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Jornal Feedback - Guimarães 2013: Presidente da FPF apadrinha lançamento de livro
que relata histórias sobre a vida associativa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2013

Meio: Feedback.com

URL:
http://www.jornalfeedback.com/index.php?option=com_k2&id=6689:guimaraes-2013-presidente-da-fpf-apadrinha-lancamento-de-livro-

que-relata-historias-sobre-a-vida-associativa&view=item&Itemid=1

/

 
Alves Pinto - presidente da assembleia geral da Associação de Futebol de Braga e dirigente do Xico
Andebol - apresenta amanhã, sábado, 21 de dezembro, em Guimarães, o livro de sua autoria
"Futebol, Contos e Descontos". Com ilustrações do pintor Salgado de Almeida e capa de Henriqueta
Jordão, a obra contém 20 contos relativos a conversas, brincadeiras e histórias sobre anos de vida
associativa. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Carlos Coutada,
vice-presidente da FPF, e Augusto Silva, vice presidente da federação portuguesa de andebol, marcam
presença na apresentação da obra. As receitas apuradas com a venda do livro - cada exemplar tem
um custo de 10 euros - revertem para o Xico Andebol, clube histórico de Guimarães que atravessa
atualmente algumas dificuldades. O lançamento conta com o apoio de Guimarães Cidade Europeia do
Desporto 2013 e terá lugar no auditório do Lar de Santa Estefânia, às 11h30.
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Livro "Futebol, Contos e Descontos" e Alves Pinto é apresentado este sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2013

Meio: Guimarães Digital.com

URL: http://www.guimaraesdigital.com/index.php?a=noticias&id=54413

/

 
Fernando Alves Pinto apresenta este sábado, o seu livro "Futebol, Contos e Descontos", com
ilustrações do pintor Salgado de Almeida e capa de Henriqueta Jordão.
 
 O livro contém 20 contos relativos a conversas, brincadeiras e histórias sobre anos de vida associativa
do autor que presidente da Assembleia geral da Associação de Futebol de Braga e Presidente do Xico
Andebol.
 
 Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Coutada, vice-presidente da
FPF, e Augusto Silva, vice presidente da federação portuguesa de andebol, marcam presença na
apresentação da obra, marcada para o auditório do Lar de Santa Estefânia, às 11h30.
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Luís Teles
“Apoio de todos os
bracarenses seria  
um ‘élan’ adicional”

O presidente do ABC, Luís Teles,
abriu ontem a conferência de
imprensa de antevisão ao jogo
frente ao FC Porto com um apelo
ao envolvimento dos
bracarenses. “Para nós, é muito
importante termos, além dos
adeptos do ABC, todos os
bracarenses do nosso lado”,
disse, após fazer votos de paz e
um futuro melhor para a cidade.
“O ABC tem dado provas, tem
tido um desempenho dentro das
expectativas, muito positivo. 
O apoio de todos os bracarenses
era, neste momento, o ‘élan’
adicional, que nos poderia levar
além dos objectivos que temos
traçados esta época”, adiantou.
Considerando “uma grande
oportunidade”, o jogo contra o
Porto, o presidente do ABC
explicou que o horário foi adiado
para as 21 horas, de modo a
evitar a coincidência com a
corrida de S. Silvestre, que, em
Braga, decorre à tarde e, assim,
“permitir, a todos os que gostam
de andebol, assistir ao jogo e
apoiar o ABC”. 
“Além de gente conhecedora,
precisamos de gente que sinta e
que viva o ABC”, acrescentou.

§andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Vamos defrontar uma grande
equipa. São pentacampeões na-
cionais e conseguiram boas vitó-
rias na Liga dos Campeões este
ano. É um nível diferente e é um
nível que nós queremos também
atingir”. Assim comentou Pedro
Seabra, o central do ABC, o jogo
de amanhã com o FC Porto.

“Supreendidos não estamos.
Nós temos consciência de que
temos trabalhado muito bem
desde o início”, respondeu,
quando interpelado sobre o ren-
dimento da equipa nesta tempo-
rada.

Para Pedro Seabra, a palavra
certa será “satisfeitos” porque
“temos conseguido uma consis-
tência a nível de resultados e a
nível de exibições que justifica
plenamente a posição que ocu-
pamos”.

“Estar na frente mas não aca-
bar a conseguir o nosso objecti-
vo”, disse ainda, “não adianta
nada”.  Mas — realçou, “dá uma
confiança e alento importante
para encarar estes jogos e conti-
nuar a trabalhar diariamente”

“É bom quando começamos a
ser olhados e a ser respeitados
de outra forma. Temos consciên-
cia do valor que temos e do nível
que temos atingido”, frisou

Pedro Seabra, central do ABC e o jogo de amanhã com o FC Porto

“São  de um nível que queremos atingir”

ROSA SANTOS

Pedro Seabra, central do ABC: “temos consciência do valor que temos”
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Temos a responsabilidade de
ganhar”, assumiu ontem, em
conferência de imprensa, o trei-
nador do ABC, Carlos Resende.
O FC Porto chega a Braga na
condição de líder com 43 pontos
(como o Sporting), mais um do
que o ABC, quarto classificado
com os mesmos 42 pontos do
Benfica. 

“Temos pela frente um jogo
com um adversário que é penta-
campeão nacional e que nos tem
representado nas competições
europeias”, salientou Carlos Re-
sende, frisando, por outro lado
que “também temos a consciên-
cia de que, no nosso pavilhão,
com apoio do nosso público e
com a nossa qualidade, temos
possibilidades de vencer”.

Quando questionado sobre se,
tendo em conta a preparação da
equipa, este é um bom momento
da época para o ABC receber o
FC Porto, Carlos Resende lem-
brou que nesta época vai ser o
segundo jogo com os ‘dragões’.

No Porto, os bracarenses per-
deram por um golo, “demos uma
resposta extremamente interes-
sante”, considerou.

“Não foi o resultado de que

gostaríamos naquele momento.
Agora, esperamos um jogo que
será certamente muito importan-
te de seguir e que o resultado se-
ja mais interessante”, acrescen-

tou. 
O treinador do ABC conside-

rou, ontem à tarde, que os joga-
dores estão quase todos em boas
condições para este encontro.

ABC recebe amanhã FC Porto 
ÀS 21 HORAS NO PAVILHÃO FLÁVIO LÁ LEITE vai ter lugar, amanhã, um dos jogos mais apetecidos
do andebol nacional: à 17.ª jornada, o ABC recebe o FC Porto.

ROSA SANTOS

Carlos Resende: “temos na frente um adversário que é pentacampeão nacional”
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Taça de Portugal
Fafe recebe Benfica 
e Fermentões visita
Arsenal da Devesa

O Fafe recebe o Benfica e o
Fermentões visita o Arsenal da
Devesa na oitava ronda da Taça
de Portugal em andebol. 
O sorteio ditou ainda os jogos;
São Mamede - Sporting  
Á. Santas Milaneza - FC Gaia 
Arsenal Devesa - Fermentões 
ABC Braga - UMinho - SC Horta 
Maia Ismai - ACR Zona Azul.
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PODERIOA Artística de Avan -
ca, diante dos seus adeptos,
não conseguiu surpreender o
FC Porto, actual campeão na-
cional. Neste encontro em atra -
so da 12.ª jornada da principal

prova nacional, os “azuis e
brancos” não facilitaram e, ao
intervalo, já venciam por cinco
golos (17-12), vantagem que di-
lataram na segunda parte, até
aos 31-20 finais.

João Vilar, com cinco golos,
foi o melhor marcador da Ar-
tística, ao passo que, no FC
Porto, Pedro Spínola eviden-

Andebol
1.ª Divisão Nacional

A lei do mais forte 
imperou em Avanca

ciou-se com seis golos.  Com
este resultado, o FC Porto as-
sumiu a liderança da prova, ao
passo que a Artística manteve
a última posição, ainda que
com um jogo por disputar. A
partida na Madeira, com o Ma-
deira SAD, relativa à 15.ª jor-
nada, está agendada para as 18
horas do dia 26 de Janeiro. |

O FC Porto criou muitas dificuldades à Artística

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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São Bernardo
defronta
Xico na Taça

O sorteio dos oitavos-de-final
da Taça de Portugal realizou-
se, ontem, nas instalações da
Federação , em Lisboa.

Ao São Bernardo, a única
equipa do distrito que ainda se
encontra em prova, calhou-lhe
em sorte jogar no recinto do
Xico Andebol. As suas forma-
ções já se defrontaram esta
época, no Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão – Zona Norte,
e, curiosamente, vão jogar para
o campeonato uma semana an-
tes deste jogo da Taça de Portu-
gal, que está agendado para o
dia 1 de Fevereiro. Refira-se que,
no jogo da primeira volta, o Xico
Andebol venceu em Aveiro, por
39-29. |

Andebol
Taça de Portugal Masculina
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«Temos responsabilidade 
de vencer o FC Porto»

Pedro Seabra, Luís Teles e Carlos Resende, confi antes para a receção ao FC Porto

O presidente Luís Teles apelou à presença mas-
siva do público no jogo de amanhã, frente ao FC 
Porto. O dirigente lembrou a boa carreira do clube 
nesta época e espera ver isso reconhecido com 
uma enchente amanhã à noite, pelas 21h00, frente 
ao FC Porto.

«Seria para nós muito importante termos, para além 
de todos os adeptos do ABC, todos os bracarenses do 
lado do clube. O ABC tem tido um desempenho muito 

positivo e o apoio de todos os bracarenses seria um 
elan adicional que nos poderia levar além dos objetivos 
que traçámos no início da época. 

Adiamos o jogo para as 21h00, para não colidir 
com a S. Silvestre de Braga, outra prova importante, 
porque queremos celebrar em conjunto a última vitória 
de 2013».

A finalizar, Luís Teles aproveitou para formular «votos 
de boas festas a toda a comunidade bracarense».

Presidente apela ao público

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do ABC, Car-
los Resende, assumiu on-
tem sem rodeios que o clu-
be academista «tem a res-
ponsabildade de vencer o 
FC Porto» no jogo de ama-
nhã, às 21h00, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

O treinador, que falava 
aos jornalistas em confe-
rência de imprensa, clas-
sificou o jogo de «difícil» 
mas também ressalvou o 
valor do colectivo acade-
mista para legitimar as pre-
tensões de lutar pelo triun-
fo no jogo relativo à 17.ª 
jornada do campeonato na-
cional de andebol da I Di-
visão. «Temos a consicên-
cia de que no nosso pavi-
lhão, com o apoio do nos-

so público e com a nossa 
qualidade temos possibili-
dades de vencer e essa é 
uma responsabilidade en-
graçada de ter.

Se me perguntarem se 
temos a responsabilidade 
de ganhar eu digo de uma 
forma bastante sa-
tisfeita que te-
mos a respon-
sabilidade de 
v e n c e r  em 
casa o penta-
campeão nacio-
nal», sublinhou.

Carlos Resende 
pede também o apoio do 
público para o desafio de 
amanhã à noite, frente ao 
Porto. «O público de Braga 
sabe ver e apoiar e isso é 
muito importante. Se con-
seguirmos atingir o nosso 

objetivo de encher o pavi-
lhão, o público será uma 
tremenda mais-valia para a 
nossa equipa», disse.

Este será o segundo 
jogo desta temporada em 
que o ABC defronta o FC 
Porto. E se no primeiro 

jogo, Carlos Resen-
de gostou da res-

posta mas não 
do resultado 
(derrota tan-
gencial), o trei-

nador do ABC 
espera agora «um 

outro resultado mais 
importante».

«Ainda não fizemos 
nada 
de extraordinário»

A produção do ABC nes-
te campeonato é do agra-

LUÍS FILIPE SILVA

ABC inicia 
amanhã frente 
ao FC Porto 

mais um ciclo exigente de jogos 
no cam-
peonato

ABC  RECEBE AMANHÃ O PENTACAMPEÃO NACIONAL

do de Carlos Resende mas 
o treinador evita para já 
entrar em euforias. «Es-
tamos a fazer uma boa 
época mas temos a cons-
ciência de que ainda não 
fizemos nada de extraor-
dinário nem algo que es-
teja acabado.

Estamos em desenvolvi-
mento e é importante ter-
mos vitórias», disse.

Pedro Seabra: «Vamos 
estar à altura»

Para Pedro Seabra, o 
FC Porto impõe respeito 
mas não receio. O atle-
ta do ABC acredita que a 
equipa bracarense vai es-
tar à altura deste desafio 
e promete dar luta pela 
obtenção de um resulta-
do bem mais positivo do 
que aquele conseguido na 
primeira volta, no Dragão 
Caixa.

«Vamos defrontar uma 
grande equipa, com um 
nível que também nós 
queremos atingir. Acho 
que vamos estar à altu-
ra do jogo», frisou Pe-
dro Seabra.

O jogador do ABC não 
está surpreendido pela car-
reira do seu clube, antes 
pelo contrário. «Estamos 
sim satisifeitos porque te-
mos trabalhado desde o 
início para atingir os ob-
jetivos a que o clube se 
propôs».
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Arsenal recebe Fermentões
para a Taça de Portugal

ANDEBOL

O Arsenal da Devesa, 
uma das surpresas da 
prova, recebe o Fermen-
tões nos oitavos de final 
da Taça de Portugal em 
andebol, ditou o sorteio 
realizado ontem.

Numa prova em que ain-

da estão envolvidos cinco 
equipas filiadas na Asso-
ciação de Andebol de Bra-
ga, o sorteio ditou que es-
tas duas se defrontassem 
nesta ronda.

Já o ABC, joga igual-
mente no Sá Leite, fren-

te ao Sporting da Horta, 
enquanto o Fafe recebe o 
Benfica. Em casa joga ain-
da o Xico Andebol, frente 
ao S. Bernardo.

Os jogos dos oitavos de 
final, a disputar no dia 1 de 
fevereiro de 2014, são:

São Mamede-Sporting
Águas Santas-FC Gaia
Arsenal-Fermentões
ABC Braga-SC Horta
AC Fafe-Benfica
Ismai-Zona Azul
Xico-S. Bernardo
Passos Manuel-FC Porto
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