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Parceria de sucesso e futuro
António Cunha, reitor da Universidade do Minho, foi o anfitrião da festa
do ABC/UMinho e mostrou-se muito satisfeito por poder festejar mais
um aniversário de uma instituição que é parceira da sua ‘casa’, uma
projecto que muito lhe agrada.
“Esta parceria é um projecto que envolve a prática desportiva e generali-
zação do desporto. Somos uma universidade que tem cerca de 20 mil
alunos e dos quais cerca de 10 mil são praticantes de desporto”, referiu
o reitor, visivelmente agradado com os números em questão.
António Cunha fez questão de referir também que é objectivo da UMinho
“utilizar o desporto como forma de complemento dos seus estudantes e
a prática de alta competição é altamente promovida nesta casa” e lem-
brou os sucessos desta parceria referindo que a UMinho “tem nome e
créditos firmados a nível nacional e internacional”.

> carlos costinha sousa

Foi uma noite de grande con-
vívio onde, para além de serem
homenageados os elementos que
mais se distinguiram ao longo
do ano 2012, foram galardoados
também alguns patrocinadores
do clube por todo o apoio que
prestaram ao longo do ano, con-
tribuindo de forma mais do que
decisiva para o crescimento con-
tínio do ABC/UMinho.

O presidente academista, Luís
Teles, fez questão de referir e
lembrar a importância que este
tipo de apoios têm para o clube,
enaltecendo toda a dedicação
que têm demonstrado à ‘família
academista’ e agradecendo a
prontidão das ajudas, lançando o
desafio para que esses e mais
apoios se mantenham nos anos
vindouros.

“Quisemos reunir os academis-
tas, pessoas que têm apoiado o
clube. Quisemos agradecer-lhes
por esse apoio e dizer-lhes que
contamos com eles para conti-

nuar a engrandecer a cidade to-
dos em conjunto”, considerou.

João Martins, da empresa Pneu
Feliz, e Fernando Pereira, da
Tecnigráfica, receberam os ga-
lardões de agradecimento às em-

presas que têm apoiado o clube.
Também Gaspar Castro, revisor
oficial de contas dos academis-
tas, foi agraciado com o galar-
dão Individualidade do ano 2012
tendo agradecido a gentileza do

clube em homenageá-lo desta
forma.

Ao longo de toda a gala o con-
vívio entre atletas, dirigentes,
adeptos e familiares foi uma
constante e, entre os cerca de

180 participantes nesta gala, o
sentimento e vontade eram um
só: continuar a trabalhar e apoiar
para que o ABC/UMinho consi-
ga continuar a crescer.

Também o reitor da Universi-
dade do Minho, António Cunha,
fez questão de saudar o ABC pe-
lo que tem feito pelo andebol na-
cional e lembrar que a parceria
celebrada entre as duas institui-
ções é uma mais-valia para am-
bas e tem dado frutos, recordan-
do que a Universidade do Minho
tem “a equipa que é actualmente
campeã europeia universitária
de andebol”, um dos sucessos
desta parceria com o ABC.

Os melhores do ano 2012 fo-
ram escolhidos e homenagea-
dos, as conquistas do ano foram
celebradas, o convívio entre to-
dos realizou-se com grande ani-
mação e o ABC/UMinho, Escola
de Campeões está pronto para
mais anos de trabalho, luta, ani-
mação, emoções, convívio e
glória, esta que se espera que se-
ja cada vez maior.

“Por um ABC cada vez maior”
Os vencedores dos galardões entregues pelo ABC/UMinho na sua gala mostraram um sentimento único nas suas
mentes: todos querem um ABC cada vez maior. Para tal, todos pediram cada vez mais apoio para o clube.

ROSA SANTOS

Vencedores das cinco categorias dos Galardões José Peixoto Rodrigues

ROSA SANTOS

António Cunha referiu a importância da parceria entre UMinho e ABC

ANDEBOL

> Gaspar Castro, revisor oficial de contas do clube, recebeu o galardão Individualidade 2012.

GALA79.º ANIVERSÁRIO DO ABC/UMINHO
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Apelo por um ABC 
cada vez maior 
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ABC, uma paixão para toda a vida

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC festejou, anteon-
tem, 79 anos de vida. Per-
to de 180 academistas jun-
taram-se num restaurante 
da Universidade do Mi-
nho, que estabeleceu, re-
centemente, um protoco-
lo com o agora ABC/UMi-
nho, para festejar mais um 
ano de vida do emblema 
amarelo e, como é habi-
tual, foram entregues os 
galardões “José Peixoto 
Rodrigues”.

Pedro Seabra (andebo-
lista do ano), José Vieira 
(treinador), juvenis (me-
lhor equipa), António Cos-
ta (diretor), Virgílio Perei-

ra (revelação) e Maria do 
Sameiro Costa (adepta) fo-
ram os mais aplaudidos da 
noite, que serviu, também, 
para agraciar outras indi-
viualidades do ABC.

Gaspar Castro, ROC do 
clube minhoto, recebeu o 
prémio individualidade, 
que foi entregue pelo lí-
der máximo do ABC, Luís 
Teles.

De seguida, dois vice-
-presidentes da SAD da 
turma bracarense, Jorge 
Contente e Tiago Sequei-
ra, entregaram prémios 
a dois patrocinadores do 
clube (Pneu Feliz e Tec-
nigráfica).

A primeira a receber o 

galardão José Peixoto Ro-
drigues foi a adepta Maria 
do Sameiro Costa.

«O ABC é o clube do 
meu coração. Gos-
tava de ver mais 
apoio aos nos-
sos joga-do-
res ,  a t le tas 
e dirigentes.
Todos juntos, 
seremos mais for-
tes», rematou a sim-
patizante do ano, uma
das presenças habituais 
no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, apeli-
dado por muitos como a 
catedral do andebol por-
tuguês.

Pedro Seabra honrado 
com a distinção

Pedro Seabra foi eleito 
o melhor andebolista do 

ano. Miguel Sar-
mento e Fábio 

Vidrago eram 
os outros no-
meados. «O 
Pedro estava 

nomeado para 
adepto do ano. 

Ele viajava, muitas 
vezes sozinho, de automó-
vel ou comboio, só para 
estar na bancada a apoiar 
a equipa, como aconteceu 
num jogo disputado... nos 
Açores», contou o apresen-
tador da gala, Abel Lages, 
também ele um apaixona-

do pelo ABC.
«É uma honra e um or-

gulho receber esta distin-
ção num clube tão gran-
de e com uma história tão 
rica. Juntos, seremos mais 
fortes. Apoiem o ABC», 
gritou, numa das inter-
venções mais aplaudidas 
da noite, carregada de 
carinho e amor pela tur-
ma academista, uma pai-
xão que dura «para toda 
a vida», como realçou um 
dos presentes.

José Vieira 
surpreendido
com o prémio

José Vieira, técnico das 

camadas jovens do ABC, 
foi eleito o melhor treina-
dor pelos adeptos acade-
mistas. «Não estava à es-
pera do prémio. Os outros 
nomeados (Carlos Resen-
de e Nuno Cardoso) tam-
bém eram merecedores 
deste prémio. Eles e ou-
tros que nem foram no-
meados. Partilho este pré-
mio com os meus miú-
dos», vincou.

Durante a Gala do ABC, 
que se prolongou pela noi-
te dentro, passaram no 
ecrã gigante instalado no 
Restaurante Panorâmico 
da UM imagens que re-
tratam momentos dos 79 
anos de vida.

GALARDOADOS NA GALA DA TURMA ACADEMISTA UNIDOS POR UM SENTIMENTO COMUM...

Luís Teles, líder do ABC, à direita, muito animado na hora de cantar os parabéns a você Ricardo Andorinho, dirigente da FAP, entregou prémio a Pedro Seabra, andebolista do ano

«Todos jun-
tos, seremos mais fortes», este é um dos lemas do ABC e uma dass frases da noite

Maria do Sameiro Costa, adepta do ano, fez discurso emocionado Francisco Albuquerque (juvenis, à direita), Virgílio Pereira (revelação) e Seabra (atleta do ano)

FRANCISCO DE ASSIS FRANCISCO DE ASSIS

FRANCISCO DE ASSIS FRANCISCO DE ASSIS
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Competições 
em perigo

Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 
2013, a sociedade civil terá um conjunto de maiores difi-
culdades visto que terá de suportar os elevados impostos 
que o Governo atual impos a todos os portugueses. Com 
todo este cenário pela frente e com o acumular da aus-
teridade tem-se vindo a refletir no dia a dia de todos os 
cidadãos sendo alargado a todas as áreas da sociedade 
portuguesa. 

E o desporto não foge à regra, nomeadamente nas 
modalidades amadoras que estão a passar por muitas 
dificuldades levando já ao abandono de algumas equipas 
das diversas modalidades. Até nas Regiões Autónomas 
da Madeira e dos Açores o futuro do desporto continua 
envolvido numa teia de incertezas.

O recente despacho normativo publicado no “Diário da 
República” de 8 de janeiro, que visa a comparticipação dos 
encargos com as deslocações das equipas do continente 
para as ilhas, mantendo a exclusão do apoio no transporte 
aéreo aos atletas e clubes das duas Regiões Autónomas 
nas viagens para Portugal continental, vem agravar ainda 
mais a crise com que o desporto insular (Madeira e Aço-
res) se debate, num ano em que as verbas dos Governos 
Regionais destinadas à atividade desportiva foram reduzidas 
em 15 por cento, levando a que muitas equipas destas 
regiões, de diversos campeonatos, tivessem abandonado 
as competições ou em alternativa é o abandono de atletas 
que militavam naquelas equipas insulares.

Ainda a semana passada no Madeira Andebol Sad, 4 
atletas do continente (Nelson Pina, Carlos Siqueira, João 
Paulo Pinto e Pedro Peneda) abandonaram aquele clube 
supostamente por atraso nos subsídios aos atletas. Daí 
que se comece a questionar o futuro dessas modalidades 
e que competições a participar.

O Governo Regional da Madeira decidiu atribuir 
12.865.846,00 euros ao desporto para a época 2012/13, 
para as modalidades de futebol, andebol e basquetebol, mas 
com uma redução de 15% o que traz mais dificuldades.

Como já referi em artigos anteriores, serei sempre a favor 
de um sistema que, com todos os seus defeitos, coloque 
lado a lado a educação e o desporto.

No topo desta pirâmide toda temos uma indústria televisiva 
que poderia suportar em massa todo este fenómeno e que 
faria chegar a cada casa a modalidade com os seus dividen-
dos em termos de publicidade e contratos de transmissão 
com regras bem definidas e claras, de modo a que todos 
possam ser tratados da mesma maneira independentemente 
do peso que possuem.

Acredito que em Portugal estará na altura de usar esta 
“crise” para criar estruturas onde comecemos a desenvolver 
na base o jogador português, onde devemos elaborar um 
plano a médio/longo prazo em relação ao caminho que 
queremos para a nossa modalidade. As modalidades têm 
que ser de todos os jovens e não só daqueles que vivem 
em certas zonas do país. 

As instituições responsáveis têm que ter como primeiro 
objetivo garantir a prática desportiva e alargá-la muito 
mais em termos de praticantes. Ter-se-á que rever prio-
ridades, definir o que é importante e começar de “novo”, 
se necessário. 

Dá trabalho? Bastante. Leva tempo? Muito! Tem obstáculos 
e desafios? Imensos! Somos competentes e capazes de o 
fazer? Sem dúvida, somos dos povos mais competentes, 
empenhados e sabedores. Vamos à obra, sabendo que através 
das adversidades tornamo-nos mais fortes e capazes!

OPINIÃO

LUÍS COVAS
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Croácia afasta França e abre caminho para novo 
campeão mundial

Nos últimos 12 anos, 
a França nunca tinha 
falhado uma meia-fi-
nal de um Mundial de 
andebol, mas o con-
fronto com a Croácia 
no torneio que está a 
decorrer em Espanha 
mudou a história. A 
nação bicampeã mun-
dial e detentora do tí-
tulo olímpico vai mais 
cedo para casa depois 
de perder com a Croá-
cia (30-23).

“Temos de apren-
der a admitir a derro-
ta”, declarou  Cédric 
Sorhaindo, pivô da 
equipa francesa, no 
fim do encontro dis-
putado no Pavilhão 
Príncipe Felipe, em Sa-

ragoça. “Não digo que 
não tivemos as nossas 
armas, mas a efici-
ência não estava lá”, 
analisou o atleta nasci-
do na Martinica e que 
ganhou quatro títulos 
com a selecção france-
sa (Mundial em 2009 e 
2011, Europeu em 2010 
e torneio olímpico em 
2012).

A prestação france-
sa já tinha sido tremida 
na ronda anterior, com 
uma magra vitória so-
bre a Islândia. Agora, 
com a Croácia – um dos 
eternos favoritos ao tí-
tulo –, acabou mesmo 
por se render, com uma 
diferença de sete golos. 
Mesmo assim, a equipa 

comandada por Claude 
Onesta foi mais longe 
do que no Europeu do 
ano passado, que foi 
um fiasco para os cam-
peões mundiais (11.º 
lugar num torneio ga-
nho pela Dinamarca).

“Faltou-nos eficá-
cia e objectividade, 
faltou-nos ritmo e mui-
tas coisas para sermos 
capazes de dificultar a 
vida a uma equipa cro-
ata que jogou em plena 
euforia praticamente 
desde o início”, ava-
liou o seleccionador 
francês.

Além da Croácia, 
passaram às meias-fi-
nais a Dinamarca, a 
Espanha e a Eslovénia. 

Os espanhóis bateram 
a Alemanha (28-24), ao 
passo que os eslovenos 

derrotaram a Rússia 
(28-27). A Dinamarca 
superou a Hungria (28-

26) e agora vai discutir 
o acesso à final com a 
Croácia.
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Diversas modalidades irão estar em foco ama-
nhã, sábado, em organizações da Direcção de
Serviços do Desporto Escolar da Secretaria Re-
gional da Educação. Com a colaboração de al-
gumas autarquias e da própria Secretaria
Regional da Educação. ao nível dos transpor-
tes, torna-se possível colocar em prática algu-
mas Concentrações destinadas aos alunos dos
2.º e 3.º Ciclos. Teremos, então, sábado, a partir
das 9 horas, e durante toda a manhã,as moda-
lidades de Futsal (Horácio Bento de Gouveia e

Gonçalves Zarco), Volei-
bol (Pavilhão da Torre e
Pavilhão da Ribeira
Brava), Andebol (Pavi-
lhão do Funchal), Atle-
tismo (Pista de Câmara
de Lobos), Natação (Pis-
cina da Penteada), Esca-
lada (Horácio Bento de Gouveia) e Basquetebol
(Francisco Franco e Pavilhão da “Levada”).1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Desporto Escolar com várias actividades amanhã
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> carlos costinha sousa

Numa noite de festa, animação,
e convívio, o ABC/UMinho ce-
lebrou o seu 79.º aniversário nu-
ma gala, que decorreu na Uni-
versidade do Minho, em que fo-
ram homenageados os elemen-
tos que mais se destacaram ao
longo do ano 2012.

Ainda antes do início do repas-
to que celebrou o aniversário
academista, o presidente da di-
recção 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 conti-
nuar a fazer crescer o ABC.

“Quisemos, neste momento,
em que atravessámos algumas
dificuldades, marcar este aniver-
sário como uma vontade de an-
dar 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 conse-
guir que o ABC se mantenha co-
mo o clube que, até agora, tem
representado muito dignamente

a cidade de Braga, a região do
Minho e Portugal. Tem todo o
sentido fazermos este aniver-
sário, como um esforço para reu-
nir os academistas que têm apoia-
do 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 da-
queles que “de uma maneira
apaixonada, estiveram mais em
destaque em 2012”. “Não fomos
nós que os elegemos, isto foi

posto à votação e todos associa-
dos do ABC elegeram os melho-
res. Tivemos imensos votos e,
seguramente, aqueles que ganha-
ram, e os vencidos também me-
reciam vencer, são aqueles que
toda a comunidade academista
entendeu que eram merecedores
de nota de relevo”, finalizou.

ROSA SANTOS

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

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.

ANDEBOL

> Cerca de 180 ‘amigos’ da família academista estiveram reunidos em celebração.

GALA 201279.º ANIVERSÁRIO DO ABC/UMINHO

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
Dir igente 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
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Zé Nuno Pinheiro reforça Artística de Avanca
Avelino Conceição

� A Artística de Avanca, que conti-
nua empenhada em lutar pela per-
manência na 1.a Divisão Nacional
de Andebol, apresentou, esta sema-
na, Zé Nuno Pinheiro como o mais
recente reforço do plantel sénior. O
internacional júnior é segundo jo-
gador que a equipa avancanense
vai buscar ao FC Porto, depois de há
uma semana e meia atrás, ter asse-
gurado o empréstimo de Duarte
Carregueira.

E se o primeiro reforço já deu
mostras de grande qualidade e que
encaixou que na perfeição na equi-
pa de Avanca, o mesmo se espera
agora deste jogador das camadas
jovens do Dragão. Zé Nuno Pi-

nheiro, natural de Paranhos, vem
também emprestado até ao final
da época. Aos 19 anos, e depois de
vestir a camisola do FC Porto des-
de o escalão de Minis, já foi chama-
do, por diversas vezes, à selecção
nacional de juniores.

Mais um jovem talento
Zé Nuno Pinheiro é mais um jo-
vem talento que ingressa na Artís-
tica, 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 for-
mação de Avanca está no bom ca-
minho, 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 jo-
gos, quatro deles em casa, a come-
çar já no próximo sábado, na re-
cepção ao Xico Andebol. Depois

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

Luís Silva
e Pedro Maia
integram
sete ideal

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

Carvalho e Pedro Maia mere-
ceram esse destaque. Esta
semana, a formação avanca-
nense viu Luís Silva e Pedro
serem escolhidos para a equi-
pa da jornada, pelo seu
desempenhono jogo frente ao
Belenenses. Destaque ainda
para os nove golos apontados
por João Vilar, que contribuí-
ram para a a magnífica vitória
(28-25) em Belém.

ZÉ NUNO PINHEIRO foi apresentado esta semana
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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 inun -
dação do Pavilhão Despor tivo
da ACD Monte (Aveiro) e falta
de luz no Pavilhão Municipal de
Estar reja, as atenções dos
amantes da modalidade vira -
ram-se para os restantes esca -
lões nacionais, no caso, jovens.

A Associação de Andebol de
Viseu tem quatro repre sen tantes
no campeonato nacional de
Juvenis-Zona 2 e entre eles está o
Ginásio Clube de Tarouca que
defende o título conquistado na

época passada. Nesta altura os
tarouquenses ocupam a ter ceira
posição, com menos dois pontos
que o vice-líder o FC Por to que
venceu anteontem o jogo em
atraso do passado fim-de-se ma -
na, frente ao Gondomar Cul tural.
Os portistas aumen ta ram a
vanta gem porque o Gi násio de
Tarou ca cedeu o se gundo empate
da prova em Leça da Palmeira.
Aliás foi a unica igualdade re gi -
stada na jornada. Mas na pró -
xima ronda as emo ções vão estar
centradas na ca pi tal do Vale En -
cantado, com a vi sita da forma -
ção do FC Porto a Tarouca. Os do -
nos da casa neces sitam de vencer
para igualarem pontual mente o

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 clas si -
ficados. 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 Ta -
rouca. 

O Núcleo de Andebol de Pe -
ne dono não desperdiçou a opor -
tunidade 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 qual -
quer surpresa, o Andebol Clube
de Lamego levou de vencida a
Escola de Andebol de Moimenta
da Beira, a equipa que tem a pos -
se da 'lanterna vermelha' e que,
diga-se, ainda não conseguiu
ven cer nem empatar. l

TAROUQUENSES empataram contra o Leça
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Gala do ABC consagrou
Pedro Seabra e Zé Vieira

Os distinguidos na Gala do ABC

PEDRO VIEIRA DA SILVA

Pedro Seabra, andebo-
lista, e José Vieira, trei-
nador dos juvenis, foram 
eleitos, ontem, melhor jo-
gador e melhor técnico do 
ano de 2012, no ABC.

Na gala da turma acade-
mista, realizada nas insta-
lações da Universidade do 
Minho, e que juntou perto 
de 200 pessoas, foram ain-
da premiados Maria Samei-
ro Costa (adepta do ano), 
os juvenis (equipa do ano), 
António Costa (diretor do 
ano) e Virgílio Pereira (jo-
gador/revelação).

Na festa anual da turma 
academista marcaram pre-
sença, entre outros, An-
tónio Marques (presiden-
te da AIM), Manuel Bar-
ros (Instituto Português 
do Desporto e Juventude), 
António Cunha (Reitor da 
UM), Vítor Sousa (vice-pre-
sidente da Câmara de Bra-
ga), Palmira Maciel e Hugo 
Pires, vereadores, os ele-
mentos que compõem o 
plantel do ABC, com des-
taque para o técnico Car-
los Resende, diretores do 
clube minhoto e elemen-
tos ligados à turma bra-
carense.

O Reitor da Universida-
de do Minho lembrou que 

FRANCISCO DE ASSIS

DUAS CENTENAS DE PESSOAS PRESENTES

a parceria com o ABC, 
uma “marca da cidade”, 
tem sido muito positiva 
para ambas as partes, sa-
lientando que a UM é cam-
peã europeia de andebol. 
«Acreditamos neste proje-
to e estamos comprometi-
dos com eles», vincou An-
tónio Cunha.

O presidente do ABC, 
Luís Teles, mostrou-se sa-
tisfeito por ver “tanta gen-
te” que adora o ABC jun-
ta numa gala que é sem-
pre “um momento alto” 
do clube.

«Quisemos, neste mo-
mento, em que atravessá-
mos algumas dificuldades, 
marcar este aniversário. 
Marcar como uma vonta-

de de andar para a frente 
e de construir algo, mesmo 
em tempos difíceis. Mos-
trar que há uma dinâmica 
e a vontade em conseguir 
que o ABC se mantenha 
como clube que, até ago-
ra, tem representado, mui-
to dignamente, a cidade de 
Braga, a região do Minho 
e Portugal», disse.

«Tem todo o sentido – 
prosseguiu -- fazermos esta 
festa de aniversário, um es-
forço para reunir os aca-
demistas que têm apoiado 
o clube e dizer que conta-
mos com eles para conti-
nuar a crescer».

«Este – finalizou Luís Te-
les – é um momento sen-
tido, em que as pessoas 

estão aqui por carinho e 
amor ao clube».

Sobre os vencedores, o 
presidente da turma acade-
mista, disse que os vence-
dores, como os vencidos, 
representam «aqueles que, 
de uma maneira apaixona-
da, estiveram mais em des-
taque em 2012».

«Não fomos nós que os 
elegemos, isto foi posto 
à votação, tivemos imen-
sos votos e, seguramente, 
aqueles que ganharam, e 
os vencidos também me-
reciam vencer, são aque-
les que toda a comunida-
de academista entendeu 
que eram merecedores 
de nota de relevo», fi-
nalizou.

Um pormenor da sala onde decorreu o evento Página 18
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A equipa de iniciados da 
Escola de Andebol do IPG 

subiu ao terceiro lugar do 
grupo após vencer, no último 
domingo, o AD Godim (Régua) 
por 32-26. O encontro realizou-
se no âmbito da segunda fase 
do Campeonato Nacional, onde 
a equipa guardense tem 10 

pontos, menos quatro do que o 
AC Lamego e o EA de Moimen-
ta da Beira. Já a formação de 
infantis venceu uma equipa de 
Figueira de Castelo Rodrigo por 
31-12, a contar para o acesso ao 
Campeonato Inter-regional. A 
equipa do IPG ocupa o primeiro 
lugar do grupo.

Infantis e iniciados da 
Escola de Andebol do IPG 
vitoriosos

DR
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 Ò andeBol

juniores garanteM 
aCesso à segunda fase

Na deslocação a Castelo Bran-
co, a equipa de seniores mascu-
linos da SIR 1º Maio, apesar de 
uma entrada no jogo com 3-0 fa-
vorável para si, nunca conseguiu 
impor o ritmo do jogo, permitindo 
que a equipa da casa tomasse 
conta da partida e fosse para in-
tervalo a vencer por 14-7. 

No segundo tempo a equipa 
marinhense apresentou-se com ou-
tra disposição reduzindo para 20-
15 aos 10 minutos, mas algumas 
falhas na finalização aliadas a 
erros de arbitragem impediram a 
recuperação, acabando a equipa 
da casa por vencer por 32-23.

Com este resultado a SIR com-
plicou as contas do apuramento, 
mas continua a depender só de si 
para passar à segunda fase.

No próximo sábado recebe o 
Pombal no pavilhão Nery Capu-
cho, pelas 19h, onde se prevê que 

regresse às vitórias.
Em Santarém frente aos Empre-

gados do Comércio e num jogo 
que poderia carimbar o passapor-
te da equipa de juniores masculi-
nos à segunda fase da competi-
ção, os jovens do 1º de Maio não 
tremeram e em casa de um rival 
direto foram conquistar esse feito 
inédito no escalão. O jogo, como 
se previa, foi de grande equilíbrio 
com constantes alternâncias na 
frente do marcador, com o empate 
a 12 golos ao intervalo a espelhar 
isso mesmo.

O segundo tempo parecia uma 
repetição do primeiro, tanto na 
exibição, excelente por parte das 
duas equipas, como no resultado 
onde a SIR apesar de a 25 segun-
dos do final, com uma ação exce-
lente, ter tido a vitória na mão, um 
remate falhado aos 6m a permitir 
a recuperação de bola e o golo 

do empate a 28 golos.
No jogo que decidiu o apura-

mento, destaque para a entrega e 
coesão defensiva apresentada pe-
los jovens marinhenses. Na próxi-
ma semana prevê-se mais um jogo 
empolgante, desta vez em Samora 
Correia, contra uma equipa que 
luta ainda pelo apuramento para 
a segunda fase.

Na deslocação até Pombal 
para defrontar o NDA Pombal 
assistiu-se a uma partida equili-
brada desde o início até perto do 
final da 1ª parte com os juniores 
masculinos da SIR a manterem a 
vantagem pela margem mínima. 
Nos últimos cinco minutos a SIR 
destacou-se, marcando 5 golos 
sem resposta, chegando ao inter-
valo com o resultado em 10-15.

A segunda parte foi equilibra-
da, com a diferença de 5 golos 
a manter-se até aos últimos 5 mi-
nutos, altura em que a equipa da 
casa conseguiu minimizar a dife-
rença para 2 golos, esforço que vi-
ria a ser tardio, pois o jogo termi-
nou a 24-26, favorável à SIR que 
cumpriu o objetivo de contabilizar 
mais 3 pontos na tabela classifica-
tiva, mantendo o 2º lugar.

 Ò Juvenis doMinaM,  

iniciadas doMinadas

Na antevisão das próximas 
quatro jornadas em que a SIR vai 
receber as principais adversárias, 
neste último sábado coube aos 

Empregados do Comércio virem 
até à Marinha Grande e saírem 
derrotadas. As juvenis femininas 
da SIR entraram muito fortes na 
primeira parte, em que domina-
ram, e ao intervalo venciam por 
20/5. No segundo tempo e com 
a rotação do banco o jogo ficou 
mais equilibrado tendo o parcial 
ficado favorável à SIR por 17/15, 
num jogo que terminou em 37-20.

Na deslocação até Leiria as 
iniciadas da SIR apresentaram-se 
muito longe da qualidade que já 
demonstraram nesta época tendo 
discutido o jogo apenas nos pri-
meiros 15 minutos em que o re-
sultado se registava 5/5, após o 
que sofreram um parcial de 6/1 e 
daí para frente foi sempre a correr 
atrás do resultado. Já na segunda 
parte e com 10 minutos para jo-
gar a SIR 1º de Maio tentou pres-
sionar utilizando defesa individual 
e se a mesma deu resultado nas 
primeiras jogadas rapidamente 
a JUVE descobriu na sua pivô o 
antídoto, tendo esta aparecido 
quatro vezes sozinha na cara da 
guardiã Isabel Cardoso, que foi 
a melhor atleta marinhense nesta 
partida, arrumando assim as limi-
tadas esperanças da SIR em dar a 
volta a um contexto adverso frente 
a uma equipa a quem esta época 
já ganhou por 10 golos, mas que 
nesse jogo foi um inquestionável 
vencedor. ß

 Ò foto: arquivo
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Andebol, futebol, hóquei, basquetebol e futsal: todos foram afectados

Adiado, a palavra mais comum 
em fim-de-semana de tempestade
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Foi um fim-de-semana absolu-
tamente atípico. Uma enorme
quantidade de jogos, nas mais va-
riadas modalidades, ficou por rea-
lizar devido ao temporal que se
abateu sobre a região. A falta de luz
foi o principal óbice ao normal de-
senrolar da jornada, mas também
as estradas intransitáveis e os da-
nos nas infra-estruturas desporti-
vas provocaram o adiamento de jo-
gos. Nas camadas jovens então,
raro foi o clube que não foi afecta-
do, a maior parte devido à falta de
luz para realizar as partidas.

No futebol e no futsal, o facto de
os árbitros estarem em formação
fez com que houvesse menos par-
tidas marcadas. Ainda assim, se-
gundo dados da Associação de Fu-
tebol de Leiria, houve mais de 60
jogos que tiveram de ser adiados.
Mesmo sem luz, nos jogos dos
mais pequenos, por serem dispu-
tados bem cedo, muitos jogos fo-
ram realizados.

No andebol, o Atlético Clube da
Sismaria recebia sábado, pelas 17
horas, no pavilhão da Gândara, o
Vitória de Setúbal. Em caso de
triunfo, garantia o apuramento
para a fase final da 2.ª Divisão de
andebol, poule onde serão decidi-
das as duas equipas que sobem à
1.ª Divisão. No entanto, a falta de
luz inviabilizou a partida, que foi
adiada para 17 de Fevereiro, um do-
mingo. Para o capitão de equipa,
João Sousa, esta é uma situação
que acaba por prejudicar a equipa,
uma vez que terá de entrar em
campo no dia seguinte a uma des-
gastante viagem a Tavira. 

Ainda no andebol, o jogo entre o
Colégio João de Barros e a Juven-
tude do Lis, da 1.ª Divisão femini-
na, estava marcado para as 16 ho-

ras de sábado no recém inaugura-
do pavilhão de Meirinhas, mas
porque havia algumas placas soltas
na infra-estrutura, acabou por ser
desviado para o Centro Desportivo
Juve Lis e jogado às 21 horas. A
equipa de Leiria acabou por vencer,
por 25-21. Curiosamente, o jogo de
seniores masculinos da Juventude
do Lis frente à Académica de Coim-
bra, marcado para as 20 horas, não
chegou a realizar-se.

Também o hóquei em patins foi
afectado pela intempérie. A parti-
da da equipa feminina do HC Tur-
quel, campeão nacional, em Ara-
zede, concelho de Montemor-o-
Velho, foi adiada para 3 de Feve-
reiro. Na 3.ª Divisão masculina, o
sábado marcava o final do cam-
peonato. Valeu que tudo estava

60
Número de jogos sob a égide da
Associação de Futebol de Leiria
que tiveram de ser adiados

24
Número de jogos deandebol
adiados devido ao temporal. No
hóquei em patins não se
realizaram duas partidas no
distrito e no basquetebol oito

Os números

Juve Lis tinha o jogo marcado para as Meirinhas. Acabou por jogar, e ganhar, em casa

RICARDO GRAÇA/ARQUIVO

decidido, com a subida de divisão
já atribuída a Sismaria e Cucujães.
Estas equipas defrontavam-se e
tiveram de mudar de pavilhão,
Era suposto jogarem em Cucujães
e acabaram por entrar em campo
em São João da Madeira. Já o jogo
entre Juventude Ouriense e o HC
Mealhada B não se realizou, tendo
sido remarcado para amanhã, sex-
ta-feira, às 20:30 horas.

No basquetebol, o pavilhão de
Pousos estava pronto para receber
a fase final do Campeonato Dis-
trital de sub-19 feminino, mas a in-
tempérie obrigou a adiar a com-
petição para o final da época des-
portiva. Além desses quatro de-
safios, outros tantos não puderam
ser disputados no fim-de-
semana.
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> Andebol

Mário Mendes

> Nem só de futebol vive o desporto na 
região e comprová-lo está a realização do 
Campeonato Nacional de Andebol no escalão 
de Iniciados Masculinos que completou no 
passado fim-de-semana, a décima segunda 
jornada.

A série alentejana da competição (Zona 
9) integra clubes filiados nas associações de 
andebol de Beja (Associação Cultural e Re-
creativa Zona Azul de Beja e Centro de Cul-
tura Popular de Serpa) Évora (Évora Andebol 
Clube) e Portalegre (Cruz de Malta Andebol 
Clube de Crato, Inijovem, de Nisa, Grupo 
Experimental de Ponte de Sor e Ginásio 
Andebol Portalegre) que têm proporcionado 
animados jogos, onde impera o fair-play e 
têm constituído, por isso, uma excelente 
forma de divulgação da modalidade.

No domingo, dia 20, assistimos a um 
desses jogos, que opôs, em Nisa, a equipa 
local, Inijovem e os jovens andebolistas da 
Zona Azul, de Beja.

Uma partida bem jogada, com constantes 
alterações no marcador e que terminou com 
a vitória da equipa nisense, menos “madura” 
e que suplantou essa diferença com garra e 
o apoio do público.

Bonito foi assistir, no final do jogo, à de-
monstração de desportivismo, com todos os 

atletas perfilados e abraçados no centro do 
recinto, mostrando que o andebol – como 
todas as modalidades desportivas – não são 
mais do que uma manifestação de amizade 
e de salutar convívio.

Campeonato Nacional de Andebol 
Iniciados Masculinos – Zona P9

Resultados da 12ª Jornada
Cruz de Malta, 11 CCP Serpa, 52
Inijovem, 24, ACR Zona Azul, 18
GE Ponte de Sor, 34 Évora AC, 29
Folgou: Ginásio Andebol Portalegre

Próxima Jornada (27/1/2013)
ACR Zona Azul – GA Portalegre
CCP Serpa – GE Ponte de Sor
Évora AC – Inijovem
Folga: Cruz de Malta AC

Clasificação

Andebol Juvenil quer singrar no Alentejo

Nacional de Iniciados Masculinos com 
grande animação
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No próximo fim de semana jogam-se em Tarouca os 
campeonatos Nacional de Juvenis Masculino da 1ª divi-
são (1ª fase – zona 2) e o Nacional Juniores Masculino 
da 2ª divisão.

No sábado, dia 26, tem lugar o jogo dos juvenis, o G. C. 
Tarouca vai defrontar o F. C. Porto pelas 12 horas.

Já no dia 27, domingo, os juniores do Tarouca vão de-
frontar o CDC S. Paio de Oleiros pelas 15 horas.

Os jogos vão ser disputados no Pavilhão Gimnodes-
portivo Cidade de Tarouca.

SA

Andebol em Tarouca
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Após uma primeira fase difícil
para as equipas de formação (in-
fantis/iniciadas e juniores), a
Casa do Benfica em Castelo
Branco (CBCB) iniciou a segun-
da fase dos respetivos campeo-
natos nacionais  de forma muito
positiva.

No que respeita o escalão
de infantis, iniciaram a segunda
fase levando já três jogos com
duas vitorias (Nazaré – 5-20 e Bac
(Batalha – 13-6) e um a derrota
com o Colégio J. Barros por 11-12
o que coloca a equipa nesta
fase em 1º lugar do grupo.

Casa do Benfica dinamiza andebol

Sendo uma equipa de pri-
meiro ano, e tendo por objetivo a
permanência no Campeonato,
tem evoluído de forma conside-
rável. Contribuiu para a sua evo-
lução a presença no 27º Torneio
Internacional de Kaky Gaia onde
jogando no escalão superior, fez
jogos equilibrados, que ajuda-
ram o crescimento do grupo, e
que claramente influenciaram
esta entrada na 2ª fase. É uma
equipa com muito potencial e
com um percurso ainda longo.

Relativamente às iniciadas,
entrando agora na segunda

fase, após uma primeira fase di-
fícil, grande parte das equipas de
último ano no escalão (dois anos
de diferença em relação à maio-
ria das atletas) fez um jogo (Cister
23 – 21) muito equilibrado e dan-
do bons inícios para esta fase.

Destaque também para as
juniores, que receberam neste
fim-de-semana a equipa do LAC
– Aveiro, vencendo por 26-25,
num jogo muito complicado, dis-
putado taco-a-taco, com o resul-
tado mantendo-se até ao final
sempre com diferença de 1, con-
seguindo as jogadoras da casa

ganhar superioridade vencendo
por diferença mínima.

A captação de novas atle-
tas, minis/bâmbis, está em
curso, agendando a CBCB um
Festand já para Fevereiro. Este
será um evento aberto a todas
as raparigas entre os 7 e 10
anos que queiram experimen-
tar a modalidade. Os treinos
destes escalões decorrem na
segunda-feira às 19 horas no
pavilhão Afonso Paiva, à quar-
ta-feira às 17h30 no pavilhão
municipal e sábado às 10h30
no pavilhão municipal.
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No fim-de-semana 
de 12 e 13 de Janeiro 
estiveram centradas as 
principais atividades 
previstas para a 
comemoração dos 25 
Anos da Associação de 
Andebol de Vila real 
(AAVr) que se assinala, 
de facto, no dia 12 de 
Janeiro. 

Assim, na sexta-feira, 
dia 11, passada o Presidente 
da Federação de Andebol 
de Portugal, Ulisses Perei-
ra, assinou um total de seis 
protocolos com diferentes 
entidades, para desenvol-
vimento da modalidade no 
Distrito de Vila real. Foram 
assumidos protocolos com 
os centros de Formação de 
Professores, para imple-
mentação de ações de for-
mação creditadas e gratui-
tas a todos os professores 
de educação física intitu-
lada “Didática do Andebol 
– novas Metodologias de 
ensino”. 

A contrapartida que 
o andebol terá é o com-

promisso dos professo-
res formados na promo-
ção interna nas suas esco-
las da modalidade atra-
vés de jogos inter-turma e 
formação de árbitros. os 
centros em causa são: Vila 
real, através do seu diretor 
carlos silva, Alto tâmega 
e Barroso, através do seu 
diretor Altino rio e o cen-
tro da região de Basto atra-
vés do diretor João car-
los sousa. A implementa-
ção prática e acompanha-
mento do aqui protocola-
do será assegurado pela 

Associação de andebol de 
Vila real. os restantes três 
protocolos foram assumi-
dos com estabelecimentos 
de ensino, que aqui mais 
não é do que passar ao 
papel o que na prática já 
se vem fazendo na promo-
ção da modalidade. Assim 
com os colégios da Boa-
vista, através do seu dire-
tor José António Gaspar 
e de são José através da 
sua diretora teresa santos 
e com o Agrupamento de 
escolas Morgado Mateus, 
através do seu diretor da 

comissão administrativa 
provisória, António carva-
lho, se protocolou a cola-
boração entre as entidades 
de ensino e os responsá-
veis da modalidade a nível 
local e nacional na sua pro-
moção. 

o dia principal foi muito 
preenchido, nomeadamen-
te com a abertura da expo-
sição dos 25 anos da Asso-
ciação de Andebol de Vila 
real, que contou com a 
presença do Presidente da 
câmara Municipal de Vila 
real, Manuel Martins, assim 

como de outros Autarcas 
do distrito, logo seguida 
pela gala comemorativa. 
este mais importante acto 
protocolar, para além de 
fazer um resumo históri-
co da Associação, permitiu 
fazer a entrega das últimas 
condecoração que a Asso-
ciação fez. 

Para além dos actos 
mais protocolares a gala 
foi abrilhantada com uma 
coreografia da modalidade 
por um grupo de alunos da 
UtAD orientada pela Pro-
fessora Maria Helena, pelo 

beatbox Kappy e pelo ex-
atleta e actual treinador, 
Pedro Matos com três fabu-
losas e muito bem dispos-
tas atuações musicais.

A gala foi encerrada, 
com os discursos do Pre-
sidente da Direção, Adria-
no tavares, do Presidente 
da Federação de Andebol 
de Portugal, Ulisses Perei-
ra, do Delegado regional 
do instituto do Desporto e 
Juventude, Manuel Barros 
e do Presidente da câma-
ra Municipal de Vila real, 
Manuel Martins.

COMEMORAçõES DOS 25 ANOS DA ASSOCiAçãO DE ANDEBOL DE ViLA REAL

AAVR estabelece protocolos e homenageia personalidades no 25º aniversário
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 ANDEBOL

Juniores de Valongo perdem liderança
A equipa de juniores femininos da 

Casa do Povo de Valongo do Vouga per-
deu a liderança no campeonato nacional 
da categoria ao perder (20-36) em Alca-
nena para a 9ª jornada. A LAAC também 
perdeu (24-26) em Castelo Branco.

Com estes resultados, e a uma jornada 
do fi m desta fase, o Alcanena soma 25 pon-
tos (só derrotado em Valongo do Vouga, 
ganhando os restantes oito jogos), seguido 
de Juve Lis e CPVV (23 pontos – duas der-
rotas cada). Castelo Branco e LAAC somam 
13 pontos (duas vitórias e sete derrotas) 
e SIR 1º de Maio 11 pontos (uma vitória e 
oito derrotas).

Para a últi ma jornada, a LAAC recebe o 
1º de Maio e a CPVV joga também em casa 
com o Castelo Branco. Os jogos apenas se 
realizam a 24 de Fevereiro.

Infanti s femininos da CPVV – Vitó-
ria (33-16) em Espinho, para o campeo-
nato nacional. Sábado (15h) recebem o 
Alavarium. Clasifi cação: 1º Sanjoanense, 
Alavarium e Espinho, 8 jogos/22 pontos; 
4º CPVV, 8/18; 5º Espinho B, 9/17; 6º Pa-

teira, 6/10; 7º Canelas e Salreu, 8/10; 9º 
Vacariça, 7/9.

Jogos da CPVV – As juvenis femininas, só 
com vitórias no campeonato nacional, jo-
gam sábado (15h) com a Sanjoanense, em 
São João da Madeira. No domingo, as ini-
ciadas femininas recebem a Académica de 
Espinho (15h). Em masculinos, os infanti s 
recebem sábado (11h) o Feirense B.

Jogos do Pateira – Com as restantes 
equipas de folga, as infanti s femininas 
jogam em Salreu (11h) no sábado. Os 
iniciados masculinos terão jogo no do-
mingo com o Alavarium, em Aveiro, mas 
sem hora conformada até ao fecho desta 
edição.

Juvenis femininos do Pateira – Der-
rota (19-34) com a Académica de Espi-
nho A para o nacional. Sábado, recebe 
o Saavedra Guedes (15h). No campeona-
to, é 8º com 18 pontos em 12 jogos. 

Juvenis masculinos do AAC – Derrota 

(14-33) em São Paio de Oleiros para a fase 
complementar da II divisão nacional. Ali-
nharam: Jorge Ferreira (gr), Gabriel Olivei-
ra, Bernardo Rodrigues, Edgar Santos (1), 
Alexandre Fernandes(4) , Nuno Marques, 
José Paulos (1), Carlos Almeida (2), Zé 
Santos, Zé Lima (3), Luis Noronha (1), Ber-
nardo Pires e Jorge Pires (2). Sábado (14h) 
recebem o Avanca em Travassô.

Minis masculinos do AAC – Derrota 
(9-23) com o CAIC, tendo alinhado: Gon-
çalo (gr), Miguel, Guilherme Marado (3), 
Luis (1), Henrique, António e Duarte (5). 
Sábado (11h) recebem o Canelas em Tra-
vassô.

Iniciados masculinos do AAC – Der-
rota (22-25) na recepção ao Vacariça, 
tendo alinhado: Ricardo Pato (gr), José 
Bapti sta (5), Diogo Guerra (3), Duarte 
Fernandes, Gabriel Mendes (1), Zé Lima 
(7), Bernardo Rodrigues (4), Bruno Cor-
reia (1), José Canas, José Paulo e Gon-
çalo Matos (1). Domingo (16h30) jogam 
fora com o Feirense B.
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