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> redacção

Portugal venceu ontem o Qatar por 27-24,
conseguindo a segunda vitória em dois
jogos no Torneio do Qatar, competição
que este sábado termina em Doha, no
Qatar.

Recorde-se que ambos os triunfos foram
conseguidos frente a equipas que estão na
recta final da preparação para o Campeo-
nato do Mundo Espanha 2013. Com este
triunfo e face aos resultados registados
nas outras partidas, Portugal assegurou
desde já o triunfo na competição.

Ao intervalo, Portugal vencia por tan-
gencial 13-12, num jogo onde Pedro So-
lha, com cinco golos, e Pedro Portela,
com quatro, foram os melhores mar-
cadores da equipa lusa.

“Fizemos uma grande entrada em jogo,
com excelente desempenho em termos

defensivos”, começou por analisar o
Rolando Freitas. “Em cerca de 10 minu-
tos e fruto de uma boa atitude, chegámos
a 9-2 o que motivou um pedido de ‘time-
out’ por parte do treinador adversário”,
referiu o selecionador nacional, acrescen-
tando: “após o time-out do Qatar pareceu
que ‘aceitámos’ que a diferença entre as
duas equipas poderia estar desde logo
marcada, o que no andebol é muito raro
acontecer. O Qatar reagiu, começou a en-
contrar mais espaços na nossa defesa e
aproveitou bem algumas situações de in-
ferioridade numérica que prejudicaram a
nossa estabilidade defensiva. Não lidá-
mos muito bem com a excessiva virili-
dade da defesa e tivemos dificuldades na
concretização. À semelhança do dia ante-
rior, também desperdiçámos várias situa-
ções que, em termos internacionais, não
podem acontecer”.

ANDEBOL

Portugal conquista
Torneio do Qatar
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Sub-21 lusos não evitam derrota com a Suíça
A selecção nacional portuguesa de sub-21 perdeu ontem por 23-25 com a Suíça, no se-
gundo jogo do Torneio das Quatro Nações que está a decorrer em Créteille, França. Depois
de uma primeira parte muito equilibrada, as duas equipas foram para o intervalo empatadas
a 11 golos. Na segunda parte o encontro continuou a manter-se equilibrado, mas a selecção
suíça conseguiu apresentar-se mais eficaz, principalmente na finalização, e conseguiu
mesmo garantir o triunfo por 23-25.
O Torneio das Quatro Nações termina este domingo, com Portugal a defrontar a selecção do
país anfitrião. “Vamos defrontar França, uma selecção fisicamente muito forte, alta e pesada,
e que joga em casa. Vamos continuar a nossa caminhada na competição, jogando, com-
petindo, querendo ganhar e avaliando todos os atletas”, referiu o seleccionador Paulo Fidalgo.
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ANDEBOL

FC Porto conquista 
Torneio da Holanda

O FC Porto conquistou ontem o Torneio da Holan-
da, em andebol, ao bater o Polva Serviti, da Estónia, 
por 29-21, em Geleen, na reedição da final de 2009 
igualmente ganha pelos “dragões”.

Os tetracampeões nacionais contaram por vitórias 
todos os jogos realizados, impondo-se na fase de 
grupos aos chineses do Guangdong, por 44-22, aos 
ucranianos do ZTR Zaporozhye Beek, por 35-28, e aos 
suíços do Lions, por 36-26.

Nas meias-finais, o FC Porto derrotou os espanhóis 
do Ciudad Encantada, por 34-29, e no encontro decisivo 
não permitiu a vingança ao Polva Serviti, que perdeu 
para os “dragões” em 2009, e inscreveu pela segunda 
vez o nome na lista dos vencedores da prova.

A equipa espanhola do Ciudad Encantada acabou por 
ocupar o terceiro lugar do pódio do torneio holandês, 
ao bater no jogo de atribuição da medalha de bronze 
a formação suíça do Lions, por 30-25.

Assim,  os dragões acabam o ano de 2012 com um 
triunfo moralizador no ataque à revalidação do título 
nacional da modalidade.
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ANDEBOL: TORNEIO DAS QUATRO NAÇÕES

Portugal derrotado 
pela Suíça

A seleção nacional de sub-21 de Portugal perdeu 
ontem por 23-25 com a Suíça, no segundo jogo do 
Torneio das Quatro Nações que está a decorrer em 
Créteille, França. Depois de uma primeira parte muito 
equilibrada, as duas equipas foram para o intervalo 
empatadas a 11 golos.

«Foi um jogo equilibrado, em que nós testamos algu-
mas ações que vamos utilizar na fase de qualificação, 
quer no aspeto defensivo quer no ofensivo», começou 
por referir Paulo Fidalgo.

«A primeira parte correu como prevíamos. Defen-
demos bem, com um bom enquadramento defensivo, 
mas mostrámos dificuldades nas ações ofensivas, 
especialmente no ataque exterior. Na segunda parte, 
a Suíça teve algum ascendente na parte inicial e nós 
também decrescemos um pouco, fruto da necessida-
de de testarmos o coletivo da equipa», esclareceu o 
selecionador nacional. «O jogo foi sempre equilibrado 
e podíamos ter entrado mais na discussão da partida 
nos últimos 10 minutos. Foi um bom teste, em que 
avaliamos aquilo que já temos o que temos de produzir, 
com vista ao apuramento». 

Depois da derrota expressiva no jogo de abertura do 
‘Quatro Nações’ frente à Espanha, Paulo Fidalgo não 
esconde que ficou satisfeito como a equipa reagiu a 
esse resultado.  «A equipa está coesa, unida, quer lutar 
e quer vencer. Este grupo de jogadores é constituído 
por lutadores e quer continuar com esse espírito. Não 
sentiu demasiado a derrota do dia anterior e jogou de 
igual para igual com uma boa seleção».

O Torneio das Quatro Nações termina hoje, com 
Portugal a defrontar o país anfitrião.

«Vamos defrontar a França, uma seleção fisicamente 
muito forte, alta e pesada, e que joga em casa. Por vezes, 
isso também tem a sua influência. Vamos continuar a 
nossa caminhada na competição, jogando, competindo, 
querendo ganhar e avaliando todos os atletas, bem 
como as ações coletivas que temos preparadas para 
o apuramento».
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JANEIRO
Dia 10 - A UEFA pede ao Sporting que remova ou cubra
as imagens colocadas nos acessos ao balneário da
equipa visitante do Estádio José Alvalade.
Dia 11 - A Liga portuguesa de futebol é considerada a
quarta mais forte do Mundo em 2011.
Dia 12 - Mário Figueiredo é eleito presidente da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional.
Dia 14 - A judoca Telma Monteiro conquista a medalha
de prata no Masters de Almaty, no Cazaquistão.
Dia 15 - Hélder Rodrigues classifica-se em terceiro
lugar no Dakar 2012, emmotas.
Dia 22 - O FC Porto conquista a Taça da Liga de basque-
tebol, ao vencer o Barreirense, por 79-77.
Dia 31 - Yannick Djaló assina contrato com o Benfica
por quatro anos e meio.

FEVEREIRO
Dia 4 - O Sporting é afastado da Taça da Liga de futebol,
ao perder emAlvalade com o Gil Vicente por 1-0; Telma
Monteiro ganha a primeira medalha de ouro da sua car-
reira no Grand Slam Paris, em -57 kg.

Dia 6 - Danny sofre uma ruptura total de ligamentos no
joelho ficandoafastado da fase final do Euro2012.
Dia 7 - Portugal é eliminado nos quartos de final do eu-
ropeu de futsal, ao perder com a Itália, por 2-1.
Dia 13 - Domingos Paciência rescinde com o Sporting,
sendo substituído no cargo por Sá Pinto; Pinto da Costa
é reconduzido na presidência da FC Porto.
Dia 15 - José Mota é apresentado como novo treinador
do Vitória de Setúbal; Sérgio Silva é suspenso por seis
meses por controlo positivo doping.
Dia 17 - Eleonor Tavares bate o recorde nacional do
salto com vara em pista coberta, com 4,42 metros; O
treinador Rui Bento anuncia a saída do Beira-Mar.
Dia 22 - O FC Porto despede-se da Liga Europa em fute-
bol, depois de eliminado pelo Manchester City.
Dia 23 - O Sporting de Braga é afastado da Liga Europa
de futebol, apesar de ter vencido por 1-0 em casa dos
turcos do Besiktas.
Dia 26 - O atleta do Sporting Edi Maia bate o recorde
nacional do salto com vara, com 5,64 metros.
Dia 28 - O Boavista recebe uma notificação conside-
rando nula a reunião do Conselho de Justiça da FPF que
confirmou a sua despromoção à Liga de Honra.

MARÇO
Dia 12 - A AG da Liga Portuguesa de Futebol aprova pro-
posta que determina não haver descidas no primeiro es-
calão no final da presente época desportiva.
Dia 14 - Manuel Cajuda deixa de ser treinador da União
de Leiria, substituído por José Dominguez.
Dia 15 - A FPF decide assumir parte das dívidas dos clu-
bes ao Estado relativas ao chamado Totonegócio.
Dia 18 - O FC Porto conquista a Taça de Portugal de
basquetebol pela 13.ª vez, ao derrotar na final a Acadé-
mica de Coimbra, por 58-47.
Dia 31 - Júlio Mendes é eleito presidente do Vitória de
Guimarães; Ulisses Pereira é eleito presidente da Fede-
ração de Andebol de Portugal.

ABRIL
Dia 1 - O Sporting conquista a sua 13.ª Taça de Portugal
de andebol, ao bater o FC Porto, por 26-25; O Benfica
conquista a Taça de Portugal de voleibol, depois de der-
rotar a Académica de Espinho, por 3-1.

Dia 2 - O presidente do Feirense aceita a demissão do
treinador, QuimMachado.
Dia 4 - O Benfica é eliminado nos quartos de final da
Liga dos Campeões, ao perder com o Chelsea (2-1).
Dia 14 - O Benfica conquista a Taça da Liga em futebol,
ao vencer o Gil Vicente por 2-1.
Dia 25 -Sporting aprova emAG a fusão por incorporação
da Sporting Património e Marketing com a SAD e um
empréstimo de 52,8 milhões de euros.
Dia 26 - Telma Monteiro atinge o quarto título europeu,
ao vencer a grega Ioulietta Boukouvala.
Dia 27 - O Sporting é afastado da final da Liga Europa,
ao perder com oAthletic de Bilbau, por 3-1.
Dia 28 - O FC Porto conquista o seu quarto título de
campeão nacional de andebol consecutivo, ao vencer
fora o Águas Santas por 30-24.
Dia 29 - O Benfica empata 2-2 no reduto do Rio Ave e
entrega matematicamente o 26.º título de campeão na-
cional de futebol ao FC Porto; O 1.º Dezembro sagra-se
campeão nacional de futebol feminino depois de vencer
fora o Vilaverdense por 5-1.

MAIO
Dia 2 - O maratonista Hélder Ornelas é penalizado com
uma suspensão de quatro anos.
Dia 3 - Paulo Bento, renova o contrato com a Federação
Portuguesa de Futebol até Julho de 2014.
Dia 5 - O Sporting de Espinho é campeão nacional de
voleibol, ao vencer no reduto do Benfica por 3-2.
Dia 6 - O Benfica conquista a Taça de Portugal de futsal,
ao bater na final o Modicus por 2-1.
Dia 13 - Ricardo Santos conquista Open da Madeira.
Dia 15 - A FPF rejeita a posposta de alargamento do
campeonato principal de 16 para 18 clubes.
Dia 19 - Guimarães é escolhida para ser Cidade Euro-
peia do Desporto em 2013.
Dia 20 - A Académica conquista a Taça de Portugal de
futebol, ao derrotar o Sporting na final, por 1-0.
Dia 23 - O Benfica sagra-se campeão nacional de bas-
quetebol, ao bater o FC Porto por 53-56.
Dia 25 - O Sporting renova o contrato com o treinador
Ricardo Sá Pinto até 2013/2014.
Dia 30 - O Sporting de Braga e Leonardo Jardim che-
gam a acordo para a rescisão contratual.

JUNHO
Dia 2 - O CDUL sagra-se campeão nacional de râguebi,
ao derrotar a equipa de Agronomia, 24-15.
Dia 3 - Miguel Oliveira (Suter Honda) é terceiro classifi-
cado na corrida de Moto3 do GP da Catalunha.
Dia 8 - Liga de Clubes "repesca" o Covilhã para a Liga
de Honra, substituindo a União de Leiria.
Dia 16 - O Benfica conquista o seu 21.º título de cam-
peão nacional de hóquei em patins; A selecção portu-
guesa de andebol falha o apuramento para o Mundial
2013, ao perder por 27-26 com a Eslovénia.
Dia 17 - Rui Costa vence a Volta à Suíça; Pedro Lamy
vence as 24 Horas de Le Mans.
Dia 23 - O Benfica sagra-se campeão português de fut-
sal, depois de vencer o Sporting por 5-4.
Dia 24 - A Oliveirense conquista a Taça de Portugal de
hóquei em patins, depois de derrotar o Benfica, por 3-1;
O K2 Joana Vasconcelos/Beatriz Gomes conquista
bronze nos 200 m dos Europeus de canoagem.Teresa
Portela ganha o bronze em K1 200m.

Dia 27 - A selecção portuguesa de futebol falha o apura-
mento para a final do Euro2012, ao perder com a Espa-

nha por 4-2, nas grandes penalidades; Luís Gonçalves é
campeão europeu dos 400 metros T12.
Dia 28 - Patrícia Mamona conquista a prata do triplo-
salto no Europeu de Atletismo de Helsínquia, com 14,52;
Sara Moreira conquista o bronze nos 5.000 metros; Luís
Gonçalves conquista a segunda medalha de ouro, agora
nos 200 metros T12; A Liga Portuguesa aprova norma
que impedirá o empréstimo de jogadores entre clubes
da mesma divisão.

JULHO
Dia 1 - A portuguesa Ana Dulce Félix sagra-se campeã
da Europa dos 10.000 metros.
Dia 11 - A selecção lusa é eliminada do Europeu sub-19
de futebol feminino, pela Espanha, por 1-0.
Dia 15 - O K2 200 júnior Diogo Quintas/Diogo Lopes
conquista bronze nos Europeus de canoagem; Francisca
Laia conquista bronze em K1 200.
Dia 19 - A Liga Portuguesa confirma a cessação de im-
pedimento de inscrição de jogadores por Setúbal,Tro-
fense e Leixões, clubes que assim podem participar nas
competições profissionais; O FC Porto falha o prazo li-
mite de inscrição na Liga portuguesa de basquetebol e
fica afastado da temporada 2012/2013.
Dia 24 - Artur Lopes, presidente da Federação Portu-
guesa de Ciclismo, é designado representante da União
Ciclista Internacional em Londres2012.
Dia 25 - Luís Filipe Vieira é suspenso por 45 dias, na se-
quência das declarações após a partida com o Sporting,
da 11.ª jornada da Liga.
Dia 29 - António Felix da Costa vence a segunda corrida
do Grande Prémio da Hungria, em Hungaroring.
Dia 31 - A velejadora Carolina Borges Mendelblatt é ex-
cluída dos Jogos Olímpicos Londres2012.

AGOSTO
Dia 8 - Fernando Pimenta e Emanuel Silva ganham a
medalha de prata nos K2 1.000 m em Londres2012.
Dia 11 - O FC Porto conquista Supertaça portuguesa de
futebol, depois de derrotar a Académica, por 1-0.
Dia 14 - A equipa de atletismo de alta competição da
Conforlimpa é extinta devido "à falta de verbas".
Dia 26 - O espanhol David Blanco vence a Volta a Portu-
gal em bicicleta pela quinta vez.
Dia 28 - O Sporting de Braga qualifica-se para a fase de
grupos da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer a
Udinese por 5-4, nas grandes penalidades;

Dia 30 - O Marítimo qualifica-se pela primeira vez na
sua história para a fase de grupos da Liga Europa, ao
vencer o Dila Gori, na Geórgia, por 2-0.

SETEMBRO
Dia 2 - O Benfica ganha Supertaça andebol masculino,
ao vencer o Sporting, 29-26; O Benfica conquista a Su-
pertaça futsal, ao derrotar o Módicus, 5-3.
Dia 4 - O par português de boccia 3 (BC3), Luís Silva,
José Macedo e Armando Costa (suplente), conquista
prata nos Jogos Paralímpicos Londres2012;
Dia 8 - O português José Macedo conquista a medalha
de bronze na prova individual de boccia 3 (BC3) nos
Jogos Paralímpicos de Londres2012.
Dia 10 - Portugal empata na Polónia (0-0) e fica fora do
"play-off" ao Euro2013 de futebol de sub-21.
Dia 11 - O Tribunal Criminal de Lisboa condena João
Vieira Pinto, José Veiga, Luís Duque e Rui Meireles pela
autoria de um crime de fraude fiscal.
Dia 14 - O Conselho de Disciplina da Federação Portu-
guesa de Futebol suspende por dois meses Luisão.

Dia 15 - A selecção de Espanha de hóquei em patins é
campeã da Europa, ao vencer Portugal, por 5-4.
Dia 16 - A FPF e Carlos Queiroz chegam a acordo
quanto ao processo de despedimento do técnico.
Dia 21 - O canoísta olímpico Fernando Pimenta sagra-se
vice-campeão do Mundo K1 sub-23 de maratonas, en-
quanto Alfredo Farinha foi bronze.
Dia 29 - O Benfica conquista a Supertaça de hóquei em
patins, ao vencer a Oliveirense por 9-5.

OUTUBRO
Dia 5 - Ricardo Sá Pinto deixa o comando técnico do
Sporting; O Benfica conquista a 15.ª edição da Super-
taça portuguesa de voleibol, ao derrotar o Sporting de
Espinho, por 3-0; O CDUL conquista pela primeira vez a
Supertaça portuguesa de râguebi, ao derrotar a equipa
de Agronomia, por 45-11.
Dia 11 - Pedro Caixinha é demitido do cargo de treina-
dor do Nacional.
Dia 12 - Manuel Machado é anunciado como novo trei-
nador do Nacional da Madeira.
Dia 15 - O ex-presidente da União de Leiria João Barto-
lomeu é detido pela Polícia Judiciária.
Dia 21 - O Sporting é eliminado da Taça de Portugal ao
perder por 3-2 no terreno do Moreirense.
Dia 24 - Franky Vercauteren é anunciado como novo
treinador do Sporting.

Dia 26 - Luís Filipe Vieira é reeleito presidente do Ben-
fica, ao vencer as eleições com 83,02 por cento.

NOVEMBRO
Dia 3 - Portugal é campeão da Europa de hóquei em pa-
tins de sub-20, ao vencer a Espanha, por 4-3.
Dia 4 - O Benfica conquista a sua 10.ª Supertaça de
basquetebol masculino, ao derrotar, emAlmada, a Aca-
démica por 68-53.
Dia 10 - Ulisses Pereira é reeleito presidente da Federa-
ção Portuguesa de Andebol.
Dia 14 - Portugal é eliminado pela Itália nos quartos de
final do Mundial de futsal, perdendo por 4-3 após pro-
longamento (3-3 no tempo regulamentar).
Dia 18 - Félix da Costa vence Taça Intercontinental da
FIA em Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau; Marisa
Barros conquista o terceiro lugar da Maratona de Yoko-
hama, no Japão; Ricardinho é eleito o terceiro melhor jo-
gador do Campeonato do Mundo de futsal.
Dia 20 - O Sporting de Braga perde com o Cluj, por 3-1,
e é afastado da Liga dos Campeões de futebol.
Dia 22 - O Sporting despede-se da Liga Europa de fute-
bol, ao perder com o Basileia por 3-0; A Académica em-
pata com oViktoria Plzen 1-1, resultado que atira os
"estudantes" para fora da prova; O Marítimo fica afas-
tado dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao
empatar 1-1 no terreno do Newcastle.
Dia 30 - O Braga elimina o FC Porto da Taça de Portugal
de futebol, ao vencer em casa, por 2-1.

DEZEMBRO
Dia 5 - O Benfica empata a zero no terreno do FC Barce-
lona, na sexta e última jornada da Liga dos Campeões
de futebol, e terminou na terceira posição o Grupo G,
sendo relegado para a Liga Europa.
Dia 9 - Dulce Félix conquista prata no Europeu de corta-
mato; A selecção lusa é derrotada pelo Brasil, por 3-0,
na final do Mundial de futsal femininos.
Dia 16 - Godinho Lopes, confirma que Jesualdo Ferreira
vai ser "manager" do clube assumindo.

Cronologia desportiva nacional de 2012
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Fundado em 29 de Dezembro
de 1933, o Académico Basket
Clube — conhecido por ABC —
completa hoje 79 anos de exis-
tência, vincando a maturidade de
uma colectividade que marca o
andebol nacional, sendo uma
referência na cidade, no país e
até no panorama internacional.
A maturidade dos anos que se
somam complementa-se com o
espírito jovem e inovador, atra-

vés de uma base de sustento as-
sente cada vez mais na formação
de jovens atletas. É nesse con-
texto que o actual presidente do
clube, Luís Teles, abre as janelas
do futuro. O plantel da equipa
sénior, actualmente, já conta
com cerca de 80% de jogadores
formados no próprio clube. É
uma aposta clara, muito por
força das circunstâncias finan-
ceiras. Daí o pleno destaque ao

trabalho desenvolvido na área da
formação, abrilhantado pelos tí-
tulos nacionais, embora esses
não se afiguram como metas pri-
oritárias. “Os títulos na for-
mação são objectivos no plano
da motivação adicional, mas o
objectivo principal é formar
atletas a fim de se enquadrar na
sociedade do futuro. Fruto da
sua capacidade organizativa po-
dem vir aainda discutir os títulos

nacionais durante o seu precurso
desportivo, como aliás tem sido
uma constante em muitos dos
atletas de andebol que foram for-
mados nesta casa”, ressalva Luís
Teles. No plano desportivo, a
equipa sénior disputa os primei-
ros lugares do campeonato com
o objectivo claro de “lutar por
um lugar europeu” apesar do en-
quadramento difícil face a con-
jectura económica. 

Um pouco de história
Ao longo da sua vida o ABC

teve desportos diversos como
hóquei em patins, basquetebol,
atletismo, hóquei em campo,
voleibol, xadrez e até patina-
gem artística. 

O andebol do ABC iniciou a
época em Janeiro de 1965 com o
Torneio Início da Associação de
Desportos de Braga. 

O ABC foi 3º com Moreira,
Costa, Guilherme, Mateus, As-
sis, Creissac, José Afonso, San-
tos, César, C. Jorge, Santos, Sa-
raiva.

Desde então são múltiplas as
conquistas no mundo do ande-
bol, com realce para a disputa de
uma final da Liga dos Campeões
Europeus em 1994. 

Mas o grande cartão de visita
do ABC continua a ser a referên-
cia como uma escola de cam-
peões.

A maturidade de um clube
que mantém o espírito jovem
O ABC celebra hoje o 79.º aniversário, numa altura em que aposta incide cada vez mais 
na forrmação. Cerca de 80% do plantel sénior já é composto por atletas formados no clube.
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A formação do ABC de Braga
não pode este ano ignorar o ac-
tual momento de crise e esforça-
se por minorar as suas as conse-
quências, junto dos atletas, pro-
porcionando-lhes, para além da
prática da actividade desportiva,
momentos de salutar convívio e
cumprimento de regras! Através
do andebol atletas compreendem
que o esforço compensa e con-
duz a resultados positivos. Aqui
fazem o que gostam e são fe-
lizes. Aqui têm as melhores con-
dições para que a sua evolução
seja contínua, com vista ao su-
cesso. Assim sendo, abraçamos
um projeto que passa por manter
o mesmo número de equipas de
anos anteriores (dez, desde os
minis ao Juniores), com duas
equipas (A e B) nos escalões de
infantis e iniciados e três equi-
pas (A, B e C) no escalão de ju-
venis.

Ao longo da semana, nove téc-
nicos, em quatro pavilhões, trei-
nando entre 160 a 180 atletas,
demonstra, por um lado a enor-
midade do desafio e a grandeza
dos custos, mas também a vitali-

dade do clube. Claro está que
sem a dedicação dos treinadores
e a disponibilidade infinita dos
pais tal não seria possível.

Num ano em que se procedeu à
renovação da imagem de toda a

formação, com a introdução de
novos equipamentos, é um pra-
zer especial, aos fins-de-semana,
ver os atletas entrarem em cam-
po e jogarem andebol.

Direção, treinadores, pais e

atletas aceitam diariamente os
desafios que vão surgindo para
que continuemos a ser a melhor
formação (de homens e jogado-
res de andebol) do país: a nossa
“Escola de campeões”.         

“A formação de crianças, jovens
e adultos consiste em transmitir-
-lhes experiências, atitudes, mo-
dos de comportamento, regras
de convivência em grupo e aju-
dar-lhes a construir personali-
dades que, à medida de cada um,
lhes permita triunfar na vida. É
com este espírito de entrega, de
trabalho e de esperança que no
ABC de Braga todos trabalha-
mos para que os mais pequenos
de hoje se venham a tornar ho-
mens de amanhã, em particular
adquirindo um conjunto de valo-
res que lhes permita ter uma vi-
da sã.

Mas, como dizia Juvenal nos
tempos de Roma “mens sana in
corpore sano”, talvez o nosso
maior contributo seja ajudar a
criar um corpo são nos nossos

atletas, para que a mente seja ela
também sã, pois só com um cor-
po sadio qualquer homem con-
seguirá alcançar ideais elevados.

Estes objectivos que nos propo-
mos concretizar passam então
essencialmente por dois grandes
vectores: a formação pessoal e a

formação desportiva.
Por isso, a escola do ABC de

Braga começa a formar atletas
desde os seis anos de idade, para
que desde pequeninos possam
construir e adquirir esses valores
e mais tarde encontrarem a sua
fórmula de sucesso na vida pes-
soal, familiar, profissional, des-
portiva, etc. É com esse epírito
de entrega e de disponibilidade
que o ABC de Braga dispõe de
Treinadores, Dirigentes, Médi-
co, Fisioterapeutas, Secretariado
e Apoio Logistico que propor-
cionam de forma apaixonada aos
mais pequenos condições de ex-
celência para começarem a sua
vida desportiva como comple-
mento da sua formação pessoal e
que todos esperamos ajudar a
que cresçam de forma sadia.”

DR

São cerca de 180 os jovens que integram as equipas de formação do ABC de Braga

DR

O trabalho na formação é encarado como complemento do desenvolvimento

Nomeados
para a Gala anual

A Gala anual do ABC vai ter
lugar no Restaurante Panorâ-
mico da Universidade do
Minho, a partir das 20 horas, 
no dia 23 de Janeiro. Neste
momento estão abertas para
quem estiver interessado em
participar. “Mais do que o
convívio entre todos os
academistas e a confirmação 
da dinâmica associada à
ligação ABC/UMinho, vamos
reconhecer publicamente os
que mais se distinguiram em
2012”. As inscrições estão
abertas e a reserva será
confirmada através do
pagamento na Secretaria do
ABC. Só serão consideradas as
reservas até ao final do dia 20
de Janeiro e naturalmente para
a lotação da sala. O preço único
será de 15 euros. Como habi-
tualmente serão premiados
aqueles que mais se destaca-
ram apo longo do ano. Os
nomeados para a edição 
deste anos são os seguintes:
At leta do ano: Pedro Seabra,
Miguel Sarmento, Fabio
Vidrago 
Equipa do ano: Seniores,
Juvenis e Infantis 
Dir igente do ano: Antonio
Costa, Antonio Coutinho 
e Carlos Miranda 
Adepto do ano: Renato Vale,
Maria do Sameiro Costa,
Maximino Araújo da Silva 
Jogador revelação: Virgílio
Pereira, Sérgio Caniço e Filipe
Monteiro. 
Treinador do ano: Carlos
Resende, Jose Vieira e Nuno
Cardoso 
Os sócios do ABC têm a palavra
final até às 23h59 de 20 de
Janeiro para dizerem as suas
escolhas, para o e-mail
geral@abcdebraga.net. 

LUÍS COSTA (DIRECTOR DE FORMAÇÃO)

A formação em 2012/2013
relativamente aos anos anteriores

ANTÓNIO COUTINHO (RESPONSÁVEL PELOS MINIS E BAMBIS)

Escola de Campeões
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ABC celebra hoje
79.º aniversário
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ABC DE BRAGA

MELHOR ESCOLA 
DE ANDEBOL
SOPRA 79 VELAS
Um clube maduro, mas assente num espírito jovem. 
É este o grande segredo do ABC, cujas conquistas 
são alicerçadas nessa identidade. É, aliás, considerada 
a melhor escola de andebol de Portugal e, em dia 
de aniversário, o presidente Luís Teles assume que 
a aposta vai continuar na formação de ‘novas estrelas’.
>> 20 e 21
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ANDEBOL
AA Braga
estabelece
protocolo
A Associação de Andebol 
de Braga estabeleceu um
protocolo com a ‘Energize-me’
e que passa pela participação
dos vários agentes em
formação da modalidade,
nomeadamente em treino
especializado e inteligente. 
A primeira acção passa pelo
acompanhamento das selec-
ções regionais (masculinas 
e femininas), através do Serviço
Performance do Energize-me,
ficando esse circunscrito às
áreas do treino mental e físico.
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Andebol: Portugal vence Torneio do Qatar
O triunfo da selecção portuguesa de andebol masculino sobre a selecção anfitriã garantiu a
vitória no Torneio do Qatar à segunda jornada, ao beneficiar do resultado do outro encontro.
Portugal, ao derrotar o Qatar por 27-24, somou a segunda vitória na prova - na quinta-feira
ganhou ao Egito por 30-27 - e assegurou o triunfo a uma jornada do fim, ao beneficiar do
empate de ontem entre o Egito a Suíça (25-25). Na terceira jornada da prova, a realizar hoje,
a selecção lusa fecha a sua participação frente à Suíça.
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Selecção de sub-21 perde com Espanha
A selecção portuguesa sub-21 de andebol perdeu, ontem, com a Espanha por 37-21, no
jogo de abertura do Torneio das Quatro Nações, que arrancou em Cretéille, França.
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lidade dos pais em rela-
ção aos filhos que «que-
remos cresçam nos diver-
sos campos, pois é para 
isso que se trabalha dia-
riamente na formação in-
tegral das atletas».

Para o coordenador da 
secção, Paulo Martins, 

esta festa é o culminar de 
todo um trabalho em equi-
pa e uma forma de «con-
vívio entre atletas técni-
cos e pais, no fundo, toda 
a moldura da família do 
andebol».

Recorda-se que o Cen-
tro Social da Juventude 

de Mar tem várias equi-
pas a disputar os campeo-
natos de andebol femini-
no, a saber, Seniores, na 
1.ª Divisão Nacional, Ju-
venis, Infantis, iniciadas 
e Bambis, a disputarem 
os campeonatos regionais 
de Braga.

Centro Social de Mar
organizou ceia de Natal

Ceia de Natal juntou família do andebol feminino do Centro Social Juventurde de Mar

O Centro Social da Ju-
ventude de Mar, em Espo-
sende, promoveu a tradi-
cional ceia de Natal para 
a secção de andebol femi-
nino no passado sábado, 
convívio que reuniu a di-
reção do Centro, treina-
dores, dirigentes, delega-
dos, atletas e muitos pais 
e familiares.

No final, o presidente 
Fernando Cepa, numa bre-
ve intervenção agradeceu a 
presença de todos e enal-
teceu o trabalho das atle-
tas de andebol que levam 
o nome da freguesia e da 
Associação «bem longe e 
são um cartaz da boa dis-
posição, alegria e saber es-
tar dentro do campo, o que 
muito nos orgulha». 

O autarca referiu-se ain-
da  ao apoio e disponibi-

DR

ESPOSENDE: ANDEBOL FEMININO
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ANDEBOL

Portugal vence 
Torneio do Qatar

A seleção portuguesa 
de andebol alcançou on-
tem a segunda vitória no 
Torneio do Qatar, a decor-
rer até hoje em Doha, ao 
derrotar a congénere an-
fitriã por 27-24 e sagrou-
-se já virtual vencedora da 
competição

Depois de ter vencido na 

quinta-feira o Egito, por 30-
-27, Portugal impôs-se on-
tem ao Qatar, por 27-24, 
naquele que foi o segun-
do triunfo frente a sele-
ções apuradas para a fase 
final do Mundial de Espa-
nha 2013.

A seleção lusa, que ven-
ceu o torneio, despede-se 

hoje frente à Suíça, pe-
las 17h00 locais (menos 
três horas em Lisboa), 
formação com a qual re-
parte o mesmo grupo de 
apuramento para o Eu-
ropeu 2014, e vai tentar 
novo triunfo para se des-
pedir em beleza da com-
petição.

Sub-21 entram
a perder no Torneio 
das Quatro Nações

Entretanto, a seleção 
portuguesa de sub-21 de 
andebol perdeu ontem 
com a Espanha por 37-21, 
no jogo de abertura do Tor-
neio das Quatro Nações, 
que arrancou em Cretéil-
le, França.

No torneio de prepara-
ção para a fase de apura-
mento para o Campeona-
to do Mundo de sub-21, 
que vai decorrer na Bós-
nia, Portugal entrou com o 
pé esquerdo, tendo chega-
do com uma desvantagem 
de 21-11 ao intervalo.

O segundo tempo confir-
mou a derrota dos jovens 
lusos, que, apesar de redu-
zirem a diferença, viram a 
seleção campeã europeia 
impor-se por 37-21.

Hoje, Portugal defron-
ta a Suíça.

Portugal fez um bom teste no Qatar

DR
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• Portugal vence Torneio do Quatar em andebol
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