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> Cerca de 180 ‘amigos’ da família academista estiveram reunidos em celebração.
79.º ANIVERSÁRIO DO ABC/UMINHO

ANDEBOL

GALA 2012

Família academista em festa

Numa noite de glória e convívio academista, o ABC/UMinho homenageou os elementos que mais se destacaram ao
longo do ano 2012. Entre 180 convivas, a animação foi contínua e o recordar de belos tempos também.
> carlos costinha sousa

Numa noite de festa, animação,
e convívio, o ABC/UMinho celebrou o seu 79.º aniversário numa gala, que decorreu na Universidade do Minho, em que foram homenageados os elementos que mais se destacaram ao
longo do ano 2012.
Ainda antes do início do repasto que celebrou o aniversário
academista, o presidente da direcção do ABC/UMinho, Luís
Teles, deu as boas-vindas aos
convivas, agradeceu o trabalho e
apoio de todos para com o clube
e reforçou a vontade de continuar a fazer crescer o ABC.
“Quisemos, neste momento,
em que atravessámos algumas
dificuldades, marcar este aniversário como uma vontade de andar para a frente e construir algo,
mesmo em tempos difíceis como
os que enfrentamos e mostrar
que há uma dinâmica que se
mantém e a vontade em conseguir que o ABC se mantenha como o clube que, até agora, tem
representado muito dignamente

Vencedores
A ‘família academista’ votou,
entre os vários nomeados, os
seguintes elementos em cada
uma das categorias a concurso:
Adepto do Ano
Maria Sameiro Costa
Dirigente do Ano
António Costa
Treinador do Ano
José Vieira
Equipa do Ano
Juvenis
Jogador Revelação do Ano
Virgílio Pereira
Atleta do Ano
Pedro Seabra Marques
ROSA SANTOS

Convidados de Honra na Gala do 79.º aniversário do ABC de Braga

a cidade de Braga, a região do
Minho e Portugal. Tem todo o
sentido fazermos este aniversário, como um esforço para reunir os academistas que têm apoiado o clube e dizer que contamos
com eles para continuar a cres-

cer”, referiu o presidente, para
logo acrescentar que este “é um
momento sentido, em que as
pessoas estão aqui por carinho e
amor ao clube”.
Quanto aos homenageados
desta noite, Luís Teles lembrou

todos os nomeados para cada
uma das categorias, referindo
que são exemplo de alguns daqueles que “de uma maneira
apaixonada, estiveram mais em
destaque em 2012”. “Não fomos
nós que os elegemos, isto foi

posto à votação e todos associados do ABC elegeram os melhores. Tivemos imensos votos e,
seguramente, aqueles que ganharam, e os vencidos também mereciam vencer, são aqueles que
toda a comunidade academista
entendeu que eram merecedores
de nota de relevo”, finalizou.
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ANDEBOL/1.ª DIVISÃO NACIONAL

Zé Nuno Pinheiro reforça Artística de Avanca
A Artística de Avanca, que continua empenhada em lutar pela permanência na 1.a Divisão Nacional
de Andebol, apresentou, esta semana, Zé Nuno Pinheiro como o mais
recente reforço do plantel sénior. O
internacional júnior é segundo jogador que a equipa avancanense
vai buscar ao FC Porto, depois dehá
uma semana e meia atrás, ter assegurado o empréstimo de Duarte
Carregueira.
E se o primeiro reforço já deu
mostras de grande qualidade e que
encaixou que na perfeição na equipa de Avanca, o mesmo se espera
agora deste jogador das camadas
jovens do Dragão. Zé Nuno PiI

nheiro, natural de Paranhos, vem
também emprestado até ao final
da época. Aos 19 anos, e depois de
vestir a camisola do FC Porto desde o escalão de Minis, já foi chamado, por diversas vezes, à selecção
nacional de juniores.
Mais um jovem talento
Zé Nuno Pinheiro é mais um jovem talento que ingressa na Artística, com o intuito de dar ainda
qualidade ao plantel, por forma a
que o clube alcance o objectivo da
manutenção. E diga-se que a formação de Avanca está no bom caminho, como comprova a vitória
em Belém, no passado sábado,
frente ao Belenenses, numa altura
em que se aproxima o final da pri-

meira fase do campeonato. Até lá a
Artística vai fazer mais cinco jogos, quatro deles em casa, a começar já no próximo sábado, na recepção ao Xico Andebol. Depois

Luís Silva
e Pedro Maia
integram
sete ideal
PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Avelino Conceição

I Pela quinta vez, a Artística
vê o nome de jogadores seus
no sete ideal. Depois do guardião Luís Silva, já com três
distinções, também Nuno

recebe o Camões e o Madeira SAD,
em partidas para acerto de calendário, fechando a sua prestação
em casa com a forte formação do
Benfica.l

Carvalho e Pedro Maia mereceram esse destaque. Esta
semana, a formação avancanense viu Luís Silva e Pedro
serem escolhidos para a equipa da jornada, pelo seu
desempenhono jogo frente ao
Belenenses. Destaque ainda
para os nove golos apontados
por João Vilar, que contribuíram para a a magnífica vitória
(28-25) em Belém.

ZÉ NUNO PINHEIRO foi apresentado esta semana
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ANDEBOL-1.ª DIVISÃO NACIONAL DE JUVENIS

Ginásio de Tarouca empatou mas continua a perseguir FC Porto
Silvino Cardoso
Com os jogos da 3.a Divisão
Nacional-Zona Centro a serem
adiados devido ao mau tempo,
tendo provocado uma inundação do Pavilhão Desportivo
da ACD Monte (Aveiro) e falta
de luz no Pavilhão Municipal de
Estarreja, as atenções dos
amantes da modalidade viraram-se para os restantes escalões nacionais, no caso, jovens.
A Associação de Andebol de
Viseu tem quatro representantes
no campeonato nacional de
Juvenis-Zona 2 e entre eles está o
Ginásio Clube de Tarouca que
defende o título conquistado na

I

época passada. Nesta altura os
tarouquenses ocupam a terceira
posição, com menos dois pontos
que o vice-líder o FC Porto que
venceu anteontem o jogo em
atraso do passado fim-de-semana, frente ao Gondomar Cultural.
Os portistas aumentaram a
vantagem porque o Ginásio de
Tarouca cedeu o segundo empate
da prova em Leça da Palmeira.
Aliás foi a unica igualdade registada na jornada. Mas na próxima ronda as emoções vão estar
centradas na capital do Vale Encantado, com a visita da formação do FC Porto a Tarouca. Os donos da casa necessitam de vencer
para igualarem pontualmente o

TAROUQUENSES empataram contra o Leça
seu adversário e continuarem na
corrida para o apuramento para
a segunda fase da discussão do
título, cujo acesso só está ao al-

cance dos dois primeiros classificados. Ginásio de Tarouca-FC
Porto vai ser mesmo o encontro
grande da jornada, o que deverá

levar muitos adeptos do andebol
ao Pavilhão Municipal de Tarouca.
O Núcleo de Andebol de Penedono não desperdiçou a oportunidade de jovgar em casa para
derrotar o SC Salgueiros 08,
mantendo a quarta posição e,
igualmente, na luta por um dos
dois primeiros lugares da zona
para ter acesso à fase da subida.
No dérbi distrital e sem qualquer surpresa, o Andebol Clube
de Lamego levou de vencida a
Escola de Andebol de Moimenta
da Beira, a equipa que tem a posse da 'lanterna vermelha' e que,
diga-se, ainda não conseguiu
vencer nem empatar. l
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DUAS CENTENAS DE PESSOAS PRESENTES

Gala do ABC consagrou
Pedro Seabra e Zé Vieira
FRANCISCO DE ASSIS

Os distinguidos na Gala do ABC

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

Pedro Seabra, andebolista, e José Vieira, treinador dos juvenis, foram
eleitos, ontem, melhor jogador e melhor técnico do
ano de 2012, no ABC.
Na gala da turma academista, realizada nas instalações da Universidade do
Minho, e que juntou perto
de 200 pessoas, foram ainda premiados Maria Sameiro Costa (adepta do ano),
os juvenis (equipa do ano),
António Costa (diretor do
ano) e Virgílio Pereira (jogador/revelação).
Na festa anual da turma
academista marcaram presença, entre outros, António Marques (presidente da AIM), Manuel Barros (Instituto Português
do Desporto e Juventude),
António Cunha (Reitor da
UM), Vítor Sousa (vice-presidente da Câmara de Braga), Palmira Maciel e Hugo
Pires, vereadores, os elementos que compõem o
plantel do ABC, com destaque para o técnico Carlos Resende, diretores do
clube minhoto e elementos ligados à turma bracarense.
O Reitor da Universidade do Minho lembrou que

a parceria com o ABC,
uma “marca da cidade”,
tem sido muito positiva
para ambas as partes, salientando que a UM é campeã europeia de andebol.
«Acreditamos neste projeto e estamos comprometidos com eles», vincou António Cunha.
O presidente do ABC,
Luís Teles, mostrou-se satisfeito por ver “tanta gente” que adora o ABC junta numa gala que é sempre “um momento alto”
do clube.
«Quisemos, neste momento, em que atravessámos algumas dificuldades,
marcar este aniversário.
Marcar como uma vonta-

de de andar para a frente
e de construir algo, mesmo
em tempos difíceis. Mostrar que há uma dinâmica
e a vontade em conseguir
que o ABC se mantenha
como clube que, até agora, tem representado, muito dignamente, a cidade de
Braga, a região do Minho
e Portugal», disse.
«Tem todo o sentido –
prosseguiu -- fazermos esta
festa de aniversário, um esforço para reunir os academistas que têm apoiado
o clube e dizer que contamos com eles para continuar a crescer».
«Este – finalizou Luís Teles – é um momento sentido, em que as pessoas

Um pormenor da sala onde decorreu o evento

estão aqui por carinho e
amor ao clube».
Sobre os vencedores, o
presidente da turma academista, disse que os vencedores, como os vencidos,
representam «aqueles que,
de uma maneira apaixonada, estiveram mais em destaque em 2012».
«Não fomos nós que os
elegemos, isto foi posto
à votação, tivemos imensos votos e, seguramente,
aqueles que ganharam, e
os vencidos também mereciam vencer, são aqueles que toda a comunidade academista entendeu
que eram merecedores
de nota de relevo», finalizou.
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Andebol

Croácia coloca
um ponto final na
hegemonia francesa
A França foi afastada pela
Croácia nos quartos-definal do Campeonato do
Mundo de andebol e já não
terá a oportunidade de se
tornar na primeira selecção a
vencer três títulos mundiais
consecutivos. Os gauleses,
que também são detentores
do título olímpico, foram
derrotados pelos croatas por
30-23 . Nas meias-finais, a
Croácia terá como adversário
a Dinamarca, que afastou a
Hungria (28-26). Para além da
vitória croata, destaque para
a Eslovénia, que surpreendeu
ao eliminar a Rússia (28-27).
A partida ficou marcada
pela indisciplina dos russos,
que tiveram três jogadores
expulsos. O adversário dos
eslovenos será a Espanha. A
selecção anfitriã conseguiu
o apuramento ao derrotar a
Alemanha por 28-24.
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Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Andebol Porto com a presença de
Ulisses Pereira

Tipo Meio:

Internet
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Atletismo Magazine.com

URL:

http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/9229-tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-da-associacao-andebol-portocom-a-presenca-de-ulisses-pereira

/

A cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da A.A. Porto decorreu ontem, terça-feira, pelas
21h00, no auditório da Casa do Desporto no Porto, edifício onde fica a sede da A. A. Porto. A
cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da A.A. Porto contou com a presença de inúmeras
personalidades ligadas ao desporto e à A. A. Porto, nomeadamente o Diretor Regional do IPDJ, Dr.
Manuel Barros, o Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Dr. Ulisses Pereira, o Vereador do
Desporto da Câmara Municipal da Maia, Dr. Hernâni Ribeiro, o Vereador do Desporto da Câmara
Municipal de Gaia, Dr. Mário Fontemanha, o Presidente da Associação de Andebol de Braga, Sr.
Manuel Moreira e o Presidente da Ass. Geral da AA Aveiro, Prof. António Canelas. O evento contou,
ainda, com a presença de representantes de vários Clubes filiados à Associação de Andebol do Porto.
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ABC realiza hoje na Universidade do Minho
Gala Anual comemorativa do 79.º Aniversário
O ABC/UMinho realiza hoje a sua Gala Anual de comemoração do 79.º aniversário. O evento
vai ter lugar no Restaurante Panorâmico da Universidade do Minho, a partir das 20 horas, e
para além do convívio entre todos os academistas e a conﬁrmação da dinâmica associada à
ligação ABC/UMinho, o clube bracarense vai reconhecer publicamente os que mais se
distinguiram em 2012. De uma lista enorme foram escolhidos três por categoria para
votação. Atleta do ano: Pedro Seabra, Miguel Sarmento e Fábio Vidrago;
Equipa do ano: seniores, juvenis e infantis; Dirigente do ano: António Costa, António
Coutinho e Carlos Miranda; Adepto do ano: Renato Vale, Maria do Sameiro Costa e
Maximino da Silva; Jogador revelação: Virgílio Pereira, Sérgio Caniço e Filipe Monteiro.
Treinador do ano: Carlos Resende, José Vieira e Nuno Cardoso.
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ANDEBOL

Exibição aveirense sem mácula
ALAVARIUM

40

TREINADOR: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Mariana Agostinho e Andreia
Madail; Mariana Lopes (8), Rita Alves (5),
Carla Dias (3), Soraia Domingues, Viviana
Rebelo (3), Ana Marques (2), Cláudia
Correia (4), Filipa Fontes (5), Inês Branco
(2), Soraia Fernandes (4) e Ana Seabra (4).

COLÉGIO DE GAIA

25

TREINADOR: Paula Castro.
Ana Costa e Marcela Aguiar; Joana
Fernandes (1), Inês Jorge, Sara Andrade,
Fernanda Carvalho (2), Vanessa Silva (9),
Helena Soares (7), Nisa Couto (1), Mafalda
Pinto (2), Melissa Costa e Ana Pereira (3)
LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ASSISTÊNCIA: cerca de 200 espectadores.
AO INTERVALO: 25-9.

1.ª DIVISÃO FEMININA
I

O Alavarium/Love Tiles recebeu

a histórica formação do Colégio de
Gaia, em jogo a contar para a 12.a
jornada do Nacional da 1.a Divisão
de Seniores Femininos. Apesar do
sensacional campeonato que as
aveirenses vêm fazendo (continuam invictas na prova), esperava-se um jogo bastante difícil pois,
historicamente, o Colégio de Gaia
costuma ser das equipas que mea
lhor consegue conter o jogo ofensivo das aveirenses.
Apesar da intempérie que se
abateu sobre Aveiro no sábado, o
público acorreu em bom número
ao Pavilhão do Alavarium e, desde
cedo, se entusiasmou com a prestação da equipa da casa, que, com
uma defesa agressiva, asfixiava o
ataque das gaienses e permitia
contra-ataques rapidíssimos. A
treinadora do Colégio de Gaia uti-

ARQUIVO

O Alavarium continua imparável no campeonato nacional,
onde só sabe ganhar. A última vítima foi o Colégio de Gaia

ALAVARIUM continua em grande destaque na 1.ª Divisão Feminina
lizou dois descontos de tempo para travar o desequilíbrio que se
vinha acentuando, mas o interva-

lo chegou com um impensável resultado favorável às aveirenses.
Com o jogo sentenciado ao in-

tervalo, a segunda parte perdeu
qualidade e interesse. Ulisses Pereira deu mais minutos de jogo a

algumas jogadoras que têm sido
menos utilizadas, desceu a defesa
e as aveirenses acabaram por gerir o resultado que corria a seu favor. Os números finais favoráveis
ao Alavarium mostram bem a superioridade da equipa da casa
num jogo de sentido único.
Vanessa Silva e Helena Soares
foram as únicas jogadoras do Colégio de Gaia, que estiveram em bom
nível. Entre as aveirenses, destaque
para Cláudia Correia, Filipa Fontes
e Mariana Lopes. Com esta vitória,
o Alavarium consolida o primeiro
lugar, com 12 vitórias em 12 jogos.
No próximo fim-de-semana, há
jornada dupla em Aveiro, com o
Alavarium a receber a Ac. Leça, no
sbado e o Santa Joana, no domingo,
com ambos os jogos a realizaremse às 18.30 horas, no seu pavilhão.l
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Gala do ABC hoje na UM
A Gala anual do ABC de Braga realiza-se hoje, a partir
das 20h00, na Universidade do Minho, em Gualtar.
Para além da comemoração do seu 79.º aniversário,
o ABC aproveita o evento não só para reunir a “família
academista” mas também para distinguir aqueles que,
ao serviço do clube, mais se distinguiram em 2012.
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• Gala do ABC na Universidade do Minho
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • Treino do Marítimo, 10h, Estádio dos Barreiros. •
Jogo em atraso da 12.ª Jornada da Liga Zon Sagres: Vitória
de Setúbal-FC Porto, 20h15, Estádio do Bonfim (SportTV1),
ábitro: Pedro Proença (Lisboa). • 2.ª “mão” da Taça do Rei de
Espanha: Valência-REAL MADRID (0-2), 20h30. Sevilha-Saragoça (0-0), 18h30. • 24.ª Jornada da Liga de Honra: MARÍTIMO B-Oliveirense, 15h, Santo António, árbitro: Cosme Machado (Braga). Santa Clara-UNIÃO DA MADEIRA, 20h, Açores,
árbitro: Jorge Tavares (Aveiro). FC Porto B-Portimonense, 18h
(Porto Canal). Benfica B-Naval 1.º de Maio, 16h (Benfica TV),
árbitro: Duarte Gomes (Lisboa). Braga B-Belenenses, 15h.
Sp. Covilhã-Sporting B, 18h. Feirense-Leixões, 20h. • Taça
das Nações Africanas (CAN 2013), na África do Sul, até dia
10 de Fevereiro. 2.ª Jornada, Grupo A: África do Sul-Angola,

15h, Durban. Marrocos-Cabo Verde, 18h, Durban. • Paula
Rute (Marítimo) em estágio na Selecção Nacional Sub-17, no
Jamor (Lisboa).
ANDEBOL • Treino da Selecção Regional Masculina (Nascidos em 1996/97), 20h/21h30, Pav. Escola Bartolomeu Perestrelo.
BASQUETEBOL • O Clube Naval do Funchal, o Clube Amigos
do Basquete e a AssociaçãoPortuguesa de Deficientes - Delegação Regional da Madeira apresentam o Torneio SolidárioBasquetebol Aquático de 2013, 12h, Complexo da Nazaré.
• Liga Fem.: Montijo Basket-CAB-MADEIRA, 21h30, Montijo.
DIVERSOS • Abertura de candidaturas na Universidade da
Madeira (UMa) para Curso de Treino Desportivo de Jovens
Atletas, até sexta-feira. • Inscrições para Curso particular de

avião e piloto de Parapente, no Aeroclube da Madeira, até final do mês. • CD São Roque lança Campanha para novos
Sócios.
TÉNIS-DE-MESA • Marcos Freitas no Open Internacional da
Áustria, na cidade de Wels, prova do Circuito Profissional
(World Tour), até domingo.
GINÁSTICA • Rafael Sá (CD Nacional) em estágio na Selecção de Ginástica Artística Masc. (Juniores), no CAR de Sangalhos, até sexta-feira.
TÉNIS • Inscrições para o Campeonato Regional de Sub-12,
até dia 30.• Open da Austrália, 1.º Grand Slam de 2013, em
Melbourne, até domingo.
PADEL • Inscrições para a 1.ª Etapa do Circuito de Padel de
2013, pelo Ferraz TC, até dia 30.
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Ecos do Sor
A19

ID: 45796219

22-01-2013

Tiragem: 2500

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 22,04 x 15,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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