica, e a cinco do líder, FC Porto, ao passo que o
Águas Santas é 5.º, com 31, tendo averbado três
desaires emoutros tantos embates. Assim, à par-

tida para a 4.ª jornada - esta tarde, a partir das
18h30, no Pavilhão do Funchal, o favoritismo
pende, claramente, para o lado dos insulares,
que somam duas vitórias e um empate. Mas,
pela tendência verificada entre madeirenses e
maiatos, esse estatuto terá de ser demonstrado
na prática e em campo, não apenas na teoria. A
equipa de Paulo Fidalgo procura, pois, superar a
sempre complicada formaçãomaiata, que volta
ao Funchal para... surpreender. 1

vascosousa@jornaldamadeira.ptInsulares não venceram esta época os maiatos.
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Luís Santos quer regresso de Donner e saída de Olson
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=161068286

 

O antigo presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Luís Santos, defendeu hoje o

regresso ...

 

 Sportinveste Multimédia

 

 Luís Santos quer regresso de Donner e saída de Olson

 

 O antigo presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Luís Santos, defendeu hoje o

regresso de Aleksander Donner ao comando da selecção nacional e a saída imediata do actual técnico,

Mats Olson.

 

 Numa cerimónia em sua homenagem, o antigo dirigente disse: "Se quer saber qual seria o meu

seleccionador eu digo-lhe: o Aleksander Donner", começou por afirmar Luís Santos, acrescentando:

"Eu já tinha posto este senhor [Mats Olson] a andar e já tinha ido buscar o Donner. Ponto final".

 

 Luís Santos adiantou ainda ter reiterado estas ideias em conversa com o actual presidente da FPA,

Ulisses Pereira.

 

 A saída de Olson, cujo contrato com a FPA termina este Verão, foi garantida em Fevereiro por Ulisses

Pereira, quando ainda era candidato à presidência, com a justificação de que a federação não tinha

capacidade financeira para a renovação do contrato.
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Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750899

 

O ex-presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Luís Santos, defendeu o regresso de

Aleksander Donner ao comando técnico da Seleção Nacional e a saída imediata do atual timoneiro,

Mats Olson. "Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-lhe: o Aleksander Donner",

começou por afirmar Luís Santos, acrescentando: "Eu já tinha posto este senhor [Mats Olson] a andar

e já tinha ido buscar o Donner. Ponto final." Luís Santos, que falava durante uma cerimónia em sua

homenagem presidida pelo secretário de Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, adiantou

ter reiterado estas ideias em conversa com o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira. A saída de

Olson, cujo contrato com a FPA termina este verão, foi garantida em fevereiro por Ulisses Pereira,

quando ainda era candidato à presidência, com a justificação de que a federação não tinha capacidade

financeira para a renovação do contrato. Siga-nos no Facebook e no Twitter .

 

 

Página 25



A26

Luís Santos pede regresso de Donner à seleção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/04/10/lu_s_santos_pede_regresso_de_don.
html

 

10 de Abril de 2012 22:59h

 

 O antigo presidente da federação portuguesa de andebol exige a saída imediata de Mats Olsson.

 

 O antigo presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) Luís Santos defendeu hoje o regresso

de Aleksander Donner ao comando da seleção nacional e a saída imediata do atual técnico, Mats

Olson.

 

 Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-lhe: o Aleksander Donner", começou por afirmar

Luís Santos, acrescentando: Eu já tinha posto este senhor [Mats Olson] a andar e já tinha ido buscar o

Donner. Ponto final.

 

 Luís Santos, que falava durante uma cerimónia em sua homenagem presidida pelo secretário de

Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, adiantou ter reiterado estas ideias em conversa

com o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira.

 

 A saída de Olson, cujo contrato com a FPA termina este verão, foi garantida em fevereiro por Ulisses

Pereira, quando ainda era candidato à presidência, com a justificação de que a federação não tinha

capacidade financeira para a renovação do contrato.

 

Por SAPO Desporto
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/andebol-luis-santos-quer-regresso-de-donner-a-selecao-e-saida-de-
olson=f658063

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 22:29Terça feira, 10 de Abr de 2012

 

 Lisboa, 10 abr (Lusa) -- O antigo presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) Luís Santos

defendeu hoje o regresso de Aleksander Donner ao comando da seleção nacional e a saída imediata do

atual técnico, Mats Olson.

 

 "Se quer saber qual seria o meu selecionador eu digo-lhe: o Aleksander Donner", começou por

afirmar Luís Santos, acrescentando: "Eu já tinha posto este senhor [Mats Olson] a andar e já tinha ido

buscar o Donner. Ponto final".

 

 Luís Santos, que falava durante uma cerimónia em sua homenagem presidida pelo secretário de

Estado do Desporto, Alexandre Mestre, em Lisboa, adiantou ter reiterado estas ideias em conversa

com o atual presidente da FPA, Ulisses Pereira.
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> redacção

Amanhã é dia de jogo grande no
Pavilhão Flávio Sá Leite, com o
ABC de Braga a receber o Spor-
ting, em jogo a contar para a
quarta jornada da fase final do
campeonato.

As duas equipas estão sepa-
radas por três pontos na classifi-
cação e o ABC tem, esta tempo-
rada, um registo favorável em
partidas contra o Sporting, tendo
agora o objectivo de vencer para
manter essa senda favorável e
também para encurtar distân-
cias, como considerou o jovem
Pedro Seabra.

“A jogar em casa, nunca pen-
samos noutro resultado que não
a vitória perante os nossos adep-
tos. Apesar de sabermos que va-
mos defrontar uma equipa muito
motivada com a conquista da Ta-
ça de Portugal e que tem exce-
lentes jogadores, temos cons-

ciência do nosso valor e do que
temos que fazer para vencer o
jogo”, realça o central do ABC
de Braga.

Nos anteriores confrontos com
o Sporting, vitória por 24-18, em
casa, e empate a 25 golos, fora.
Em comum, dois excelentes jo-

gos do ABC. “Eu acho que fo-
ram dois jogos em que, como
sempre, nos preparámos muito
bem e nos quais conseguimos

pôr em campo a estratégia que
tínhamos delineado”, explicou
Pedro Seabra, acrescentando que
apesar das dificuldades inerentes
a uma partida frente aos leões,
os academistas querem vencer:
“o Sporting é sempre uma equi-
pa difícil e também um pouco
imprevisível. Penso que é uma
equipa forte no seu colectivo.
Talvez o ponto mais forte deles
seja a defesa. Alternam muito os
sistemas defensivos, mas já nos
preparámos para isso das outras
vezes e vamos preparar agora,
sendo que a nossa vitória tam-
bém vai passar muito pela nossa
defesa, por não sofrermos mui-
tos golos. Se conseguirmos cum-
prir esse objectivo, penso que no
ataque vamos conseguir dar a
volta. Nós queremos manter este
pavilhão do ABC com a mística
e com a vontade de vencer todos
os jogos. É claramente esse o
nosso objectivo”, afirmou.

DR

Pedro Seabra afirmou que equipa está motivada para defrontar e vencer o actual detentor da Taça de Portugal

“Manter a mística e vencer”
ABC de Braga recebe amanhã o Sporting em partida a contar para a quarta jornada da fase final do campeonato na-
cional da I divisão. Uma partida entre duas equipas separadas por apenas três pontos e que os academistas querem
vencer, apesar de reconhecerem as dificuldades de defrontar o actual titular da Taça de Portugal da modalidade.

MODALIDADES ANDEBOLPEDRO SEABRA QUER VITÓRIA FRENTE AO SPORTING
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ANDEBOL

> “Verifiquei que a nossa equipa era muito superior às outras”.

MODALIDADES“ESTAVA-SE A CONTAR”, REALÇA O TREINADOR JOSÉ VIEIRA

> rui serapicos

O ABC lidera isolado com avan-
ço de seis pontos a zona 2 da
primeira fase do campeonato na-
cional da primeira divisão de ju-
venis masculinos em andebol.

Depois da paragem na compe-
tição, as emoções regressam no
próximo domingo, dia 15 de
Abril, onde o ABC vai medir
forças com o Sismaria, jogo em
que em caso de triunfo garante
aos bracarenses a passagem à
próxima fase, em condições de
disputar o título.

Segundo o treinador dos juve-
nis do ABC, José Vieira, ele
próprio um ex-praticante que se
sagrou neste escalão etário cam-
peão nacional, “estava-se a con-
tar com este apuramento, porque
o ABC, principalmente nas ca-
madas jovens, está habituado a
chegar às fases finais. É aí que
os miúdos têm jogos mais com-
petitivos. No entanto, após a pri-
meira volta verifiquei que na
nossa zona a nossa equipa era
muito superior às outras. Isso

nota-se na classificação que te-
mos, com vantagem de seis pon-
tos sobre o segundo. Basta-nos
ganhar mais um jogo, com o Sis-
maria, que é o segundo classifi-
cado”, apontou.

José Vieira destaca que a equi-
pa do ABC de Braga é quase in-
tegralmente composta de jovens
bracarenses. Excepções a essa
regra são dois reforços que vie-
ram, no início do ano, do Xico
Andebol.  

Jogadores que podem
reforçar plantel sénior

Perguntamos se há jogadores
que venham a revelar qualidade
para integrar a equipa sénior.
“Essa será a minha vitória”,
responde, acrescentando que “eu
estou com este grupo desde os
iniciados, há quatro anos. Tem
havido trabalho de continuidade
e há perspectivas de que alguns
integrem os seniores. Estamos a
falar de alguns quatro, cinco,
seis, devem integrar a equipa
sénior e o andebol internacional.
Mas se pelo menos dois o con-

seguirem, para mim já será uma
grande vitória”, frisou. 

A importância do exemplo
dado pelos mais velhos

Questionamos ainda se tem im-
portância o exemplo dos senio-
res. A equipa principal do ABC
já esteve melhor do que está
agora. Faz falta para os juvenis
em ternos de motivação? Ou is-
so é indiferente? 

“Não é indiferente. Natural-
mente que faz falta nós termos
aqui uma equipa sénior que nor-
malmente serve de exemplo.
É importante que eles vejam jo-
gos em que estão os melhores.
No entanto, acho que uma das
características dos atletas do
ABC é que empenham-se o do-
bro, esforçam-se ao máximo e
acredito que tenham aqui (nos
seniores)  algumas referências.
Os seniores não são a equipa
ideal, mas têm bons elementos e
nós treinadores tentamos incutir
nos miúdos a história do ABC
para que eles percebam que,
se não estão no melhor, estão
pelo menos num dos melhores
clubes de andebol em Portugal",
remata.

Juvenis do ABC lideram
com seis pontos de avanço
Em caso de vitória no próximo jogo, frente ao Sismaria, o ABC garante a passagem à próxi-
ma fase e em condições de disputar o título nacional de juvenis em andebol.

FLÁVIO FREITAS 

José Vieira, treinador dos juvenis do ABC

Plantel quase
integralmente da es-

cola do ABC. As únicas
excepções são dois re-
forços contratados ao

Xico Andebol.
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Juvenis do ABC lideram
com seis pontos de avanço 
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A Selecção portuguesa de An-
debol vai defrontar, no Multiusos 
de Guimarães, a Eslovénia no 
jogo da segunda mão do play-off 
de acesso ao Campeonato do 
Mundo de 2013, a disputar em Es-
panha.

O jogo decisivo está agendado 
para o dia  16 de Junho (17 ho-
ras) e beneficiará de transmissão 
directa pelo canal 2 da RTP.

Portugal jogará a primeira mão 
na Eslovénia, a 9 ou 10 de Junho, 
e recebe a formação eslovena no 
dia 16.

“É uma eliminatória em aberto 
e tivemos a sorte de ter o segun-
do jogo em casa. Claro que temos 

JOGO DECISIVO NO DIA 16 DE JUNHO

Portugal-Eslovénia no Multiusos
de respeitar e reconhecer o mérito 
da Eslovénia, que ficou em sexto 
lugar no Europeu, mas sabemos 
que podemos ganhar”, afirmou o 
seleccionador de Portugal, Mats 
Olsson.

O play-off apura nove selec-
ções para o Mundial, a disputar 
entre 13 e 27 de Janeiro de 2013, 
juntando-se a elas a França, ac-
tual campeã do Mundo, a anfitriã 
Espanha e a Croácia, Dinamarca 
e Sérvia, pelas classificações no 
Euro 2012.

O Multiusos de Guimarães já 
acolheu o Campeonato do Mundo 
de Andebol, o Torneio Internacio-
nal RTP e o Mundial Escolar.
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Pedro Seabra pede apoio do público

ABC prepara receção ao Sporting
ABC de Braga e Sporting jo-

gam amanhã no Flávio Sá Leite 
o encontro referente à quarta 
jornada da fase final do cam-
peonato nacional de andebol 
da primeira divisão.

Uma partida agendada para 
as 21h00 e que coloca frente-
-a-frente um ABC que ocupa 
o último lugar da tabela clas-
sificativa e um Sporting que é 
quarto, com apenas mais dois 
pontos. É, também, o tercei-
ro jogo da temporada entre 
as duas equipas, com o ABC 
a vencer no Sá Leite e a em-
patar em Lisboa.

Sobre o jogo de amanhã, 
Pedro Seabra diz que «a jo-
gar em casa, nunca pensamos 
noutro resultado que não a vi-
tória. Apesar de sabermos que 
vamos defrontar uma equipa 
muito motivada com a con-
quista da Taça de Portugal, e 
que tem excelentes jogadores, 
nós temos consciência do nos-
so valor e do que temos que 
fazer para vencer o jogo».

Considera ainda que «o 
Sporting é sempre uma equipa 
difícil, apesar de ser um pou-

co imprevisível. Penso que é 
uma equipa forte no seu cole-
tivo. Talvez o ponto forte deles 
seja a defesa. Alternam muito 
os sistemas defensivos, mas já 
nos preparamos para isso das 
outras vezes, e vamos preparar 

agora, sendo que a nossa vi-
tória também vai passar mui-
to pela nossa defesa, por não 
sofrermos muitos golos e pen-
so que no ataque vamos con-
seguir dar a volta. Nós quere-
mos manter este pavilhão do 

ABC com a mística e com a 
vontade de vencer todos os 
jogos. É claramente o nosso 
objetivo e, por isso, quere-
mos realmente conquistar os 
três pontos».

Falando para o público, Pe-
dro Seabra lembra o impor-
tante apoio recebido nos jo-
gos no Sá Leite.

«No jogo com o Benfica fo-
ram fundamentais para a vitó-
ria. E no jogo com o FC Porto 
não foi por eles que não ganha-
mos. Foram realmente fantásti-
cos e determinantes e por nós 
mas, principalmente, por eles, 
merecíamos que o resultado ti-
vesse sido outro. Infelizmente, 
não conseguimos. Agora, fren-
te ao Sporting, precisamos mui-
to do apoio dos nossos adep-
tos novamente», afirmou.

O central faz a época de es-
treia no ABC, mas sente-se em 
casa. «Gosto muito do clube, 
gosto muito dos adeptos. Têm 
uma mística diferente, tal como 
o clube. Foi essencialmente por 
isto que eu escolhi o ABC, para 
continuar a minha carreira. Pela 
mística ABC», disse.

Pedro Seabra

DR
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Associação de Andebol de Braga
Seleção jovem treina hoje
em Urgeses

A seleção jovem da Associação de Andebol de Braga 

tem uma sessão de trabalho agendada para as 19h00 

de hoje, no pavilhão de Urgeses, em Guimarães, para 

a qual estão convocados os seguintes atletas:

ABC: Hugo Manso, Mauro Queirós, Tomás Teles, João 

Nuno, Diogo Duarte, Daniel Miranda, João Saraiva e Ro-

drigo Pinto; Fermentões: Luís Cunha, Alexandre Matos 

e Hugo Silva; Xico Andebol: José João Fernandes, João 

Campos, Afonso Mendes, José Pizarro, Manuel Lima e 

Francisco Rocha; AC Fafe: João Luís Torgal e José Lemos; 

AAPL: Jorge Henriques e João Fernandes.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750875

 

Luís Santos mostrou-se disponível para continuar a trabalhar em prol do associativismo desportivo e

da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) no dia em que foi distinguido com o Colar de Honra ao

Mérito Desportivo. "Valeu a pena trabalhar por este país", porque "Portugal não é diferente dos

outros", afirmou o antigo presidente da FPA, de 77 anos, perante uma plateia repleta de dirigentes

federativos no auditório do Centro de Medicina e após ouvir palavras elogiosas do secretário de Estado

do Desporto e da Juventude, Alexandre Mestre. Luís Santos disse estar disposto ajudar o atual

presidente, Ulisses Pereira, sublinhando sempre ter norteado a sua carreira pelo "sentido de serviço e

de obrigação de cidadão para com a sociedade". Luís Santos disse ainda que trabalhou para um

"projeto de sociedade para a formação de uma juventude forte e saudável" e agradeceu o teor do

despacho governamental que lhe concede a distinção do Estado português. Lembrou aliás que nem

sempre estiveram de acordo, nomeadamente em matérias como o Tribunal Arbitral do Desporto ou

sobre a profissionalização na modalidade, mas reconheceu o "carácter acima de média" de Alexandre

Mestre. Antes, o secretário de Estado do Desporto havia referido os "relevantes serviços" prestados

pelo antigo dirigente, confessando ter relido na véspera da homenagem o livro sobre a vida de Luís

Santos: "A Vida num Jogo", da autoria do jornalista da RTP José Lopes. Siga-nos no Facebook e no

Twitter .
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"Valeu a pena trabalhar por este país", porque "Portugal não é diferente dos outros", afirmou...

Por Record

Luís Santos mostrou-se disponível para continuar a trabalhar em prol do associativismo desportivo e

da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) no dia em que foi distinguido com o Colar de Honra ao

Mérito Desportivo."Valeu a pena trabalhar por este país", porque "Portugal não é diferente dos

outros", afirmou o antigo presidente da FPA, de 77 anos, perante uma plateia repleta de dirigentes

federativos no auditório do Centro de Medicina e após ouvir palavras elogiosas do secretário de Estado

do Desporto e da Juventude, Alexandre Mestre.Luís Santos disse estar disposto ajudar o atual

presidente, Ulisses Pereira, sublinhando sempre ter norteado a sua carreira pelo "sentido de serviço e

de obrigação de cidadão para com a sociedade".Luís Santos disse ainda que trabalhou para um

"projeto de sociedade para a formação de uma juventude forte e saudável" e agradeceu o teor do

despacho governamental que lhe concede a distinção do Estado português.Lembrou aliás que nem

sempre estiveram de acordo, nomeadamente em matérias como o Tribunal Arbitral do Desporto ou

sobre a profissionalização na modalidade, mas reconheceu o "carácter acima de média" de Alexandre

Mestre.Antes, o secretário de Estado do Desporto havia referido os "relevantes serviços" prestados

pelo antigo dirigente, confessando ter relido na véspera da homenagem o livro sobre a vida de Luís

Santos: "A Vida num Jogo", da autoria do jornalista da RTP José Lopes.
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10 de Abril de 2012 19:31h

 

 O antigo presidente da Federação de Andebol foi condecorado pelo Secretário de Estado do Desporto,

Alexandre Mestre.

 

 Luís Santos mostrou-se disponível para continuar a trabalhar em prol do associativismo desportivo e

da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) no dia em que foi distinguido com o Colar de Honra ao

Mérito Desportivo.

 

 Valeu a pena trabalhar por este país, porque Portugal não é diferente dos outros, afirmou o antigo

presidente da FPA, de 77 anos, perante uma plateia repleta de dirigentes federativos no auditório do

Centro de Medicina e após ouvir palavras elogiosas do secretário de Estado do Desporto e da

Juventude, Alexandre Mestre.

 

 Luís Santos disse estar disposto ajudar o atual presidente, Ulisses Pereira, sublinhando sempre ter

norteado a sua carreira pelo sentido de serviço e de obrigação de cidadão para com a sociedade.

 

 Luís Santos disse ainda que trabalhou para um projeto de sociedade para a formação de uma

juventude forte e saudável e agradeceu o teor do despacho governamental que lhe concede a

distinção do Estado português.

 

 Lembrou aliás que nem sempre estiveram de acordo, nomeadamente em matérias como o Tribunal

Arbitral do Desporto ou sobre a profissionalização na modalidade, mas reconheceu o carácter acima de

média de Alexandre Mestre.

 

 Antes, o secretário de Estado do Desporto havia referido os relevantes serviços prestados pelo antigo

dirigente, confessando ter relido na véspera da homenagem o livro sobre a vida de Luís Santos: "A

Vida num Jogo", da autoria do jornalista da RTP José Lopes.
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 19:30Terça feira, 10 de Abr de 2012

 

 Lisboa, 10 abr (Lusa) -- Luís Santos mostrou-se disponível para continuar a trabalhar em prol do

associativismo desportivo e da Federação Portuguesa de Andebol (FPA) no dia em que foi distinguido

com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo.

 

 "Valeu a pena trabalhar por este país", porque "Portugal não é diferente dos outros", afirmou o antigo

presidente da FPA, de 77 anos, perante uma plateia repleta de dirigentes federativos no auditório do

Centro de Medicina e após ouvir palavras elogiosas do secretário de Estado do Desporto e da

Juventude, Alexandre Mestre.

 

 Luís Santos disse estar disposto ajudar o atual presidente, Ulisses Pereira, sublinhando sempre ter

norteado a sua carreira pelo "sentido de serviço e de obrigação de cidadão para com a sociedade".
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ANDEBOL A 1.ª edição do Cai-
xeiros / Santarém Andebol 
Cup foi um êxito. A competi-
ção nacional organizada pelo 
Grupo de Futebol Empregados 
no Comércio, nos dias 30, 31 
de março e 1 de abril, teve a 
participação de 300 andebolis-
tas de 20 equipas de diversos 
escalões de formação, oriundas 
das melhores escolas de forma-
ção do país. 

Os Caixeiros pretendem que 
seja no futuro um Torneio de 
referência em termos regionais 
e nacionais. 

Durante o Torneio as banca-
das do pavilhão de Santarém 
apresentaram sempre uma 
excelente moldura de públi-
co, com realce para os últimos 
jogos em que a bancada esteve 
praticamente completa. 

O Torneio foi um êxito em 
termos organizativos e com-
petitivos, assistindo-se a jogos 
de excelente qualidade. 

Foram servidas cerca de 
1.200 refeições entre peque-
nos-almoços, almoços, lanches 
e jantares.

Os prémios individuais do 
torneio foram os seguintes: 
minis – Pedro Apolinário foi 
melhor guarda-redes, do GFE 
Comércio; André Santos, do 
ADC Benavente o melhor joga-
dor; infantis - Alexandre Maga-
lhães, do Àguas Santas, foi o 
melhor guarda redes; André 
Oliveira, do AC Sismaria, foi 
o melhor jogador; Iniciados - 
Fábio Reis, do Feirense, foi o 
melhor guarda redes,; Bruno 
Silva, do Valongo do Vouga, 
o melhor jogador; Juvenis - 
Rui Farinha, do Sporting CP, 
o melhor guarda redes; João 
Sousa, do GFE Comércio, o 
melhor jogador do torneio; Ini-
ciados Femininos - Inês Vieira, 

do JAC, a melhor guarda redes 
e Maria Malaca, também do 
JAC, foi a melhor jogadora. 

Quanto a classificações 
foram as seguintes: Minis – 
1ºFeirense, 2º ADCB, 3º ABC, 
4º GFE comércio; Infantis mas-
culinos – 1º Águas Santas, 2º 
Sismarias, 3º Alto do Moinho, 
4º GFE Comércio; Iniciados 
femininos – 1º JAC Alcanena, 
2º AREPA, 3º Catarinense, 4º 
Empregos Comércio; Inicia-
dos masculinos – 1º Feirense, 
2º V. Vouga, 3º V. Setúbal, 4º 
GF Empregados Comércio; 
Juvenis masculinos – 1º Spor-
ting CP, 2º S. Bernardo, 3º GF 
Empregados Comércio, 4º 
ABC. 

Caixeiros Cup Uma grande  
festa do andebol jovem

Torneio foi um êxito 
em termos organiza-
tivos e competitivos, 
com bons jogos.
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AGENDA

EvENTOS

ATé 30 DE MAIO DE 2012
Das  09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30 (sob marcação) –
ExPOSIÇãO "vER O CLIMA... NOS OMBROS DOS
GIGANTES" na Fábrica da Baleia de Porto Pim e centro de
Interpretação do Vulcão dos capelinhos. Organização do OMA com
a parceria do Parque Natural da Ilha do Faial e apoio financeiro e
institucional da DRcTE e logístico do Hotel Horta e Hotel do canal

ATé 11 DE ABRIL DE 2012
Inscrições  para o  CONCURSO DE DANÇA a decorrer no 24 de
Abril no Teatro Faialense. Organização da câmara Municipal da
Horta e Hortaludus

ATé 11 DE ABRIL DE 2012
Inscrições  para a MARATONA DESENhADA - CONCURSO DE
DESENhO e Visita Guiada integrada  nas comemoração do Dia
Mundial dos Monumentos e Sítios que decorre no dia 14 de Abril.
Destina-se a alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade. Organização
do Museu da Horta - Governo dos Açores - DR cultura

QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2012
21H00  - ANDEBOL - 4.ª jORNADA - SPORTING CLUBE DA
hORTA vS ANDEBOL CLUBE FAFE no Pavilhão Desportivo da
Horta. Organização da Federação Portuguesa de Andebol com o
apoio da cMH
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