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Campeonato Fidelidade Andebol 1: F.C. Porto e Sporting CP iniciam disputa do título
nacional
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Na hora das grandes decisões, SL Benfica e ABC/UMinho começam a luta por um lugar no pódio. O fim
de semana conhece ainda a realização de dois jogos do grupo B.
FC Porto e Sporting CP iniciam este sábado, no Dragão Caixa, a disputa do título nacional de
andebol,retomando a competição após uma paragem para os trabalhos da seleção nacional.
O FC Porto, detentor do troféu, que afastou nas meias-finais o SL Benfica, e o Sporting, vicecampeão, que eliminou o Liberty Seguros ABC/UMinho, defrontam-se no primeiro jogo da final do
play-off a partir das 18.30 horas, sob a direção da dupla internacional de Leiria, Eurico Nicolau/Ivan
Caçador, e com transmissão em direto pelo Porto Canal.
Este é o primeiro dos dois jogos que o hexacampeão tem a primazia de realizar em casa, por ter
vencido a fase regular, e beneficia ainda da vantagem de, caso seja necessário, disputar o quinto e
último encontro desta final perante os seus adeptos.
Ao longo da temporada, o equilíbrio foi a nota dominante nos três jogos realizados entre as duas
equipas, todos ganhos pelo FC Porto pela margem mínima - dois na fase r egular (24-23 e 20-19) e
um na Supertaça (29-28).
Traçado este cenário, com base na história recente, quem arrisca com um prognóstimo? Por jogar em
casa, muito provavelmente com casa cheia, o FC Porto pode reunir um pouco mais de favoritismo
mas, planteis como os que dispõem FC Porto e Sporting CP, constituídos por jogadores experientes,
são imunes a qualquer ambiente.
Uma coisa é certa: três boas equipas dispostas a proporcionarem um bom espetáculo.
SL BENFICA E ABC/UMINHO NA LUTA PELO PÓDIO
Se no Porto arranca a luta pelo título nacional, para Lisboa está marcado o primeiro confronto entre
SL Benfica e Liberty ABC/UMinho, formações que vão bater-se por um lugar no pódio. Recorde-se que
os terceiro e quarto lugares disputam-se em play-off à melhor de três jogos, sendo que a primeira
partida tem lugar na casa do clube pior classificado na fase regular, o S.L. Benfica (4.º), com o
opositor, ABC/UMinho, terceiro na fase regular, a ter a van tagem de jogar o segundo e,
eventualmente, o terceiro jogo no pavilhão Flávio Sá Leite.
A primeira partida está agendada para as 19 horas de sábado, vai ser dirigida pela experiente dupla
de Aveiro, Mário Coutinho e Ramiro Silva, e tem transmissão em direto pela Bola TV e ANDEBOL|tv.
Recorde-se que, na fase regular, o ABC/UMinho foi a Lisboa vencer por 33-27, e em Braga repetiu o
triunfo, desta feita por 29-24. Mas nem este historial faz acreditar que estamos perante um jogo de
prognóstico fácil sendo mais plausível esperar uma partida muito equilibrada.
O segundo jogo está agendado para 29 de Maio, devido aos compromissos europeus da equipa
minhota que terá de disputar a final (a duas mãos) da Challenge Cup, e um eventual terceiro jogo
decorrerá, igualmente em Braga, no dia 30 de Maio.
PROSSEGUE O GRUPO B
Ests sábado marca igualmente o regresso do grupo B, com a realização de duas partidas, a realizar
ambas às 19.30 horas. Em Sant o Tirso, o Ginásio local, penúltimo classificado, com 22 pontos, recebe
o Xico Andebol, último, com 27 pontos. Frente a frente vão estar duas equipas que,
matematicamente, ainda podem manter-se no escalão maior do andebol português, e que jogarão
com os olhos postos na outra partida que, em Belém, coloca frente a frente o Delta Belenenses,
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priemiro do grupo, com 30 pontos, e o Maia ISMAI, segundo, com 24. Em ambos os casos as equipas
que jogam em casa são favoritas mas há que ter em linha de conta que, nesta altura do campeonato,
todas as equipas jogam o seu máximo para pontuar.
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Foco no terceiro lugar do pódio
ABC/UMINHO DEFRONTA O BENFICA, amanhã, no primeiro jogo do play-off de terceiro e quarto lugar. Técnico Carlos Resende
quer vencer para ocupar o último posto do pódio e garante concentração total no campeonato, antes da final da Taça Challenge.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

ABC/UMINHO

Carlos Resende quer confirmar o terceiro lugar do pódio nacional

Foco total no terceiro lugar do
pódio nacional. O ABC/UMinho
joga, amanhã, em Lisboa (19 horas), diante do Benfica, no primeiro jogo do play-off de terceiro e quarto lugar do campeonato
nacional de andebol 1. Técnico
Carlos Resende garante concentração máxima, para alcançarem
a vitória.
“É um jogo que serve para
atingirmos o terceiro lugar, o último do pódio e esse é o nosso
objectivo, tentar de alguma forma aproveitar o jogo com um
duplo objectivo: para nos reagruparmos depois da paragem
competitiva, excepcionalmente
longa atendendo à frequência
que estávamos a ter; e para tentarmos terminar pelo menos, na

+ jogo
O primeiro confronto entre
Benfica e ABC/UMinho
está marcado para Lisboa.
As equipas que vão bater-se por um lugar no pódio.
Recorde-se que o terceiro
e quarto lugares
disputam-se em play-off
à melhor de três jogos.
mesma posição que terminámos
no ano passado”.
Considerando que “não é indiferente ficar em terceiro ou
quarto”, o técnico é claro: “terceiro é, claramente, melhor do
que ficar em quarto, da mesma
forma que ficar em quarto é melhor do que o quinto”.

Por isso, o foco é no campeonato, mesmo que esteja próxima
a final europeia da Taça Challenge.
“Quando iniciámos a época,
assumimos o objectivo de ganhar as três competições. Conseguimos ganhar a primeira [Taça
de Portugal], infelizmente não
conseguimos a final do campeonaot nacional, contudo é muito
mais gratificante ficar em terceiro do que quarto. Por isso, esta
semana trabalhámos com afinco
para nos centrarmos no campeonato. Depois temos mais uma semana para pensar no outro jogo
e competição. Estamos concentrados neste jogo”, sublinhou o
treinador.
Quanto ao adversário, o “Benfica é uma equipa que tem qualidades, mas nada retira o que é a
nossa vontade de vencer”.
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6 A Meia-Final da Taça de Portugal (Norte)

de Andebol, em Cadeira de Rodas, vai decorrer
em Cantanhede, no Pavilhão Municipal “Os
Marialvas”, no próximo dia 23 de maio, entre
as 10H00 e as 17H00. Esta Meia-Final conta
com as cinco equipas do Norte, entre as quais
a AACMRRC - Rovisco Pais, que disputam entre
si os dois únicos lugares de acesso à Final Four.

Página 5

A6

ID: 59176607

08-05-2015

Tiragem: 10605

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,80 x 34,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 6

A7

ID: 59175563

08-05-2015

Tiragem: 8500

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,90 x 16,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Responsáveis garantem que o jogo com o Benfica não é para cumprir calendário

Avelino Lima

ABC/UMinho apostado em conseguir o pódio

Para o
ABC,não é
indiferente
ficar em
terceiro ou
quarto lugar
na tabela
David Tavares e Carlos Resende garantem motivação

epois de quase duas
semanas de interregno competitivo,
o ABC/UMinho desloca-se a Lisboa para defrontar o Benfica. Em

D

causa está a luta pelo terceiro lugar. E tanto o técnico Carlos Resende como
David Tavares garantem
motivação para chegar
ao pódio no campeona-

to nacional
Este jogo serve para
atingirmos o terceiro lugar. É o último lugar do
pódio e esse é o objetivo.
Aliás, este jogo tem um

duplo objetivo: em primeiro lugar, serve para
nos reagruparmos, depois de uma paragem excecionalmente longa de
competições, atendendo à frequência de jogos
que vínhamos tendo; por
outro lado, queremos terminar a época na mesma
posição que o ano passado», começou por afirmar
Carlos Resende.
O técnico fez questão
de sublinhar que terminar em terceiro ou em
quarto não é a mesma
coisa. Por isso, garante
que a equipa está motivada para ultrapassar o Benfica. «Não é
igual acabar em terceiro ou em quarto. Porque o terceiro lugar tem
o simbolismo do pódio»,
recordou.
Quanto ao adversário,
mostra todo o respeito,

mas ao mesmo tempo
confiança em ultrapassar mais este obstáculo.
«O Benfica tem as suas
qualidades, é uma boa
equipa, mas nada retira a

nossa vontade de vencer
os jogos. Aliás, só fará aumentar o brilhantismo»,
disse Carlos Resende, congratulando-se por ter toda
a gente disponível.

David Tavares: «época
pode ser brilhante»
Além do técnico Carlos Resende, David Tavares
também esteve na conferência de imprensa de
antevisão do jogo de sábado com o Benfica, às
19h00. O ponta direita do ABC considera que a
época academista ainda pode vir a ser brilhante.
«Tivemos três jogadores na seleção e estiveram bem. Poderia ser mais. Os jogadores estiveram fora dos treinos nestas duas semanas. Mas
estão de regresso, felizmente regressaram bem
fisicamente e vamos enfrentar estas quatro, que
podem ser cinco batalhas que nos restam. Se ultrapasssarmos o Benfica e ficarmos em terceiro lugar e ganharmos a Taça Challenge, faremos uma época brilhante», disse David Tavares.
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Bosko Bjelanovic: «Dois primeiros jogos são para vencer»
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quer resolver questão do título perante adeptos do sporting Está a chegar a hora de todas as decisões,
com o início da final do playoff do campeonato, à melhor de cinco jogos. OSporting visita amanhã
(18h30) o Dragão Caixa com expectativas enormes, segundo o lateral Bosko Bjelanovic. O grande
objetivo é acabar com a hegemonia do hexacampeão FCPorto. "Esta é a final que todos ambicionamos
jogar. E já que conseguimos atingir este patamar, tudo vamos fazer para conquistar o campeonato",
sustentou o luso-sérvio, de 29 anos, que tem sido um dos esteios do Sporting ao nível defensivo. Os
dois primeiros jogos do playoff serão disputados no Dragão Caixa, ambiente tradicionalmente hostil e
onde são poucas as derrotas sofridas pelo FCPorto. O primeira-linha não dá muita importância ao
assunto, pois o Sporting, que também terá direito a dois jogos perante os seus adeptos, necessitará
sempre de ganhar, pelo menos, um jogo na Invicta para ser campeão. "Não vamos sequer pensar em
perder no Porto. Vamos lá para ganhar os dois primeiros jogos e depois resolver a questão do título
em nossa casa", ambicionou Bosko Bjelanovic. As aspirações são legítimas, pois o clube de Alvalade
tem investido bastante numa das suas principais modalidades de pavilhão, mas o título já lhe foge
desde a época de 2000/01. Favorito Bosko Bjelanovic quer acabar com o infortúnio, apesar do poder
do adversário:"OFCPorto é favorito, porque é campeão há seis anos consecutivos. Mas estamos na
final para contrariar. Queremos trazer o troféu para o clube", considerou o internacional, que, por
sinal, teve a maioria das conquistas ao serviço dos dragões. No FCPorto, Bosko Bjelanovic arrecadou
um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Pelo Sporting, tem a cereja em cima do
bolo, ao ter conquistado a Taça Challenge em 2010, ainda a única prova europeia ganha por um clube
português. O andebolista, com mais duas épocas de contrato no Sporting, está muito motivado:"A
equipa está a trabalhar bem e confiante. Também ansiosa, a desejar que a competição comece."
Polivalente a defender e a atacar Qualquer treinador de andebol aprecia a polivalência. EBosko
Bjelanovic é um bom intérprete na arte de bem jogar, quer a atacar, quer a defender. Não admira que
o treino de ontem do plantel leonino acabasse com o técnico Frederico Santos a ter uma conversa com
o seu trunfo. "Trocámos impressões de ordem técnica. Ele é um bom defensor, mas consoante as
incidências do jogo pode ser necessário no ataque. As suas funções dependerão do desenrolar do
encontro", considerou o treinador, feliz por não ter jogadores lesionados. O ponta esquerdo Pedro
Solha já se treina sem limitações e o pico de forma do plantel foi apontado para esta altura. Todos
estão perto do máximo das capacidades.
, 8 maio de 201504:02
alexandre reis Nuno André Ferreira
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Dragão Caixa vai encher para acolher o primeiro jogo da final do 'play-off'
O Sporting visita o FC Porto nos primeiros dois jogos da final do 'play-off'
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
FC Porto e Sporting iniciam este sábado, no Dragão Caixa, a disputa do título nacional de andebol,
retomando a competição após uma paragem para os trabalhos da seleção nacional.
Os 'dragões', detentores do troféu há seis anos consecutivos, afastaram nas meias-finais o SL
Benfica, enquanto o Sporting, vice-campeão, eliminou o ABC/UMinho para se encontrarem agora nos
jogos de todas as decisões sendo que o primeiro jogo da final do play-off está marcada para as
18.30 horas, sob a direção da dupla internacional de Leiria, Eurico Nicolau/Ivan Caçador.
Este é o primeiro dos dois jogos que o hexacampeão tem a primazia de realizar em casa, por ter
vencido a fase regular, e beneficia ainda da vantagem de, caso seja necessário, disputar o quinto e
último encontro desta final perante os seus adeptos.
Ao longo da temporada, o equilíbrio foi a nota dominante nos três jogos realizados entre as duas
equipas, todos ganhos pelo FC Porto pela margem mínima - dois na fase regular (24-23 e 20-19) e um
na Supertaça (29-28).
Por jogar no Dragão, muito provavelmente com casa cheia, o FC Porto pode reunir um pouco mais de
favoritismo mas, planteis como os que dispõem FC Porto e Sporting CP, constituídos por jogadores
experientes, são imunes a qualquer ambiente. Uma coisa é certa: três boas equipas dispostas a
proporcionarem um bom espetáculo.
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04:02 . Record Por alexandre reis - Record Está a chegar a hora de todas as decisões, com o início da
final do playoff do campeonato, à melhor de cinco jogos. OSporting visita amanhã (18h30) o Dragão
Caixa com expectativas enormes, segundo o lateral Bosko Bjelanovic. O grande objetivo é acabar com
a hegemonia do hexacampeão FCPorto."Esta é a final que todos ambicionamos jogar. E já que
conseguimos atingir este patamar, tudo vamos fazer para conquistar o campeonato", sustentou o
luso-sérvio, de 29 anos, que tem sido um dos esteios do Sporting ao nível defensivo.Os dois primeiros
jogos do playoff serão disputados no Dragão Caixa, ambiente tradicionalmente hostil e onde são
poucas as derrotas sofridas pelo FCPorto.O primeira-linha não dá muita importância ao assunto, pois o
Sporting, que também terá direito a dois jogos perante os seus adeptos, necessitará sempre de
ganhar, pelo menos, um jogo na Invicta para ser campeão."Não vamos sequer pensar em perder no
Porto. Vamos lá para ganhar os dois primeiros jogos e depois resolver a questão do título em nossa
casa", ambicionou Bosko Bjelanovic.As aspirações são legítimas, pois o clube de Alvalade tem
investido bastante numa das suas principais modalidades de pavilhão, mas o título já lhe foge desde a
época de 2000/01.FavoritoBosko Bjelanovic quer acabar com o infortúnio, apesar do poder do
adversário:"OFCPorto é favorito, porque é campeão há seis anos consecutivos. Mas estamos na final
para contrariar. Queremos trazer o troféu para o clube", considerou o internacional, que, por sinal,
teve a maioria das conquistas ao serviço dos dragões.No FCPorto, Bosko Bjelanovic arrecadou um
campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Pelo Sporting, tem a cereja em cima do bolo,
ao ter conquistado a Taça Challenge em 2010, ainda a única prova europeia ganha por um clube
português.O andebolista, com mais duas épocas de contrato no Sporting, está muito motivado:"A
equipa está a trabalhar bem e confiante. Também ansiosa, a desejar que a competição
comece."Polivalente a defender e a atacarQualquer treinador de andebol aprecia a polivalência.
EBosko Bjelanovic é um bom intérprete na arte de bem jogar, quer a atacar, quer a defender. Não
admira que o treino de ontem do plantel leonino acabasse com o técnico Frederico Santos a ter uma
conversa com o seu trunfo. "Trocámos impressões de ordem técnica. Ele é um bom defensor, mas
consoante as incidências do jogo pode ser necessário no ataque. As suas funções dependerão do
desenrolar do encontro", considerou o treinador, feliz por não ter jogadores lesionados. O ponta
esquerdo Pedro Solha já se treina sem limitações e o pico de forma do plantel foi apontado para esta
altura. Todos estão perto do máximo das capacidades.
04:02 . Record
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Antena 1 - Informação
de Desporto
ID: 59177978

OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

07-05-2015 10:38

Andebol: Portugal nas Universíadas
http://www.pt.cision.com/s/?l=b3fd0c88

Pela primeira vez, Portugal vai estar representado nas Universíadas, na modalidade de andebol.
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Juventude Évora. Irmão de dragão quer festejar no campo do rival
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(João Tiago Figueiredo e Pedro Jorge da Cunha, in maisfutebol) Nuno Laurentino é irmão de Hugo
Laurentino, guarda-redes de andebol do FC Porto. Também é guardião, mas de futebol, e está quase a
festejar a subida aos Nacionais. Espera que seja domingo, no campo do Lusitano.
CAMINHOS DE PORTUGAL é uma rubrica do jornal Maisfutebol que visita passado e presente de
determinado clube dos escalões não profissionais. Tantas vezes na sombra, este futebol em estado
puro merecerá cada vez mais a nossa atenção. Percorra connosco estes CAMINHOS DE PORTUGAL .
JUVENTUDE SPORT CLUBE: 1º classificado Divisão Elite AF Évora
Nuno Laurentino. À primeira audição, se a pronuncia for rápida e o raciocínio não estiver tão arisco,
poderá pensar-se no guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto. Mas a verdade é que esse é
Hugo Laurentino. Alguma ligação entre os dois? Sim, há. São irmãos.
Para esta história interessa-nos, essencialmente, Nuno, também ele guarda-redes, mas de futebol.
Tem 29 anos e está há sete no Juventude Évora, cidade de onde é natural.
Atualmente é professor de Educação Física. Ao contrário do irmão, apesar da ligação forte ao
desporto, pratica-o por paixão e não por profissão.
«Começámos os dois no futebol, mas sempre gostamos de desporto. Passamos pelo judo e também
pelo andebol. O meu irmão foi para lá por causa da asma e eu também o segui. Depois chateei-me
com o treinador, coisas de miúdos, e deixei o andebol», conta Nuno Laurentino, em conversa com o
Maisfutebol.
Se o início foi o mesmo, o futuro foi muito diferente. «Ele seguiu no trilho dele com o sucesso que se
sabe. FC Porto, seleção nacional », comenta Nuno. E este?
Assentou, de vez, no futebol. Formou-se no Lusitano de Évora, o grande rival do Juventude, que
representa atualmente. Também por isso diz ser alguém com propriedade para comentar a rivalidade
entre os dois.
«Festejar frente ao Lusitano? Para mim é ainda mais especial. Fiz toda a minha formação no Lusitano
e estou há sete anos no Juventude. Estou à vontade para falar dos dois clubes», comenta.
E, depois, acrescenta: «É uma rivalidade muito grande. É tipo o Benfica-Sporting como se diz aqui. No
ano passado eles [Lusitano] festejaram por nós não termos subido. Agora queremos festejar a subida
no campo deles.»
Está perto a festa. O Juventude tem seis pontos de avanço para o Sp. Viana a três jornadas do fim.
Para festejar no campo do velho rival tem de fazer um resultado melhor do que o clube de Viana do
Alentejo na visita ao Perolivense. Se vencerem ambos, ficará a faltar um ponto em dois jogos ao
Juventude.
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«Há uma ansiedade muito grande na cidade. Os nossos sócios não falham um jogo, temos tido sempre
muitos espectadores no estádio. Em média estão sempre 1000 pessoas, o que para o Alentejo são
números muito bons», explica.
«Nacionais? Este clube não está preparado é para os Distritais!»
O Juventude de Évora caiu para os Distritais há dois anos. «Nunca antes tinha jogado a este nível»,
comenta Nuno Laurentino. Falhou a subida na época passada (foi terceiro, com o Atl. Reguengos a
festejar), mas nem pensa em algo que não seja regressar aos Nacionais.
«Preparado para os Nacionais? Este clube não está preparado é para os Distritais!», atira Nuno
Laurentino, sem hesitar.
Sobre o jogo, o guarda-redes acredita no sucesso. «Temos uma equipa boa, um plantel uniforme. A
equipa deles é mais jovem, não aguentam a pressão do dérbi. Fizemos quatro jogos com eles este
ano. Só perdemos um, por 1-0, e foi no único remate que fizeram à baliza nesse jogo», conta.
«Antigamente o Lusitano tinha muito mais apoio. Agora as coisas são mais divididas. O Lusitano é
conhecido pelo clube dos meninos bonitos, das pessoas de dinheiro. O Juventude é o clube das
pessoas do trabalho, foi erguido por jovens», acrescenta.
«Faltam apoios aos clubes do Alentejo»
Desde a descida do Campomaiorense, em 2001, que não há um clube alentejano na Liga. Nuno
Laurentino explica o que falta.
«Falta apoio. O Juventude, por exemplo, vive das rendas, do que consegue produzir, do património
que aluga. O apoio das empresas é pouco, da Câmara é pouco ou nenhum», lamenta.
E acrescenta: «O problema é que mesmo que o Juventude suba para o ano o apoio da Câmara
Municipal tem de ser o mesmo que é dado ao Lusitano e às outras equipas da cidade. Assim fica difícil.
A rivalidade acaba por prejudicar o Alentejo.»
Onde não há rivalidade é na relação de Nuno com o irmão Hugo. Voltamos ao tema de início de
conversa para uma questão em jeito de provocação: quem é o melhor guarda-redes?
A pergunta arranca risos. «Cada um na sua área », começa por dizer Nuno. Mas depois admite: «Eu
jogo no Juventude de Évora e ele no FC Porto. Acho que isso já diz tudo »
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FC Porto e Sporting começam a discutir o título de andebol no sábado
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Depois terem eliminado Benfica e ABC, respetivamente, dragões e leões começam neste fim-desemana a discutir o título de campeões de andebol. FC Porto luta pelo heptacampeonato. FC Porto e
Sporting iniciam sábado, no Dragão Caixa, a disputa do título nacional de andebol, retomando a
competição após um interregno de cerca de um mês desde a realização dos jogos das meias-finais dos
'play-offs'. O FC Porto, detentor do troféu, que afastou nas meias-finais o Benfica, com o último jogo
disputado a 08 de abril, na Luz, e o Sporting, vice-campeão, que eliminou o ABC, a 15 de abril, há
muito que têm encontro marcado para a decisão do título, que só agora começa. A longa paragem,
neste regresso da fórmula dos 'play-offs' para encontrar o campeão, foi ditada pelas datas previstas
para a realização dos quarto e quinto jogos das meias-finais, se necessários, competições europeias e
pela pausa para os trabalhos da seleção, nos quais estiveram envolvidos jogadores de ambas as
equipas. Alfredo Quintana, Gilberto Duarte, João Ferraz e Hugo Santos, por parte do FC Porto, e
Ricardo Candeias, Bosko Bjelanovic, Fábio Magalhães, Bruno Moreira, Pedro Portela, Rui Silva e Pedro
Spínola, do Sporting, foram os jogadores que estiveram juntos na seleção nacional e que agora vão
ser adversários. O hexacampeão tem a primazia de realizar os dois primeiros jogos em casa, no
Dragão Caixa, por ter vencido a fase regular, e beneficia ainda da vantagem virtual de, caso seja
necessário, disputar o quinto e último encontro perante os seus adeptos. A final da presente
temporada reúne os clubes que somam mais títulos na prova, dado que o FC Porto foi 19 vezes
campeão, nove das quais nas últimas 13 épocas, e o Sporting ganhou o campeonato em 17ocasiões, a
última das quais em 2000/01. Ao longo da época, o equilíbrio marcou presença constante nos três
jogos realizados entre os dois emblemas, todos ganhos pelos 'dragões' pela margem mínima,
nomeadamente na Supertaça (29-28), a 20 de dezembro de 2014, em Águas Santas. FC Porto e
Sporting cruzaram-se por duas vezes na fase regular do campeonato nacional, tendo os 'dragões'
vencido por 24-23 na 10.ª jornada, em Lisboa, e 20-19 na 21.ª, no Dragão Caixa, com um golo no
último segundo e que, na altura, garantiu o primeiro posto. Depois da vitória na Supertaça, o FC Porto
perdeu para o ABC por um golo a final da Taça de Portugal, por 25-24, a 29 de março, em Loulé,
depois de ter afastado nas meias-finais o Benfica, por 28-27. O Sporting foi eliminado pelo ABC, por
33-30. O 'duelo' entre FC Porto e Sporting principia sábado, às 18:30 horas, no Dragão Caixa -- num
encontro que terá assistência exclusiva de sócios portistas -, e prossegue a 13 de maio no mesmo
local, em jogo agendado para as 21:00 horas.
por Lusa
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Centro Multiusos recebeu jogo
do Andebol Clube de Lamego
Andebol
Camp. Nac. Iniciados 1.ª Div.

O Centro Multiusos de Lamego, uma nova infra-estrutura preparada para acolher
grandes eventos desportivos,
culturais e de lazer, recebeu
uma partida de andebol a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados da 1ª Divisão.

No recinto de jogo defrontaram-se o Andebol Clube de Lamego e a Associação Desportiva Sanjoanense. Apoiada pela
assistência presente nas bancadas, a equipa da casa venceu
o encontro por 31-23.
A cidade de Lamego dispõe
agora, e pela primeira vez, de
um moderno Centro Multiusos
que constitui um equipamento

Jogo no novo recinto

fundamental no processo de
afirmação regional e nacional
do concelho de Lamego e contribui decisivamente para a dinamização do seu potencial
económico e desportivo. No
próximo dia 16 , a partir das 16
horas, vai decorrer neste local
a final da Taça de Futsal Masculina daAssociação de Futebol
de Viseu. |
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O futuro
é incerto
no andebol
do Colégio
João de Barros
Incógnita Uma das melhores equipas
nacionais de andebol feminino corre o
risco de não continuar a competir.
Valter Branco explicou-nos as razões
para estar “decepcionado” com a
modalidade

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria
T Na região, é o projecto de desporto de competição em modalidades
colectivas que há mais tempo está na
ribalta. Nos últimos oito anos, o Colégio João de Barros ficou, sempre,
nos quatro primeiros classificados na
1.ª Divisão de andebol feminino. No
entanto, tal não significa que o projecto goze de muita saúde. Na semana em que a equipa começa a discutir a meia-final do playoff frente ao
Madeira SAD, Valter Branco, director
da instituição e presidente do clube,
diz-se “decepcionado” com a modalidade e admite todos os cenários.
O andebol arrancou no Colégio
João de Barros em 1997. Cheio de pujança, conquistou nos anos seguintes os principais títulos de formação:
Encontro Nacional de Infantis
(2001/02), Encontro Nacional de Iniciadas (2002/03), Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Juvenis
(2002/03 e 2005/06) e Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão de Juniores
(2003/04, 2005/06, 2006/07 e
2008/09). Esses resultados de excepção foram transpostos naturalmente para a equipa sénior, que
venceu a 2.ª Divisão em 2005/06.
Desde então está ininterruptamente no principal escalão da modalidade. Em 2012/13 perdeu o título nacional – que nunca conquistou
– para o Alavarium quando faltavam dois segundos para terminar o
jogo decisivo. Tem ainda quatro terceiros lugares e foi duas vezes quarto classificado. Participou seis vezes,
de 2008/08 a 2013/14, em competições europeias, algo a que abdicou na
presente temporada, e foi a três finais
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Em destaque

“Se treinassem
diariamente e em
equipa, com
rotinas e
entrosamento,
certamente
poderíamos ter já
alguns títulos
nacionais”
Valter Branco
da Taça de Portugal (2009/10, 2010/11
e 2012/13).
No entanto, e ao contrário do que
os resultados poderiam fazer supor,
nem tudo é fácil para o clube de Meirinhas, no concelho de Pombal. É
que o facto de a equipa sénior ser muito competitiva mascara muitos dos
problemas do emblema, a começar na
captação de novos atletas no Colégio.
“Tivemos um vazio muito grande
de formação depois daqueles anos áu-

reos”, reconhece Valter Branco.
Problema 1: hoje em dia é difícil “recrutar as alunas”, o que não se passava
no início do projecto. “Não querem
muito jogar andebol”, admite o responsável. A escola oferece outras modalidades e “há dispersão”. Depois,
ainda há alguns pais que acreditam
que ir ao treino impede as meninas de
estudarem. Para dificultar o processo,
o número de alunos, que rondava os
mil no início do século, é hoje de 670
e a tendência será para continuar a
descer. “Considerando o número de
alunos no 5.º ano, que tem sido na ordem dos 80 a 90, e tendo em conta
que metade são meninas, é muito
pouco.” Mesmo assim, o Colégio João
de Barros ainda vai “conseguindo
grupos razoáveis”, mas “depois as
atletas começam a desistir, porque entendem que não têm jeito ou porque
aparecem outras solicitações.”

Pouco treino
Problema 2: as jogadoras formadas no
Colégio João de Barros foram abandonando a modalidade e hoje, nas seniores, apenas uma entre as mais utilizadas – Eduarda Pinheiro – tem esse
carimbo. As restantes vêm de outros
clubes, incluindo de Lisboa e do Porto, deslocando-se apenas ao fim-desemana. Juntando a isso o facto de haver muitas atletas a estudar ou a trabalhar fora, resulta que o treinador
Paulo Félix raramente tem massa humana para poder treinar com qualidade, socorrendo-se não poucas vezes de andebolistas jovens das equipas masculinas do Atlético Clube da
Sismaria para poder fazer treinos um
pouco mais competitivos.
“O Colégio adoptou uma política,
que a meu ver tem mais virtudes do
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SÓCRATES SILVA

que defeitos, que é não remunerar as
atletas de forma alguma, a não ser pagar as deslocações para os jogos. Se
houvesse subsídios haveria um colapso, porque não há receitas. Logo,
não tenho à vontade para censurar
quem não é assíduo aos treinos, até
porque se tratam de grandes deslocações. É uma situação muito complicada de gerir”, admite Valter Branco. E se, treinando muito pouco, a
equipa é das melhores… “Se treinassem diariamente e em equipa, com rotinas e entrosamento, certamente
poderíamos ter já alguns títulos nacionais e não seríamos o eterno segundo ou terceiro”.
Problema 3: apesar destes resultados meritórios, o apoio de entidades
locais e empresas da região tem sido
“zero”, lamenta o dirigente. Embora
a Câmara Municipal de Pombal permita a utilização do pavilhão de Meirinhas, “que é uma grande ajuda”, “no
passado entendeu que nunca deveria
apoiar o Colégio João de Barros por se
tratar de uma instituição privada,
não olhando o projecto que tem sido
desenvolvido para benefício do concelho”, sublinha Valter Branco. “Este
ano tentámos fazer a candidatura,
mas quando nos enviaram os documentos já o prazo tinha terminado.
Logo, não pudemos concorrer.” Quanto ao apoio de empresas, “não têm
mostrado interesse”.
Problema 4: Valter Branco está “decepcionado com o rumo que a modalidade está a seguir”. O clube viu-se envolvido em episódios de racismo, “entre outros”, que acabaram por
pôr em causa até a razão de ser de
todo o projecto. “Como modalidade
amadora que é, há comportamentos
de público, de atletas, de dirigentes,

de associações e de um conjunto de
entidades que não promovem a prática do andebol saudável. O que defendemos, por sermos uma escola, é
que não devemos apenas incutir a
competição, mas também valores, enquanto há outros que só pensam nos
resultados desportivos e em ganhar a
qualquer preço. Não estão preocupados em formar as pessoas para, no
futuro, serem cidadãos melhores.” No
fim-de-semana, o Colégio João de
Barros garantiu a passagem à meia-final do playoff eliminando o Maiastars.
Segundo Valter Branco, voltou a haver comportamentos racistas num recinto de andebol, por parte do público afecto à equipa visitante.
A atitude da Federação de Andebol
de Portugal com o castigo da atleta
Mariama Sanó, que na invasão de
campo em Alpendorada respondeu a
uma agressão de um indivíduo vindo
do público e foi punida com seis jogos
de castigo “tem provocado um certo
desânimo” em Valter Branco. “Os organismos responsáveis têm pesos
diferentes na tomada de decisão e isso
faz com que as nossas atletas fiquem
um pouco desiludidas com esta dinâmica. Estava à espera que após a reclamação que formalizei houvesse alguma rapidez na tomada de decisão.
Não posso aceitar que só agora, antes
de começar a fase final, é que chegue
a resposta, sendo retirado um jogo aos
seis de castigo, já depois de estarem
os jogos todos feitos.“
Por tudo isto, o futuro do andebol
em Meirinhas é, cada vez mais, uma
incógnita. “O andebol nacional precisa mais do Colégio João de Barros do
que o Colégio João de Barros do andebol nacional. Está cada vez mais difícil, mas nada está decidido”.
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Andebolista mealhadense
no European Open

Ricardo Ferreira, antigo andebolista da Casa do Povo da
Vacariça e que se encontra, atualmente, ao serviço do Sport
Lisboa e Benfica (SLB) pela terceira época consecutiva, voltou
a ser chamado para a Selecção Nacional sub-18, com vista à
preparação do European Open, que se irá disputar de 29 de
junho a 3 de julho, na Suécia. O atleta, de dezanove anos, já
tinha estado anteriormente (em fevereiro) a realizar um estágio
naquele país.

O sorteio já foi realizado e
Portugal vai disputar a
primeira fase do torneio no
Grupo C, tendo com
adversárias as seleções da
Islândia, Finlândia e
Geórgia
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