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ANDEBOL 

Estreia na época 
em tons de azul 

FC Porto e Belenenses defron-
tam-se hoje, em encontro da 1.° 
jornada do Andebol 1 

O FC Porto recebe, esta noite, o renovado 
Belenenses, depois do compromisso 
europeu em que despachou os 
georgianos do Batumi, por 49-16 e 44-
-16, na 1." ronda da Taça EHF. Esta é uma 
partida em atraso da 1.' jornada do 
Andebol 1, precisamente devido à 
participaçâo dos azuis e brancos nessa 
Taça. Os azuis do Restelo, orientados por 
João Florêncio Jr., reforçaram-se com 
João Moniz e Nuno Roque, entre outros, e 
tentarão surpreender no Dragão Caixa, 
com um plantei em que apenas seis 
jogadores transitam da época passada. 
Já os portistas querem começar a vencer 
para igualar Avanca, Sporting, Madeira 
SAD e Benfica no topo da classificação. 

H. C. 

CALENDÁRIO 
-> Andebol 14  Hoje -> 1.' jornada 

FC Porto-Belenenses 2L00 h 
Drago Caixa. no Porto 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
21h00 
FC Porto - Belenenses. Porto. 

AMANHA 

TAÇA DE PORTUGAL 
15h30 
Sorteio da 2.a eliminatória, 
Cidade do Futebol, Oeiras. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@crnjomal.pt  
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Carlos Pereira refuta criticas de quem "ia deixando a SAD do andebol se extinguir" 

"Onde andavam 
os críticos nas 
dificuldades?" 
EMANUEL ROSA 
erosa@dnoticias.pt  

Carlos Pereira reagiu às críticas 
emergentes da opção pelas cores 
verde-rubras do Marítimo e preta 
no Académico no equipamento do 
Madeira Andebol SAD para esta 
temporada, de 2016/17. 

O presidente do Conselho de Ad-
ministração do Académico, Maríti-
mo da Madeira Andebol SAD per-
gunta aos críticos onde estavam 
quando "a SAD foi constituída para 
salvar a pele de duas pessoas", sen-
do que, de acordo com o dirigente, 
"um desses críticos hoje seria um 
bancário desempregado se não fos-
se, na altura, a formação da SAD". 

"Não foram estes 3, 4 críticos que  

há 18 anos se manifestaram contra o 
azul e amarelo das camisolas da 
SAD?", pergunta Carlos Pereira, 
que depois disse "compreender a 
insatisfação de um deles, quando 
tem no seu perfil do facebook a ca-
misola do Sporting vestida e de um 
outro que agora parece querer justi-
ficar a sua ausência do pavilhão há 
já vários". 

O dirigente do Madeira Andebol 
SAD continua com uma série de in-
terrogações relativamente aos críti-
cos da opção agora tomada pela ac-
tual administração da SAD. E per-
gunta: "Onde estavam esses 3, 4 crí-
ticos quando a sociedade esteve em 
vias de extinção, com processos em 
tribunal e com rescisões de contra-
to? Onde estavam esses 3, 4 críticos  

quando o Governo Regional aban-
donou o filho que viu nascer, dei-
xando-o completamente na rua da 
amargura? Onde estavam esses se-
nhores quando o Marítimo adian-
tou dinheiro para o capital social do 
Académico? Onde andavam estes 
senhores quando o Governo Regio-
nal não apoiou esta brilhante equi- 

pa que, de uma forma tão meritória, 
conquistou o passaporte para uma 
prova europeia?". 

Carlos Pereira, por outro lado, as-
segura que a opção para a utilização 
dos novos equipamentos foi tomada 
consensualmente pelo Conselho de 
Administração a que preside. "O 
brio e a capacidade destes atletas e  

da sua equipa técnica mereciam 
uma melhor atenção de quem Go-
verna esta Região", considera o diri-
gente. 

"Onde andam estes senhores que 
não conseguem ver os benefícios 
que esta equipa tem tido por esta li-
gado ao Marítimo?", interroga-se a 
concluir. 
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A Associação Desporto e Natu-
reza da Ponta do Sol dinamiza o
torneio de “Madeirabol” no con-
celho, prevendo-se muita ani-
mação, no âmbito de mais uma
iniciativa desportiva.
A partir de ontem, entraram em
campo as duplas de juvenis. 
Esta competição é destinada
aos jovens escalões de juvenis e
juniores, que começaram por
disputar uma fase de grupos, se-
guindo-se de uma fase a elimi-
nar para determinar as duplas
vencedoras.

TORNEIO
“MADEIRABOL” ANIMA 
JOVENS DA PONTA DO SOL
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ANDEB • I  Parque  •  e ções 
de Braga vai receber os jogos da 
Liga dos Campeões do ABC, o 
que não colidirá com a pista nem 'N 
a agenda das de atletismo 

ABC inaugurou a Grande Nave 
Foi o ABC, já com o título garantido em 1986/87, que, no 
último jogo desse campeonato, inaugurou a Grande Nave 
do Parque de Exposições de Braga. Um encontro frente 
ao Sporting, que os academistas perderam por z4.-25, 
disputado no dia 24 de maio de 1987, foi o primeiro 
evento realizado na casa onde irão agora decorrer os 
jogos da Champions. O ABC jogou com António Figueire-
do e Carlos Ferreira (Gr), Jorge Rodrigues, José Luzia, 
Kamen Tzanev, Luis Graça, Rui Ferreira, Alexandre 
Barbosa, Luís Teles, Fernando Areias e António Casaca. 

ABC NOVA CASA EM 
Piso para os dois primeiros 
jogos será disponibilizado 
pelo FC Porto e a estrutura 
para montar o recinto de 
andebol ficará dentro do 
anel da pista de atletismo, 
que ali estará entre 
novembro e fevereiro 

RUI caniaaeAss 
*o* "Está tudo preparado 
para recebermos o ABC. Para 
quem olha agora, não parece, 
mas isto é sempre assim", ga-
rantiu José Olímpio, diretor 
do Parque de Exposições de 
Braga (PEB) - instalações que 
ficam muito próximas do Pa-
vilhão Flávio Sá Leite -, que 
ontem guiou O JOGO no local 
onde os academistas vão dis-
putar os encontros da fase de 
grupos da Liga dos Campeões 
de andebol, o primeiro já no 
cha2deoutubro,comoHolste- 

bro, da Dinamarca. 
"Estiveram cá umas pessoas 

da EHF e ficaram extrema-
mente satisfeitas com o que 
viram", contouOlimpio, reve-
lando que pediram apenas "a 
colocação de uma cortina, por 
uma questão estética e para 
evitar que as pessoas de fora 
possam ver o que se passa, e 
uns 'blackouts' para cortar a 
entrada de luz em jogos du-
rante o período diurno". 

Estas são algumas das exi-
gências da Federação Euro-
peia de Andebol para os jogos 
da Champions, havendo ou-
tras que a Grande Nave do PEB 
já satisfaz naturalmente. "Eles 
pedem uma lotação mínima 
de 2500 lugares e aqui tem 
3000; uma zona VIP para en-
tre 120 e 150 pessoas e aqui 
tem também, tendo sido basi-
camente esses os requisitos 

"Toda a estrutura 
terá de ser 
montada para 
cada jogo" 
Anã 011131100 
Diretor do Parque 
de Exposições de Braga 

'liga dos 
Campeões trouxe 
muitas, mas boas, 
dores de cabeça" 
Ouillserme Freitas 
Vice-presidente do ABC 

pelos quais chumbaram o Flá-
vio Sã Leite", explica Guilher-
meFreitas,vice-presidentedo 
ABC, que acompanhou a visi-
ta ao PEB. 

Há também a necessidade de 
colocar um piso próprio e de 
garantirtransmissãodosjogos 
em canal aberto, algo que já  

está praticamente soluciona-
do. "Temos um acordo de prin-
cipio com o FC Porto, que mui-
to abertamente nos disponi-
bilizou o piso para os dois pri-
meiros jogos. Depois, confor-
me prometido, estamos a con-
tar que a Câmara Municipal de 
Braga compre um piso, até 
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ABERTURA 

1987 
O Parque de 

Exposições de 

Braga foi 

inaugurado no 

dia 24 de abril 

1987 pelo 

então 

Presidente da 

República 
Mário Soares 

Serão cinco, 
pelo menos, os 

jogos da fase 
de grupos da 

Liga dos 

Campeões que 

o Al3C irá 
realizar neste 

espaço 

LUGARES 

Com bancadas 
amcrolveis, o 
Par-que de 

Exposições de 
Braga tem 
capacidade 
para 3000 
lugares 

PLAW 

Estudo Campo no centro 
O ABC irá jogar no centro do Parque de 
Exposições de Braga, inicialmente sem a pista 
de atletismo, que só será montada em novem-
bro, coincidindo com um ou dois dos cinco 
jogos. A EHF não autorizou uma montagem 
transversal do piso, que permitiria uma maior 
proximidade às bancadas, e pediu uma cortina 
para isolar parte do enorme espaço. 

porque depois será transpor-
tado para o Flávio Sá Leite, que 
irá ser remodelado", referiu 
Guilherme Freitas, contando 
ainda que "há a possibilidade 
de o Porto Canal ser parceiro 
do ABC junto da EHF" para a 
transmissão dos jogos. "Será 
como já aconteceu no ano pas-
sado nos jogos das taças euro-
peias", recordou. 

Devido à programação do 
próprio PEB - "Teremos o sa-
lão automóvel a dias 23, 24 e 
25, depois o primeiro jogo do 
ABC, no dia 2 de outubro, e 
nos dias 7, 8 e 9 haverá uma 
feira da Lego", exemplificou 
José Olímpio •-, o recinto de 
jogo não ficará montado em 
permanência, sendocolocado 
dentro do anel da pista de atle-
tismo, queestará instalada en-
tre novembro e meados de fe-
vereiro para receber, corno ha- 

bitualmente, provas do calen-
dano regional e, desde há dois 
anos, nacional. "Esta foi a pri-
meira pista coberta em Portu-
gal e, neste momento, só há 
duas, que é esta e a de Pom-
bal", recordou o responsável 
por aquelas instalações, que 
também já receberam provas 
de motocrosse freestyle, o 
campeonato do mundo de 
futsal universitário, uma edi-
ção de um campeonato do 
mundo de hóquei em patins, 
competições de ginástica e 
ainda de hipismo. 

Depois de a EHF considerar 
que o pavilhão Flávio Sá Leite 
notinha condições para rece-
ber a Champions, em meados 
de janeiro deverão arrancar 
obras de remodelação, situa-
ção que não deverá impedir o 
ABC de ali fazer os jogos das 
provas nacionais. 
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riE1 
ANDE?.0:?_ 

Campeonato Nadonal -
Jogo em atraso da 1.a 
jornada- FC 
Porto-Belenenses, 21h00, 
Dragão Caixa. 

LASQU',5,:,TIgi3^,*Y; 

EuroBasket2017 - Grupo 
D da fase de qualificação -
Bielorrússia-Portugal, 
16h30, em Minsk, 
Bielorrússia. 

CÇCL!SMC 

Volta a Espanha - 17.' 
etapa: Castelión-Mas de Ia 
Costa (173 km), com a 
presença de ciclistas 
portugueses. 

11000E1FM PATINS 

Europeu sub-17 - Grupo 
A - Áustria-Portugal, 
19h00, Astúrias, Espanha. 

-J 
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DRAGÃO 
RECEBE BEIBIBISES 
O FC Porto recebe o Belenen-
ses, esta noite, às 21h00, em 
jogo em atraso da primeira 
jornada do Campeonato 
Nacional da 1 Divisão, um 
adiamento motivado pela 
presença dos portistas na 
primeira eliminatória da 
Taça EHF. O jogo será dirigido 
pela dupla de Aveiro Rúben 
Maia/André Nunes e terá 
transmissão televisiva em 
direto no Porto Canal. —As. 
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ANDEBOL CUBANO 
CARRIER° NO HORTA 
O extremo-esquerdo cubano 
Pavel Caballero é o mais 
recente reforço do Sporting 
da Horta, tendo feito ontem 
o primeiro treino às ordens 
de Filipe Duque. Caballero, 
de 24 anos e1,84 metros, é o 
terceiro cubano a jogar nos 
insulares. "O sonho de cada 
desportista é ser profissional 
e superar-se a cada dia como 
atleta e pessoa, por isso estou 
muito contente", disse 
Caballero a O JOGO. —ia. 
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FaIRAZ  
VENCEU O MV KR 
No primeiro jogo da segunda 
jornada da liga alemã de 
andebol, oWetzlar de João 
Ferraz conseguiu um 
importante triunfo, em casa, 
ao ultrapassar o Kiel por 27-
24 (com 15-10 ao intervalo). 
Frente à equipa que venceu 
dez dos 12 últimos títulos da 
Bundesliga, o lateral-direito 
português marcou um golo. 
Vladan Lipovina, montene-
grino colega de Ferraz, foi o 
melhor, com oito concretiza-
ções. —  A.F. 
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Ar.dabei - L' Olvis,fo Nacional (1.*Fue)- 1.  C Porto-Belenenses (21) 
Saeopetehol Quallticaçfo Eurobnicet 2017 Grupo D - 84elocus9a-Portugal (16.30) 
Futebol - Juniores C (1.. F kse)- %Or. A - P+.1,11r.1-1.og In.% (1930 - Campo 7) 
A. F Porto - Liquilha de Peonont.clo /subida a Divisa* de Elite - Lattlde4o-Prtald..1(19 - Pedrooço%) 
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ANDEBOL 

Dragão recebe 
Belenenses 
na estreia 
1311 Depois do autêntico passeio 
que foi a la eliminatória da Taça 
EHF, com duas goleadas frente 
ao modesto Batumi da Geórgia, 
o FC Porto estreia-se hoje no 
campeonato nacional, receben-
do o Belenenses no Dragão Cai-
xa, às 21 horas. 

Um encontro em que os dra-
gões não terão vida fácil, como 
sublinha Yoel Morales em decla -
rações ao site do FC Porto. "Es-
peramos um jogo forte. Quer seja 
o Belenenses ou qualquer outra 
equipa, vão dar o máadmo contra 
o FC Porto, para tent ar ganharou 
incomodar e dificultar. Vamos 
defrontar o Belenenses como se 
fosse o adversário mais forte do 
campeonato", alerta o lateral-
direito cubano, que admite ain -
da haver "coisas a polir" neste 
novo plantei dos azuis e brancos, 
que conta com seis refórços para 
atacara nova época, depois de no 
último ano ter falhado a final do 
playoff, formato que este ano 
deixa de existir. "Agora todos os 
jogos contam e, a cada ponto que 
somarmos, ficamos mais cómo -
dos para chegar à fase final", re-
feriu° jogador. o 

ANDEBOL 1 
• jornada 

FC PORTO 21h00 BELENENSES 

MADEIRA SAD 30-28 MAIA ISMAI 

ARSENAL 29-30 BENFICA 

SPORTING 26-22 AGUAS SANTAS 

AC. S. MAMEDE 27-31 AVANCA 

ABC 14 set. BOA HORA 

SP. HORTA 5 nov. AC FAFE 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 Ni E O Ch4<.5 

▪ Al/ANCA 3 1 1 0 0 31.27 
&SPORTING 3 1 1 O O 26-22 
&MADEIRA SACH 1 1 O O 30-28 
OS BENFICA 1 1 0 O 30-29 
& ARSENAL 1 1 O O 1 29-30 
111,  MAIA ISMAI 1 1 O O 1 28-30 
&A. S. MAMEDE1 1 O O 1 27-31 
& A. SANTAS 1 1 0 0 1 22-26 
&FC PORTO O O O O O 0-0 

BELENENSES O O O O O 0-0 
«BOA HORA 0 0 0 0 0 0-0 
&ABC 0 0 0 0 0 0-0 
110 SP. HORTA O 0000 0-0 
eY1AC FAFE 0 0 0 0 0 0-0 
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(24/09) 1.ª JORNADA 10.ª (26/11)

Boavista FC-SC Espinho
NA Penedono-AC Lamego
Académico FC-FC Infesta

C. Carvalhos-FC Porto
CD Feirense-FC Gaia

(01/10) 2.ª JORNADA 11.ª (03/12)

SC Espinho-AC Lamego
Boavista FC-CD Feirense

FC Gaia-C. Carvalhos
FC Porto-Académico FC 
FC Infesta-NA Penedono

(08/10) 3.ª JORNADA 12.ª (10/12)

CD Feirense-SC Espinho
AC Lamoego-FC Infesta
NA Penedono-FC Porto
Académico FC-FC Gaia

C.Carvalhos-Boavista FC

(15/10) 4.ª JORNADA 13.ª (07/01) 

SC Espinho-FC Infesta
CD Feirense-C. Carvalhos

Boavista FC-Académico FC
FC Gaia-NA Penedono
FC Porto-AC Lamegor

(22/10) 5.ª JORNADA 14.ª  (14/01)

C. Carvalhos-SC Espeinho
FC Infesta-FC Porto
AC Lamego-FC Gaia

NA Penedono-Boavista FC
Académico FC-CD Feirense

(29/10) 6.ª JORNADA 15.ª (21/01)

SC Espinho-FC Porto
C. Carvalhos-Académico FC
CD Feirense-NA Penedono

Boavista FC-AC Lamego
FC Gaia-FC Infesta

(05/11) 7.ª JORNADA 16.ª (28/01)

Académico FC-SC Espinho
FC Porto-FC Gaia

FC Infesta-Boavista FC
AC Lamego-CD Feirense

NA Penedono-C. Carvalhos

(12/11) 8.ª JORNADA 17.ª (04/02)

SC Espinho-FC Gaia
Académico FC-NA Penedono

C.Carvalhos-AC Lamego
CD Feirense-FC Infesta
Boavista FC-FC Porto

(19/11) 9.ª JORNADA 18.ª (11/02)

NA Penedono-SC Espinho
FC Gaia-Boavista FC

FC Porto-CD Feirense
FC Infesta-COL. Carvalhos
AC Lamego-Académico FC

Silvino Cardoso

Já está sorteado o calendário
de jogos da primeira fase do
Campeonato Nacional de Ju-
venis em andebol, prova onde

vão actuar os dois emblemas
do distrito de Viseu: Núcleo de
Andebol de Penedono e Ande-
bol Clube de Lamego. 

Caprichosamente, o calen-
dário colocou frente a frente,
na primeira jornada, as duas
formações do Norte do distrito,
num duelo marcado para 29

de Setembro, em Penedono.
Englobadas na Zona 2, a clas-

sificação para a segunda fase
de acesso à fase final não vai
ser tarefa fácil, mas em Pene-
dono e em Lamego o andebol
é já uma referência desportiva
de nível nacional e tudo é pos-
sível. |

Dérbi “nortenho” na 1.ª jornada 
Andebol
Nac. Juvenis - Zona 2
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ABC NO GRUPO D
DA CHAMPIONS
O ABC fi cou integrado no 
Grupo D da Champions com 
Zaporizhzhya, Dinamo 
Bucarest, Mogaz, Holste-
bro e Nantes.
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A Noite dos “Branca”renses...

E
screver uma crónica 
no início do mês de 
setembro é, prova-
velmente, um mo-

mento onde a energia po-
sitiva e felicidade, fruto 
de um descanso mereci-
do, toma conta do nosso 

pensamento.
E muitos são os as-

suntos que me merecem 
o maior destaque esta 
semana.

Por ter começado com 
a temática das férias e da 
energia que as mesmas 
nos oferecem, queria des-
tacar e louvar aqui o Pro-
grama Sem Fronteiras, da 
responsabilidade do IPDJ 
e Instituto da Segurança 
Social, que leva, todos os 
anos, centenas de crian-
ças institucionalizadas de 
Norte a Sul de Portugal a 
usufruírem de uma sema-
na repleta de atividades 

nas Pousadas da Juven-
tude. A equipa da Asso-
ciação Synergia foi a es-
colhida na Zona Norte e 
animou, em Ofir e Leiria, 
quase uma centena des-
tes mesmos jovens para 
quem esta semana pode 
ser “aquela semana única 
das suas vidas...”

Não poderia deixar de 
falar hoje igualmente de 
uma temática que me en-
che a alma desde a sua 
fundação: a Noite Bran-
ca. Este evento é já para 
os bracarense uma ima-
gem de marca que mostra 
ao país e ao mundo, sem 

qualquer dúvida, a força 
de uma região.

Esta será eternamen-
te uma verdadeira noite 
dos “Branca”renses que 
já se renderam a esta cor 
e a esta festividade.

A alegria que sinto é, 
naturalmente em primei-
ro lugar, como habitante, 
mas também como jovem, 
pois foi com base na Capi-
tal da Juventude de 2012 
que se iniciou este tra-
jeto. E partir de jovens a 
iniciativa que é hoje ex-
tremamente importante 
em termos económicos 
e turísticos só tem que 
agradar a quem defende 
sempre a oportunidade à 
juventude.

Um bom exemplo para 

concretizar mais ideias de 
jovens são os orçamentos 
participativos, que são es-
paços ideias para propor 
novas políticas para a ci-
dade e que podem, caso 
mereçam a aprovação da 
comunidade, ajudar a al-
terar o dia a dia da mesma.

Em Braga, e muito 
bem, temos à disposição 
o Orçamento Participati-
vo tradicional, dirigido a 
toda uma população re-
sidente, mas também o 
Orçamento Jovem, que 
permite que essa opor-
tunidade aos mais novos 
que falava se materialize 
em múltiplas iniciativas e 
políticas a implementar.

Termino hoje esta cró-
nica dando os parabéns 

a toda a equipa do ABC 
pela recente qualifica-
ção para a Liga dos Cam-
peões. A justiça pode tar-
dar mas se mpre aparece, 
e esta vitória da equipa 
bracarense repõe a verda-
de e o mérito de quem já 
tinha conseguido a con-
quista do Campeonato 
Nacional.

Agora, com um grande 
evento a acontecer bre-
vemente, que se desfru-
te deste momento e que 
Braga saiba dar as con-
dições físicas e logísti-
cas a este torneio da mo-
dalidade que, tal como 
a Noite Branca, nos po-
de ajudar a elevar a ima-
gem da cidade em termos 
internacionais.

RICARDO SOUSA
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 Pedro Vieira da Silva

 

O
ABC/UMinho carim-
bou, no último do-
mingo, a passagem 
à fase de grupos da 

Liga dos Campeões, após 
superar, pela margem mí-
nima (33-32), os austría-
cos do Bregenz.

Segue-se a principal 
prova de andebol da Eu-
ropa, com jogos exigen-
tes e, também, longas 
viagens até Ucrânia (Za-
porizhzhya, onde joga o 
Motor, que fica a quase 
cinco mil quilómetros de 
Braga) e, ainda, uma des-
locação igualmente longa 
à Turquia, mais concre-

ABC/UMinho arranca 
na Turquia este mês
Eis o mapa completo dos 
jogos do ABC/UMinho no 
grupo D da Liga dos Cam-
peões (datas e horas por 
confirmar), cujas partidas 
se disputam de setembro 
a dezembro deste ano:

Besiktas Mogaz-ABC
(21/9, 19h00 locais)
ABC-TH Holstebro
HBC Nantes-ABC
ABC-Dínamo Bucareste
ABC-Motor
Motor-ABC
ABC-Besiktas Mogaz
TH Holstebro-ABC
Dínamo-ABC
ABC-HCB Nantes

ABC/UMInho na liga dos campeões. frança, turquia, ucrânia, roménia e dinamarca no mapa

Dez jogos exigentes e duas viagens longas

tamente a Kocaelo, on-
de joga o Besiktas Mogaz 
(que não é de Istambul), 
que fica a mais de quatro 
mil quilómetros da capi-
tal do Minho.  

O campeão luso e de-
tentor da Taça Challenge 
tem, ainda, de medir for-
ças com os dinamarqueses 
do TH Holstebro, com os 
franceses do HBC Nantes 
e também com os rome-
nos do Dínamo de Buca-
reste, mas estas desloca-
ções não implicam muitas 
horas de voo.

Os dois primeiros lu-
gares do grupo dão acesso 
a uma final que pode, de-
pois, conduzir aos oitavos.

Fase do jogo entre o ABC/UMinho e Bregenz, disputado, domingo, na Áustria

D
R

D
R

O palco onde jogam os franceses do HBC Nantes

Reforço José Costa em ação contra israelitas do Maccabi

D
R
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Rui Guimarães
06 Setembro 2016 às 22:47
Tópicos
 
Nuno Grilo, um dia depois de o ABC ter garantido o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões,
explicou a base do regresso aos êxitos e as ambições para a nova época
 
Após uma época com três conquistas - Supertaça, Taça Challenge e, nove anos depois, o Campeonato
Nacional -, o ABC também já garantiu uma marca na história em 2016/17, com a entrada, após 15
anos de ausência, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma prova em que, na primeira edição
com a nova denominação (era a Taça dos Campeões Europeus), em 1993/94, os academistas foram à
final, com os espanhóis do Teka de Santander. "Este é um ABC com vontade de vencer, como sempre
foi, que está e gosta de estar no andebol de uma maneira diferente, com um público muito
característico, conhecedor e entusiasta, e que vai continuar a dar alegrias ao povo bracarense",
explicou Nuno Grilo a O JOGO, ontem, poucos minutos depois de o conjunto minhoto ter aterrado no
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, vindo de um fim de semana na Áustria em que garantiu a entrada na
elite do andebol europeu.
 
"Estou muito contente, vai ser a minha primeira experiência na Liga dos Campeões depois de duas
tentativas, infelizmente não conseguidas, no FC Porto, a primeira na Polónia e depois no Dragão
Caixa, em que falhámos por um segundo [n.d.r.: a bola que daria o apuramento entrou na baliza
instantes depois de apitar a buzina]", recordou o lateral-esquerdo, para quem "esta é a competição
mais bonita da Europa e qualquer jogador ambiciona lá estar".
 
Melhor marcador em ambos os jogos deste fim de semana - sete e 11 golos, respetivamente, contra o
Maccabi Telavive e o Bregenz -, Nuno Grilo garantiu um ABC descomplexado nos dez jogos que irá
agora fazer ao mais alto nível. "Queremos ficar num dos dois primeiros lugares do grupo, não
quereremos andar lá para ver jogar os outros", atirou de pronto. "Já que lá estamos, vamos lutar e
mostrar que as equipas portuguesas têm qualidade, que os jogadores portugueses têm valor e que
podemos acabar numa das duas primeiras posições e lutar por um lugar nos oitavos de final. Estou a
dizer isto tendo consciência das dificuldades que representa consegui-lo, sei que não será fácil, não é
só estalar os dedos e já está, mas vamos jogar com essa vontade e com a consciência de que
poderemos consegui-lo", continuou, num discurso de grande ambição e total destemor perante os
adversários - Nantes, de França; Besiktas, da Turquia; Zaporozhye, da Ucrânia; Holstebro, da
Dinamarca; e Dínamo Bucareste, da Roménia - que o ABC terá de defrontar.
 
De resto, essa será praticamente a mesma fórmula que resultou no sucesso dos anos mais recentes,
especialmente da última temporada, em que o conjunto minhoto venceu três das quatro provas em
que participou, além de ter ganho a Taça de Portugal na época anterior. "Nós temos a consciência de
que os outros clubes têm mais dinheiro e melhores condições, mas com as que temos e o empenho
que colocamos em cada treino, nada disto é surpresa", referiu, para justificar o êxito do ano passado.
"Além disso, trabalhamos com duas das maiores referências do andebol português, duas pessoas que,
enquanto atletas, jogaram campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e Ligas dos Campeões,
duas pessoas que nos passam tudo o que sabem, que trabalham connosco todos os dias, por isso não
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é por os outros terem mais dinheiro e melhores condições que são mais favoritos do que nós",
prosseguiu Nuno Grilo, recordando depois que estes resultados foram conseguidos de forma
sustentada e por uma equipa sempre em subida de produção.
 
"Nos três anos em que estou aqui a trabalhar com o Carlos Resende, o ABC esteve sempre na luta
pelo título. Na primeira época acabámos em terceiro lugar e chegámos a estar em primeiro depois de
irmos ganhar ao Dragão. A seguir, no primeiro ano de play-off, fomos eliminados pelo Sporting nas
meias-finais, e no ano passado foi o que se viu", lembrou o meia-distância, uma das grandes
referências do conjunto de Braga, e que, aos 29 anos, está a viver a melhor fase da carreira.
 
06 Setembro 2016 às 22:47
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CC 

M AIA v) 

Diana Oliveira considerada jogadora revelação 
da época 2015/2016 pela Federação de Andebol 
de Portugal 

Diana Oliveira com a Presidente 
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