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Taça Challenge

Lateral e ponta em recuperação
Nuno Grilo e Carlos Martins continuam 
em dúvida na equipa academista
O plantel do ABC/UMinho prossegue a preparação para o jogo decisivo
com o Benfica, da final da Taça Challenge, ainda com alguns jogadores
em dúvida para a partida de amanhã. Depois de terem já falhado o en-
contro da primeira mão, no pavilhão da Luz, Nuno Grilo e Carlos Martins,
ainda recuperam de mazelas físicas. Quanto a Tomás Albuquerque e Ri-
cardo Pesqueira, lesionados, não jogarão mais esta temporada.

§operação Challenge

ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho pode conquis-
tar amanhã a sua primeira com-
petição europeia da Taça Chal-
lenge e no pavilhão Flávio Sá
Leite mora uma equipa braca-
rense altamente moralizada para
a finalíssima, contra o Benfica.
Triunfo alcançado no pavilhão
da Luz, por 28-22, confere uma
vantagem preciosa de seis golos,
mas para os academistas este jo-
go da segunda mão da final, com
os encarnados, vão começar do
zero e só a vitória está no pensa-
mento dos jogadores liderados
pelo técnico Carlos Resende. 

“Não podemos facilitar, nem
vamos entrar em campo para de-
fender a vantagem de seis golos.
Vamos entrar no jogo como se
estivesse zero a zero e só a jogar
para vencer”, afirmou, ontem,
Miguel Sarmento, atleta do
ABC/UMinho, acrescentando
que já não há segredos entre as
duas equipas portuguesas, que
estão a protagonizar esta final
europeia inédita.

“A nossa preparação para este
jogo já está a ser feita há muito
tempo. Já conhecemos bem o
Benfica, sabemos bem onde po-
demos explorar, tal como sabe-
mos onde temos de melhorar pa-
ra travar o adversário”, frisou
ainda o ponta direita.

Sem atribuir favoritismo a nin-
guém, Sarmento destacou ape-
nas que a grande vantagem do
ABC/UMinho para este jogo é
mesmo a ajuda do público.

“São duas equipas muito pare-
cidas em termos de valor. Não

arrisco dizer qual delas é o favo-
rito. Este jogo é uma final. Tem
uma carga emocional diferente,
mas estamos preparados. A úni-
ca coisa que destaco é que joga-
mos em casa e contamos com os
nossos adeptos. Este, sim, é um
factor-extra de moral. Quanto ao
balenário, estamos tranquilos e
confiantes”, rematou Miguel
Sarmento na antevisão da parti-
da de amanhã, às 18 horas.

Quanto ao ponta esquerda,
Diogo Branquinho, está a dispu-
tar a sua segunda final europeia
consecutiva pelo ABC/UMinho
e só pensa em ajudar o clube

bracarense em fazer história.
“No ano passado não fomos fe-

lizes na final devido a factores
externos (arbitragem) como to-
dos sabem, mas desta vez não
acredito nisso. Conseguimos
uma boa vantagem, de seis go-
los, na primeira partida, mas não
nos estamos a agarrar a isso.
Nem podemos. Estamos a pre-
parar este jogo com total respei-
to pelo adversário, conscientes
das dificuldades. Não queremos
ser surpreendidos. O nosso foco
é a vitória e vamos começar o jo-
go do zero, com o objectivo de
vencer a Taça Challenge. A equi-

pa está muito determinada em
ganhar, dar essa alegria aos nos-
sos adeptos, e fazer história pelo
clube”, afirmou Diogo Branqui-
nho, na antevisão da finalíssima.

Quanto às baixas na equipa mi-
nhota, Sarmento e Diogo Bran-
quinho lamentam as ausências,
mas destacam a união no grupo.
“Limitam sempre. São jogado-
res importantes no grupo. Mas
temos que nos superar. Não é
por isso que não vamos sair vito-
riosos. Temos que jogar com os
jogadores que temos. Estamos
todos motivados, moralizados e
bem fisicamente”, referiram.

Equipa do ABC/UMinho está tranquila, 
confiante e preparada para fazer história
SÓ FOCADOS EM VENCER. O ABC recebe, amanhã (18 horas) o Benfica, na segunda mão da finalíssima da Taça Challenge. Ape-
sar dos seis golos de vantagem, da vitória na Luz por 28-22, Branquinho e Sarmento afirmam que nada está ainda conquistado. 

ABC/UMINHO

Diogo Branquinho e Miguel Sarmento pedem a ajuda do público bracarense para a finalíssima europeia da Taça Challenge

“Temos uma vantagem de
seis golos mas não nos
podemos agarrar a isso.
Vamos abordar este jogo
como se estivesse zero a
zero. Queremos muito
ganhar para dar essa
alegria aos nossos adeptos
e ficar na história do clube.”

Diogo Branquinho
(jogador do ABC/UMinho)

“Já conhecemos bem o
Benfica e sabemos bem o
que podemos explorar e o
que temos que melhorar.
Mas este é um jogo com
uma carga emocional
diferente. É uma finalís-
sima. Não há favoritos. 
A nossa única vantagem é
que jogamos em casa com o
apoio dos nossos adeptos.”

Miguel Sarmento
(jogador do ABC/UMinho)

O ABC/UMinho pode fazer
amanhã história, com
a conquista  europeia da
Taça Challenge 2015/16
e lança um desafio forte
aos adeptos bracarenses
para fazerem tornaram
o pavilhão Flávio Sá Leite
“num autêntico inferno
amarelo” rumo à vitória.

Preço dos bilhetes para a
finalíssima no Sá Leite:
- Sócios ABC/UMinho –
grátis (quota de Maio);
- Alunos UM – 3 euros
mediante apresentação do
Cartão de aluno;
- Acompanhantes de sócio
ABC/UMinho - 5 euros;
- Sócios SCBraga , HCBra-
ga e AC Devesa –5 euros;
Público – 10 euros. 

+ adeptos
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Yusnier Gonzalez Giron quer dar a Europa ao Madeira SAD. 

Cubano Yusnier Giron 
`fecha' a baliza da SAD 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Estão lançados todos os dados para 
que o encontro entre o Madeira An-
debol SAD e Aguas Santas, amanhã, 
às 15 horas, no Pavilhão do Funchal, 
se assuma como uma final. Em jogo 
está o apuramento para as competi-
ções europeias na próxima tempo-
rada (Taça Challenge), que o quinto 
lugar final na tabela classificativa 
entregará ao vencedor. 

Empatados nesta discussão final 
estão os madeirenses da SAD e a for-
mação da Maia. Uma vitória para 
cada lado obriga a que amanhã tudo 
seja decidido na 'negra' o que entre-
ga a este encontro fortes razões para 
emoções fortes. 

No lado madeirense 'fala' um dos 
guarda-redes com que conta a 'so-
ciedade' para 'fechar' a baliza ao 
Águas Santas. Urna tarefa nada fácil 
perante um adversário que certa-
mente se apresenta no Funchal com 
a ambição de ganhai; tal como o Ma-
deira SAD. 

Yusnier Gonzalez Giron é cubano 
e está em Portugal tem três anos A 
aventura europeia deste andebolista, 
que este ano veio para a Madeira, ini-
ciou-se em Resende onde começou 
por ser treinador da formação, o pas-
saporte de entrada na Europa. De-
pois como jogador, um ano na Maia 
antes de rumar para a Região e de-
fender a baliza dos madeirenses. In-
ternacional cubano desde os 16 anos 
Yusnier Gonzalez Giron acredita 
que a vinda para o continente euro-
peu valeu a pena pela valorização 
pessoal e da possibilidade de contac-
tar com um andebol mais evoluído: 

"Foi desde logo uma aventura, em 
2013 vir para a Europa tentar a sorte. 
Já cá tinha estado ao serviço da se-
lecção nacional de Cuba e senti que 
tinha de voltar. Sair de Cuba para 
praticar desporto ou viver foi sem-
pre foi muito complicado por razões 
políticas como todos sabem. Hoje 
em dia, cada vez mais notamos uma 
maior abertura que será importante 
para os desportistas cubanos em 
muitas modalidades desportivas. 
Estou muito feliz em Portugal onde 
tenho já as minhas raízes. Na Ma- 

deira tem sido um ano absoluta-
mente fantástico e espero continuar 
a dar o meu contributo à equipa do 
Madeira SAD. O trabalho é sério e 
tenho evoluído muito desde que cá 
estou. Esta decisão de vir para a Eu-
ropa também teve a ver com o facto 
do andebol em Cuba não ter a ex-
pressão que tem na Europa e em 
Portugal trabalha-se muito bem. Na 
Madeira, pelo que tenho observado, 
também existe uma grande paixão 
por esta modalidade pelo que só 
vem reforçar a decisão acertada de 
vir para cá. As pessoas são muito 
atenciosas e toda a estrutura traba-
lha para dar à equipa as condições 
necessárias para que o sucesso 
aconteça. Depois há o clima, que é 
fantástico, pessoas simpáticas, ilha 
bonita, por isso só podemos estar fe-
lizes aqui". 

Sobre a grande final de amanhã  

frente ao Águas Santas, Yusnier Gi-
ron promete determinação de todos: 

"Não tenho dúvidas de que será 
um grande jogo. Duas equipas a lu-
tar por um grande objectivo. O Ma-
deira SAD está a fazer uma grande 
temporada e seria mais que justo 
conseguir entrar na elite europeia 
na próxima época. Para o andebol 
do Madeira SAD, para todos os joga-
dores, é sempre motivante competir 
nas provas europeias e esta é a nossa 
oportunidade". 

Sobre o Águas Santas este interna-
cional salienta: "É uma equipa mui-
to consistente que luta e tem quali-
dade. O Madeira terá de ser persis-
tente, lutador e colocar em campo a 
sua grande arma ao longo da época, 
o bom espirito do grupo, a capacida-
de que temos tido em superar gran-
des dificuldades e também sem fal-
sas modéstias a nossa qualidade?' 

CD BARTO O EU E CS MADEIRA NAS FASES NACIONAIS 

■ A equipa de juvenis femininos 
do CS Madeira, participa de hoje 
até domingo na fase de apura-
mento do campeão nacional do 
escalão. Esta competição decor-
rerá em Leça da Pahneira e con-
tará ainda com as participações 
do Leça, Alavarium e Sir 1.° Maio. 
As madeirenses actuam esta noi- 

te pelas 21 horas frente ao Leça. 
Amanhã às 18 horas contra o SIR 
1.° Maio e domingo, dia 22 contra 
o Alavarium às 11h15. 
Já a formação masculina do Clu-
be Desportivo Bartolomeu Pe-
restrelo disputa também entre 
hoje e domingo na fase de apura-
mento do campeão nacional de 

iniciados masculinos, zona 1. Os 
jogos terão lugar no Pavilhão de 
Estarreja. Participam ainda nes-
ta fase nacional o FC Porto e Es-
tarreja. Amanhã 21 de Maio às 17 
horas os jovens madeirenses de-
frontam o FC Porto. Domingo 
pelas 15 horas a equipa da casa o 
Estarreja. 
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Agenda desportiva

FUTEBOL

Taça da Liga
Final
Hoje Benfica-Marítimo (19h15-TVI)

Taça de Portugal
Final
Domingo Sp. Braga-FC Porto
(17h15-TVI)

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
12.ª jornada
Amanhã CD Feirense-Vizela,
Leixões-Moreirense, BoavistaFC-
SC Braga e CD Tondela-Gil Vicente.

Futebol feminino
1.ª Divisão
Manutenção
7.ª jornada
DomingoVilaverdense FC-CA
Ouriense, Boavista FC-UR Cadima
e Viseu 2001 ADSC-Fundação
Laura Santos.

AF Viseu
Divisão de Honra
Última jornada
Domingo GD Resende-Ferreira
de Aves, AD Castro Daire-Sport
Clube Paivense, CA Molelos-
Alvite, GD Mangualde-FC
Carregal do Sal, Moimenta da
Beira-Penalva Castelo, UD
Sampedrense-Viseu e Benfica,
GD Silgueiros-ACDR Lamelas e
AD Sátão-AD Tarouquense.

Juniores -Ap. Campeão
8.ª jornada
Amanhã CA Molelos-CF Os Re-
pesenses, SC Lamego-Lusitano
FC e GD Oliveira de Frades-AD
Sátão.

Juvenis - Ap. Campeão
8.ª jornada
Domingo Mortágua FC-Lusitano
FC, CD Cinfães-O Crasto e Cracks
Lamego-Académico de Viseu.

Iniciados - Ap. Campeão 
8.ª jornada
Domingo Estrela do Mondego-CF
Os Repesenses e Lusitano FC-

Viseu e Benfica e CD Cinfães-Sou-
selo FC.

Futebol de 7

Infantis Sub-13 – 
Apuramento campeão
8.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Lusitano
FC, CF Os Repesenses-Os Pesti-
nhas e Dínamo Clube Estação-
Souselo FC.

Infantis Sub-12 – 
Apuramento campeão
10.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Viseu e
Benfica, CF Os Repesenses-GD
Oliveira de Frades e Casa do Ben-
fica de Viseu-O Pinguinzinho.

Benjamins Sub-11-
Apuramento campeão
8.ª jornada
Amanhã Dínamo Clube da Esta-
ção-Repesenses, AD Sátão-Cracks
Lamego e Os Pestinhas-CD Cin-
fães.

Benjamins Sub-11
(Quartos de final)
Amanhã V. Benfica-Académico de
Viseu, SL Nelas-Mangualde, SC Ta-
rouca-Viseu 2001 e Pimguinzinho-
GD Oliveira de Frades

Escolas Sub-10 
- Apuramento campeão
8.ª jornada
Amanhã O Crasto-Mortágua FC,
Viseu e Benfica-O Pinguinzinho e
Cracks Lamego-CF Os Repesen-
ses.

Taça “Wall Street 
English”

Juvenis
Meias-finais
Amanhã Viseu e Benfica-FC Car-
regal do Sal e Penalva do Castelo-
CF Os Repesenses.

Iniciados
Meias-finais
Domingo Académico de Viseu-GD
Oliveira de Frades e Clube Atlético

de Molelos-Viseu 2001.

FUTSAL

Nacional da 2.ª Divisão
– Promoção Norte
9ª jornada
Amanhã Futsal Azeméis-Viseu
2001, Desportivo da Ordem-CDR
Caxinas e Póvoa Futsal-Unidos
Pinheirense.

Taça Nacional de
Seniores Feminino
2.ª Fase - Série C
2.ª jornada
Amanhã Inter Tarouca-Escola de
Gondomar e CDRC Tebosa-
Académica da Caranguejeira.

Taça Nacional de
Juvenis Masculinos
2.ª Fase - Série H
3.ª jornada
Amanhã Benfica-ADCR Caxinas
e Casa do Benfica de
Sernancelhe-ADIJ Bairro Miranda

AF Viseu
Final-Four de Seniores
Amanhã (Pavilhão Municipal de
Tondela) 15h00 – S. Martinho de
Mouros-Casa do Benfica de
Moimenta da Beira
17h00- Pedreles Beira Dão
Clube-Associação Unidos da
Estação
Domingo Final (16h00)

AF Viseu - Infantis
Última jornada
Domingo Casa do Benfica de
Viseu-Centro Social e Cultural de
Sever, Gigantes de Mangualde-GD
SJ Pesqueira, Atitudes Traquinas-
ABC de Nelas e ASSCR Gumirães-
Viseu 2001.

ANDEBOL

Campeonato Regional
Seniores Masculinos
9.ª jornada
Amanhã Académica-Alavarium
Andebol Clube e CD Feirense-

Académico de Viseu.

Campeonato Regional
Seniores Femininos
9.ª jornada
Amanhã ADA Canelas-Batalha
Andebol Clube  e Andebol Clube
de Salréu-Cister SA

Campeonato Regional
de Juvenis Masculinos
9.ª jornada
Amanhã Águeda AC-EA Falcão
Pinhel e ACD Monte-CD S.Paio
Oleiros.

Campeonato Regional
Juvenis/Juniores 
Femininos
9.ª jornada
Amanhã LA Aguada de Cima-
Andebol Clube de Oliveira de
Frades
Domingo Ílhavo Andebol Clube-
Andebol Clube Salréu "Juvenis"

Infantis masculinos
1.ª Divisão
13.ª jornada
Amanhã AC Lamego-Guarda
Unida/IPG, EA Falcão Pinhel-
Cinfães Desporto Andebol, CA
Molelos-Andebol Academia S.
Pedro do Sul e EMA S.J.
Pesqueira-ADEF Carregal do Sal.

Infantis masculinos
2.ª Divisão
10.ª jornada
Amanhã GC Tarouca-Núcleo de
Andebol de Penedono,
Académico de Viseu-CDRJ
Anreade e Os Melros de Germil-
Escola de Andebol de Moimenta
da Beira.

Infantis masculinos
3.ª Divisão
6.ª jornada
Amanhã Ginásio Clube
Figueirense-Andebol Clube
Oliveira de Frades e EMA Mêda-
Andebol Clube de Lamego 'B'.

Minis Mistos
Andebol de 7-Série A
9.ª jornada
Domingo Andebol Academia S.

Pedro do Sul-ASCD SM Mato e
Académico de Viseu-Andebol
Clube Oliveira de Frades.

Minis Mistos
Andebol de 7-Série B
9.ª jornada
Domingo Escola de Andebol de
Moimenta da Beira-Armamar FC,
Núcleo de Andebol de Penedono-
CDRJ Anreade e EMA SJ
Pesqueira-Andebol Clube de
Lamego.

Minis Mistos
Andebol de 7-Série C
9.ª jornada
Domingo Casa do Benfica de
Mortágua-ADEF-Carregal do Sal.

BASQUETEBOL

Torneio do Futuro
Sub-13 Masculinos
Domingo ACER Tondela-ARC
Oliveirinha (11h00-Pavilhão
Municipal do Caramulo),  ARC
Oliveirinha Sub-15 Feminos-Clube
Bola Basket (15h00-Pavilhão
Municipal Carregal do Sal) e
ASSCR Gumirães-ASSO
Caparrosa (15h00-Pavilhão Cidade
de Viseu).

Torneio de Futuro
Sub-15 Masculinos
Amanhã ASSO Caparrosa-ASSCR
Gumirães (14h30-Pavilhão de
Caparrosa), ASSCR Gumirães-
Basket Clube de Canas
(15h30-Pavilhão de Caparrosa) e
Basket Clube de Canas-ASS
Caparrosa (16h30-Pavilhão de
Caparrosa)

Torneio de Futuro
Sub-17 Masculinos
Amanhã ASSCR Gumirães-Clube
Bola Basket (14h30-Pavilhão
Cidade de Viseu), Clube Bola
Basket-ARC Oliveirinha (15h30-
Pavilhão Cidade de Viseu) e ARC
Oliveirinha-ASSCR Gumirães
(16h30-Pavilhão Cidade de Viseu).

Inter Associações 
Sub-16 Masculinos
Amanhã ACER Tondela-
Academica (17h00-Pavilhão
Municipal do Caramulo)

Inter Associações 
Sub-16 Femininos
Domingo ASSCR Gumirães-
Sporting Clube de Braga
(17h00-Pavilhão Cidade de Viseu)

Inter-Associações 
Sub-19 Femininos
Amanhã ACERTondela-
Sampaense (15h00-Pavilhão
Municipal do Caramulo).

ATLETISMO

34.º Torneio Olímpico
Jovem
Fase distrital e provas extra
na pista sintética do Fontelo
Amanhã Das 15h00 às 17h15
Domingo Das 10h00 às 12h15

TÉNIS DE MESA

Nacional de Cadetes 
e Sub-21
Pavilhão Multiusos de Lamego
Amanhã e domingoJogos das
9h30 às 13h00 e das 14h00 às
19h00
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“VII Gala de Andebol” em Pinhel
APRESENTAÇÃOEm confe-
rência realizada no Salão No-
bre da Câmara Municipal de
Pinhel, os responsáveis do an-
debol nacional e distrital anun-
ciaram que a “VII Gala de An-
debol” e a disputa das super-
taças masculina e feminina da
modalidade vão ter lugar em
três concelhos do distrito da
Guarda: Pinhel, Mêda e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo.

Além dos presidente dos três
municípios, a conferência de
imprensa contou a presença
do presidente da Federação se
Andebol de Portugal(FAP),
Ulisses Pereira, do coordena-

dor do Projecto de Desenvol-
vimento Regional, Joaquim
Escada, e do presidente da As-
sociação de Andebol da Guar -
da, Miguel Fonseca

No que à Gala do Andebol

diz respeito, Pinhel torna-se as-
sim a quinta cidade a acolher
um dos mais importantes e
mediáticos acontecimentos da
modalidade, depois de Fafe
(2011 e 2012), Viseu (2013 e

2014), Castelo Branco (2015) e
Setúbal (no mês de Agosto). 

Depois de Joaquim Escada
ter salientando aquilo que tem
sido o contributo dos três mu-
nicípios para o desenvolvi-
mento e divulgação da moda-
lidade, os autarcas Anselmo
Sousa (Mêda) e Paulo Lan-
grouva (Figueira de Castelo
Rodrigo) foram unânimes no
regozijo pela confiança depo-
sitada nos municípios, consi-
derando que estavam a rece-
ber uma prenda por nunca te-
rem defraudado o empenho
no desenvolvimento da mo-
dalidade na região. |

Gala foi apresentada em Pinhel
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abc defende vantagem de seis golos na «finalíssima» da taça challenge  

De novo ao ataque à águia 
para finalmente fazer história

 JOsé costa lima

A 
vitória por 28-22 
conseguida na pri-
meira mão da fi-
nal da Taça Chal-

lenge, há uma semana, 
no Pavilhão da Luz, foi 
um enorme passo para o 
ABC/UMinho conquistar 
– finalmente – uma com-
petição europeia, depois 
de quatro finais no cur-
rículo, incluindo a desta 
temporada. 

Atrevemo-nos a dizer, 
com base nesse triunfo 
dos academistas em Lis-
boa, que, caso não pre-
servem essa vantagem de 
seis golos e percam o tro-
féu para o Benfica, o Pa-
vilhão Flávio Sá Leite vai 
assistir a uma das maio-
res desilusões de que há 
memória. 

Para que isso não acon-
teça e se faça história no 
clube minhoto, a confian-
ça entre o grupo liderado 
pelo técnico Carlos Resen-
de é «muito grande», num 
plantel que «está tranqui-
lo e focado» e só pensa em 
vencer novamente a tur-
ma lisboeta na partida de 

amanhã (18h00). 
«Este jogo tem uma 

carga emocional diferente 
porque é uma finalíssima. 
Conhecemos muito bem 
o Benfica, sabemos aquilo 
que podemos melhorar, e 
não podemos pensar que 
isto já está ganho. A me-
lhor maneira de encarar 
este jogo é pensar que es-
tá 0-0 e que o nosso ob-
jetivo é vencer», testemu-
nhou Miguel Sarmento na 
antevisão ao embate com 
os encarnados. 

Ganhar novamente
e com «ajuda extra»
Do quarteto de finais, es-
ta é a segunda consecu-
tiva para os bracarenses, 
um ano após o polémico 
jogo de 2015 na Roménia, 
que ditou a perda da Taça 
Challenge para o Odorhei.

«Se a tarefa está mais 
fácil? Não creio que deve-
mos pensar assim; o nosso 
pensamento está em tra-
balhar da melhor forma 
e prepararmo-nos para 
o Benfica, a quem dese-
jamos ganhar», ressalvou 
Diogo Branquinho, antes 
da alusão de Miguel Sar-

mento ao desejo de mui-
to público no pavilhão dos 
academistas.

«ABC e Benfica são 
muito parecidos e não sei 
se nos podemos conside-
rar favoritos. Claro que jo-
gar em casa é melhor, so-
bretudo porque os nossos 
adeptos dão-nos muita 
confiança. É um fator ex-
tra e que nos moraliza», 
analisou o ponta direi-
ta, desvalorizando as au-
sências de alguns colegas.

«É mais uma dificulda-
de, mas temos de fazer das 
nossas fraquezas forças», 
completou. 

Diogo Branquinho vol-
tou à discussão em torno 
do embate com o Benfi-
ca para garantir um ABC 
«moralizado» em «con-
seguir mais uma vitória». 

«Temos de jogar co-
mo temos feito nos últi-
mos jogos. Fomos vencer 
à casa do adversário e is-
so diz bem do nosso va-
lor», finalizou.   

Fechadas, amanhã, as 
contas na Taça Challenge, 
ABC e Benfica reencon-
tram na quarta-feira, ago-
ra na final do campeonato. 

pesqueira e tomás não jogam 

Nuno Grilo e Martins 
estão em dúvida 
No ABC/UMinho, certas, para já, são as ausên-
cias de Tomás Albuquerque e Ricardo Pesquei-
ra para a decisão da Taça Challenge.

Contudo, Carlos Resende ainda não sabe se 
vai poder contar com Nuno Grilo e Carlos Mar-
tins, dupla que está em dúvida para a finalíssima 
com as águias. Os dois andebolistas têm traba-
lhado com limitações físicas, falharam mesmo 
a partida da primeira mão, há uma semana, e 
só perto da hora do encontro de amanhã é que 
o departamento médico dos academistas dará 
um veredito sobre as condições de Nuno Grilo 
e Carlos Martins.   

Branquinho e Sarmento querem erguer o troféu
A
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IF SPORTING 

se r. 

"O SPORTING RESPIRA 
SAÚDE DESPORTIVA E 
FINANCEIRA. DEMOS 
UM GRANDE PASSO 
PARA O REGRESSO DO 
GRANDE SPORTING" 

"TRABALHAMOS COM 
PAIXÃO, COM 
VONTADE E COM 
SENTIDO DE PROJETO, 
RUMO E CAMINHO" 

"VIU-SE A CRIAÇÃO DE 
UMA MENTALIDADE 

VENCEDORA: 86 
PONTOS, 5 VITÓRIAS EM 
SEIS CLÁSSICOS, LUTA 
PELO CAMPEONATO ATÉ 
AO ÚLTIMO SEGUNDO" 
BRUNO DE CARVALHO 

"O SPORTING 
VAI ESTAR 
MAIS FORTE. 
ACORDÁMOS 
O LEÃO" 
JORGE JESUS 

"HÁ DOIS MESES 
O PRESIDENTE 
CONVIDOU-ME 
A RENOVAR POR 
MAIS UM ANO. 
A CONFIANÇA 
MEXEU 
COMIGO" 

Bruno de Carvalho anunciou renovação por mais 
uma época para lá das duas já contratualizadas 

ANTÓNIO ADÃO FARIAS 

El  Ponto final na especulaçãó. 
Jorge Jesus, (JJ) mantém-se como 
treinador do Sporting e com con-
trato renovado por mais uma tem-
porada paraalém das duas já con-
tratualizada.s. "Somos uma farái-
lia, trabalhamostodOs Ora o MeS-
mo- F~Kisedecidimos a cond.-
fluida& piar tilaisuma época", re-
velou ontem Bruno,cle Carvalho 
(B4C), noticiando Tacto entre - 
taiktoavançado po rd: Jesus 
painara os últimos a ponderar 
a renovação do seu cóntrato. 

1j, de 61 anos, pastka a tercontra -
to com os leões até 2019. "Quero 
agradecera confiança que deposi-
taram, não só em rilim como em 
tódóiWelelhentos quetrabaiharn,  
comigo", declarou o técnico, re - 
velando quando foi abordado para 
este efeito pela primeira vez. "Há 
dois meses, o presidente convi-
dow-me-  a renWar por Mais ume  

ano. Foi um ato de confiança que 
mexeu comigo e que me levou a 
penkar que era isto que eu queria. 
Pensámos os dois em conjunto no 
que é melhor para o Sporting." 

"Em dez meses, desenvolveu-
se um trabalhoespetacular. Penso 
que o Sporting CP vai estar mais 

NÚMEROS 
n  temporadas, foi por quanto 
4,7 Jorge Jesus se comprometeu 
ontem . 0 treinador tinha vínculo 
até 2018 mas renovou por mais um 
ano. ou seja, até 2019. Ponto final 
na especulação sobre o seu 
futuro... imediato 

5  milhões de euros ilíquidos por 
ano, era o valor referente ao 

salário anual de Jesus segundo o 
contrato anterior. Pelo que Record 
apurou. o valor mantém-se mas 
foram ajustados valores 
referentes a prémios por objetivos  

forte. Quando fui apresenta -
do, disse que tínhamos de 
acordar o leão. E o leão acor-
dou! Estou extremamente fe 
liz por continuar aqui", ma- 
nifestou JJ, numa curta de-
claração, sem direito a per - 
guntas, tal como acontecera 
minutos antes, quando do 
anúncio feito por BdC. 

"O Sporting respira muita saúde 
a nível desportivo e a financeiro. 
Demos um grande passo para uni-
ficar este grande clube, para a 
continuação da alegria dos adep-
tos e o regresso do grande Spor-
ting. É isso que fazemos todos os 
dias", reforçara BdC, justificando 
a decisão com a necessidade de 
"consolidar métodos, equipa, 
ideias, filosofias" em prol do clube. 
"Este ano, já se viu a criação de 
mentalidade vencedora: 86 pon-
tos, 5 vitórias em 6 clássicos e luta 
pelo campeonato até ao ultimose - 
gundo" , efialteceu 13dC o 

~~~ 

5§:.4 

Sem cláusula 
de rescisão 
Tal como Record noticiou an-
teontem. Jesus já estudava a hi-
pótese de renovar. O acordo, di-
vulgado à CMVM no preciso mo-
mento em que entrou na sala, 
também não contempla cláusu-
la de rescisão. Caso JJ decida 
abraçar outro projeto, o Spor-
ting recebe o equivalente ao sa-
lário do técnico até final do con-
trato. Exemplo: pelo vínculo an-
tigo, se JJ saísse, o leão teria di-
reito a io Mc. uma vez que o téc-
nico auferia 5 M€ por época. 

AUDITORIO CHEIO 

Família leonina 
aplaude anúncio 
© À conferência foi agenciada ao 
iniciada manhã de ontem e não fo-
ram apenas os órgãos de comuni-
caçãosocial aseremconvidados. A 
'família sportinguista' reuniu-se 
no Auditório Artur Agostinho, em 
Alvaiade, para celebrar a renova-
ção de Jesus e sua equipa técnica, 
presente nasala, assim como toda a 
estrutura do futebol, desde o dire - 
tor -geral Octãvio Machado ao.441-
rismático Paulinho, técnico-Me 
equipamentosdaequipaprincipal. 

Para além de representantes 
dos órgãos sociais e SAD como 
Jaime Marta Soares, Bruno Masca-
reflitas ou RuiCaeiro, por exemplo, 
também se encontravam presen 
tes Miguel Albuquerque e Jorge 
Sousa, diretores do futsal e do an 
debol leonino. O anúncio da re -
novação merecei aplausos e ca 
lorosos abraços entre todos, no 
final da cerimónia.  ó 

ç Y. Weig~11~ 
•••=r 
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CONDIÇÕES IMPOSTAS POR JESUS 

SAD VAI 
CUMPRI 
EXIGÊNCI 
Plantel melhorado, novo 
diretor desportivo, outra 
política de comunicação, 
um relvado e muito mais... 

ANTÓNIO ADÃO FARIAS 

E ANTÓNIO BERNARDINO 

El "Temos de acordar o leão 
adormecido", avisoulorge Jesus , a 
Ide julho de 2015. Dito e feito. Dez 
meses depois de uma promessa 
vincada em pleno relvado de Al-
vaiade e perante mais de cinco mil 
adeptos em euforia na sua apre-
sentação oficial, Jorge Jesus rego-
zijou-se por ter conseguido reco-
locar o Sporting na luta. 

Dez meses depois, o treinador 
aceitou renovar... mediante o 
cumprimento de novas exigên -
cias. De Bruno de Carvalho, Jorge 
Jesus recebeu a garantia de que 
João Mário e Slimani, por exem-
plo, só serão negociados com pro-
postas próximas às respetivas 
cláusulas de rescisão. 

Reforço da equipa 
Para renovar contrato - e acabar 
de uma vez por todas com rumo-
res que davam como certa a sua 
saída - Jesus 'exigiu' que a SAD 
mantivesse a disponibilidade fi- 

O QUE PEDIU JJ... 

Reforço da equipa principal. 
com  jogadores capazes de 
conferir efetiva 'mais-valia' 

Garantia de que os, 
elementos tidos-como 
'imprescindíveis' só sairão 
com o pagamento das 
cláusulas de rescisão 

João Mário (soMe) e Slianani 
(30Me) são exemplos, tendo 
BdC garantido a JJ que faria, 
o possível para os manter 

Reforço da estrutura, através 
da contratação de um diretor 
desportivo 

Incremento e alteração na 
política de comunicação do 
clube e seus agentes 

• Ausência de cláusula de 
rescisão no contrato, tal 
como no primeiro contrato 

Novo relvado em Alvaiade e 
obras de melhoramento na 

4 Academia 
o 

NEM PENSAR. 
Jorge Jesus não admite 
perder jogadores como 
Adrien ou João Mário 
por valores abaixo 
da clausula 

nanceira para reforçar a equipa, 
através da contratação de joga-
dores para posições- alvo (defe-
sa -central e ponta-de- lança são 
as mais prementes). Neste capí-
tulo, a estrutura está de acordo 
na preferência a jogadores capa - 
zes de conferir mais- valia efetiva 
ao plantei. Ou seja, contratar por 
contratar, não chega. 

Diretor desportivo, precisa-se 
No plano das novidades para 
2016/17, está prevista a contra-
tação de um diretor desportivo, 
no âmbito de mais urna lacuna 
identificada por Jorge Jesus. 
Esta 'sugestão' mereceu total 
acordo da parte do presidente, 
uma vez que também Bruno de  

UM CENTRAL E UM AVANÇADO 
PARA A EQUIPA, UM DIRETOR 
DESPORTIVO PARA A SAD E 
RELVADO NOVO EM ALVAIADE 

Carvalho tem como necessária 
a contratação de um profissio-
nal experimentado e com co-
nhecimento do mercado. 

Segundo Record apurou, há 
maiç  do que um 'alvo' identifica-
do, podendo haver novidade sem 
breve, sendo este um dossiê en-
carado como prioritário. 

Mudanças extrafutebol 
A influência de Jesus não está li- 
mitada ao futebol. O treinador  

tem vindo a reforçar - publica-
mente - a necessidade de alterar 
a política de comunicação do 
clube, por forma a que esta se 
aproxime da... do Benfica, se - 
gundo o próprio Jesus vincou re-
centemente. 

Em consonância com Bruno 
de Carvalho, Jesus identificou a 
necessidade de investir em 
condições logisticas tidas como 
essenciais para a conquista de 
resultados no futebol.. Daí nas - 
ceu, por exemplo, a intenção de 
trocar o relvado de Alvaiade (as 
obras Já estão em marcha) e de 
avançar para a melhoria das in - 
fraestruturas da Academia 
Sporting, por forma a garantir 
modernidade e eficiência. o 
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DO OU NADA NO 
ATAQUE AO TÍTULO 
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em www.record.xl.pt  

A ABRIR 

A FASQUIA ESTA AO MAIS ALTO NiVEL 

SINTONIA. Bruno de Carvalho eJorge Jesus elevam fasquia 

Benfica ajudou 

a 'tirar' Jesus 

ao... FC Porto 

Tal como Record noticiou, Je-
sus foi abordado pelo FC Por-
to. Os dragões quiseram per-
ceber em que moldes pode-
riam contratar °treinador, 
sabendo que este tinha - até 
ontem - contrato para mais 
duas épocas. Pinto da Costa 
terá esbarrado em dois 'por-
menores': o valor a pagar ao 
Sporting (io milhões de eu-
ros) e na vontade décnico em 
continuar em Alvaiade... até 
ser campeão. Ora, ao 'roubar 
o título ao Sporting, o Benfica 
acabou por 'tirar' Jesus ao FC 
Porto. Tal como Jesus justifi-
cou a sua decisão de treinar os 
leões com a vontade de home-
nagear seu pai, Virgolino de 
Jesus, antigo jogador do Spor-
ting, o técnico também tem 
um objetivo muito pessoal: 
ser o primeiro treinador cam-
peão pelos três grandes. 

"EINZUÍMUII0011i1JONGE 
mor 
ADRIEN,18 de maio 

"É O IREINADORGUEMAIS 
ME MARCOU. mu( com 
TODOS MRSJESUSIEM UM 
TOGUE mame 
RÚBEN SEMED0,18 de maio 2016 

"JESUS É UM EXCELENTE 
11111MDOR E SAEM QUE IA 
EVOLUIR MUITO COM BL 
CONSEGUE POTBIDAR MUITO 
OSJOGADORES. ESTOU MUITO 
FUR POR IRMAINAR COM BE 
E APRENDI IMITOCOM BE" 
JOÃO MARI0,16 de abril 2016 

"IRARAM IMENSO NO 
ASFEFOTMICO EMA MUITAS 
MIAS DM:RENTES. T011 COM 
JESUSOUEIMISAPRENDI. É 
MUITO MAIS INFENSO E TUA 
IDEM FANTÁSTICAS" 

BRYAN RUIZ,23 de abril 2016 

"JESUSÉUSIA MISTURA DE 
CAPB10 E MOMENTO. 
CAPEIO PARECIAM 
MARTELO, SEMPRE A DAR- 
NOS A;JEiUSNb  
PARA ATÉ CONSEGUIR GUE 
OUER. É ONERENTE DE TODOS 
COM CLUBA ~AMEI" 
AQUILANI.15 novembro 2o] 

"SMEMORVAROSJOGADONES 
tampouco& ADORO 
ITIMMOORES BRUNES, QUE 
NOS ININIGAMA DAR O 
mAxime. FOI O manos com 
aulauknienir 
SLIMANI, 24 dezembro 2015 

Máximo de pontos 
e vitórias na Liga são 
marcas inequívocas, mas 
falta o grande objetivo 

BRUNO FERNANDES E JOÃO LOPES 

R Foi a pensar na conquista do 
campeonato que Bruno de Carva-
lho lançou o convite a Jorge Jesus, 
mas ao final da primeira época do 
treinador em Alvaiade as conquis-
tas resumem-seàSupertaça ganha 
ao eterno rival Benfica e logo no 
primeird jogo oficial. A época 
2016/17 estará, pois, como a do ano 
do tudo ou nada para o Sporting, 
sobretudo para Bruno de Carvalho 
e Jorge Jesus, cada vez mais empe-
nhados na conquista da Liga, pro-
pósito que os reuniu em Alvaiade. 

Apesar do insucesso no que ao 
título diz respeito, a marca de Jesus 
é Inegável. Estabeleceu um novo 
máximo de pontos (86) e vitórias 
(27) na Liga, venceu os rivais Ben- 
f ica (três vezes em quatro jogos) e 
FC Porto (duas noutros tantos de-
safios). Com Jesus, o futebol do 
Sporting mereceu, aos olhos da 
crítica, 'nota artística'. 

Mesma fasquia, maior urgência 
Menos de um ano após ter chegado 
ao clube, presidente e treinador 
reforçam a ligação através da re-
novação. A fasquia, essa, eleva-se: 
conquistar o título de campeão, o 
mesmo que o Sporting confinua 
sem conseguir desde 2001 /02. Já lá 
vão 14 anos. o 

O Sporting faz bem 
em renovar com Jorge Jesus 

por mais uma época? 

Sim Não 
62% 35% 

Devia ter renovado 3% 
por mais tempo 

Inquérito online 

Segundo um inquérito online 
realizado por Record, 62% dos 
participantes considerou que ao 
emblema verde e branco fez bem 
em renovar o vínculo como téc-
nico Jorge Jesus. 

Bruno de Carvalho e Jorge Jesus 
já trabalham na planificação de 
2016/17, tal como os dois fizeram 
questão de vincar ontem. Ora, é 
precisamente neste contexto 
que o treinador continuará a 
marcar presença na Academia 
nas próximas semanas. A pré- 

"Foram lançadas as 
bases deste primeiro 
ano, têm de prosse-
guir nesse esforço. O 
Sporting não foi campeão por 
uma unha negra. É uma boa 
decisão, um passo muito im-
portante" 
ABRANTES MENDES 

(ex-dirigente do 

"Apesar de o contrato 
não estar perto do 
fim, esta manifesta-
ção insere-se numa ló-
gica de campanha à presidên-
cia, onde se quer reafirmar que 
Jesus faz parte do projeto de 
Bruno de Carvalho" 
Rui BARREIRO (conselheiro leonino) 

• 

época tem arranque agendado 
para o início de julho, mas Jesus 
não vai já de férias, ao contrário 
do que acontece com os jogado-
res, por exemplo. Treinador e 
presidente consertarão estraté-
gias nos próximos dias, a pensar 
no regresso às conquistas. 

"Que fique lá por 
muitos anos, ele e o 
presidente. que em 
três anos de manda-
to viu o Benfica ser tricam-
peão. O Jorge Jesus que faça 
no futuro o que fez esta épo-
ca, nós agradecemos" 
ANTÓNIO FIGUEIREDO 

(ex-dirigentedo Retifica) 

"Gostava que tivesse ". 
vindo para o FC Por-
to. Qualquer equipa 
quer um técnico 
como Jesus. O facto de ficarem 
Alvalade,é.sem dúvida, um 
grande trunfo para °Sporting" 
JAIME MAGALHÃES 

(Ex-Jogador do FC Porto) 

Primeiro treinador 

a renovar com BdC 

O terceiro treinador contratado 
por Bruno de Carvalho tornou-
se no primeiro a renovar o víncu-
lo com o presidente do Sporting. 
Leonardo Jardim chegou em 
2013/14 mas saiu no final da épo-
ca, rumando ao Monaco, apesar 
de ter contrato para mais uma 
época: Marco Silva entrou em 
2014/15 mas também não transi-
tou para a época seguinte, sain-
do para o Olympiacos após lití-
gio com BdC. Jesus será, portan-
to, o primeiro a iniciar duas épo-
cas consecutivas. 

DIA FELIZ". Assim o 
definiu Bruno de 
Carvalho. depois de 
anunciar a renovaçao 
com Jorge Jesus 
perante urna plateia 
de ilustres 
sportinguist as que 
aplaudiram a noticia e 
saudaram presidente 
e treinador Esteve 
presente toda a 
equipa tecnica. assim 
como dirigentes de 
clube e SAD e ate de 
modalidades como 
andebol ou futsal 

Próxima época já está em marcha 

REACOES ENTRE OS GRANDES 
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SPORTING 

TODA A HISTORIA 
DA RENOVACÃO 
QUE SATISFAZ EXIGÊNCIAS DO TREINADOR 

1 "Vamos 
testar mais 

fortes" 

tt‘\ 

REFOR 
BRUNO DE CARVALHO 

"O Sporting respira saúde 
desportiva e financeira" 
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Os amigos elogiam-no de forma quase excessiva. Os adversários acusam-no de "arrogância". Alto-
minhoto, karateca, estudante coimbrão, investigador, e ministro polémico. Quem é Tiago Brandão
Rodrigues? Braga, Paredes de Coura, Caminha, Moledo, claro, novamente Braga, e depois Coimbra,
Madrid, Dallas e Londres. E ainda há Campinas, Cuba e Macau. Em passos largos, este seria o mapa-
mundi de Tiago Brandão Rodrigues, o investigador reputado que deixou Cambridge para regressar a
Portugal para se tornar cabeça-de-lista do PS por Viana do Castelo e, mais tarde, ministro da
Educação de António Costa. Esta quinta-feira, Tiago Brandão Rodrigues regressa ao Parlamento, para
participar no plenário num debate agendado pelo CDS sobre "Políticas de Educação". Prevê-se uma
discussão cerrada sobre o tema dos contratos de associação, um debate marcadamente ideológico que
marcou a agenda nas últimas semanas. Na primeira incursão pela política tem somado muitos elogios,
sobretudo à esquerda. Mas também criou adversários, alimentou polémicas e foi alvo de duras
críticas. Desafios não lhe faltaram, resta saber se conseguirá superar este. Às convulsões da política
setorial do seu ministério, somam-se agora acusações e suspeitas de ter usado indevidamente bolsas
de estudo há 14 anos. O ministro desmentiu prontamente o que é publicado pela Sábado esta quinta-
feira e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a entidade que atribuiu a bolsa, garante "não
haver qualquer indício de ilegalidade". Mas o assunto pode não morrer tão depressa. Afinal, quem é
este desconhecido que aterrou no espaço público para liderar um dos maiores e mais complexos
ministérios em todos os Governos? A vida de Tiago Brandão Rodrigues mais parece um corolário de
contradições, daquelas que fazem cair preconceitos. Estudante brilhante, abstémio, habituado a estar
entre os melhores dos melhores, fez da bata uma segunda pele. E, ainda assim, desportista
empenhado, ativista político bem à esquerda, estudante coimbrão, repúblico, boémio (sem beber),
melómano, apaixonado por rádio, um frequentador assíduo do Festival Paredes de Coura. Rigoroso,
exigente, convicto do que diz e do que pensa, focado. Alguém que respeita convictamente as
hierarquias. E, mesmo assim, bom vivant, com um grande sentido de humor e genuinamente otimista.
Assumidamente um "alto-minhoto de gema" e, no entanto, reconhecido pela sua "mundividência". Os
amigos não lhe poupam elogios - a lista é quase infinita. Os adversários, no entanto, criticam-lhe o
ego gigantesco e a arrogância. Sustos dos grandes também não lhe faltaram. Nascido em Braga, a 3
de junho de 1977, estava em Dallas, durante o 11 de Setembro. Sobreviveu a um rapto, em
Campinas. Vivia a 150 metros da estação de Atocha naquela manhã fatídica de 11 de março de 2004 -
sobre os atentados em Madrid chegou a admitir, em entrevista ao DN, que ficou "psicologicamente
abalado" durante meses. E ainda enfrentou um furacão em Cuba e um tufão em Macau. Mas se há
algo que o marcou para sempre foi a doença do pai. António Barbosa Rodrigues ficou afásico quando
Tiago Brandão Rodrigues tinha apenas cinco anos o que o obrigou, ainda em criança, a reaprender a
comunicar com o progenitor. E a crescer. Miguel Alves, hoje presidente da Câmara de Caminha, e
amigo de Tiago Brandão Rodrigues na altura em que a praia de Moledo era o centro do mundo para os
dois, confirma esta tese. "Foi um período muito difícil para o Tiago. O pai dele era um homem muito
respeitado. Mesmo depois de ter deixado de conseguir falar, nunca deixou de trabalhar nas Finanças",
recorda. "Ainda hoje, há quem ainda lhe fale do pai na rua. Ele fica muito, muito orgulhoso, e muitas
vezes não evita uma lágrima." A doença do pai, sequela de um acidente cardiovascular, foi decisiva na
vida de Tiago Brandão Rodrigues. "Depois da doença do pai, criou uma barreira em torno do pai e da
família" que se tornou ainda mais forte depois da morte do progenitor. A mãe, Maria José Brandão
Rodrigues, antiga professora, assumiu um papel central na vida do agora ministro e do irmão, João
Brandão Rodrigues, médico veterinário e um dos maiores especialistas em tratar e salvar burros. "Se a
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mãe tivesse dito que não queria que ele se tornasse ministro, muito possivelmente a balança inclinaria
para o lado negativo". Talvez isso ajude a explicar a "grande relação de proximidade" que Tiago
Brandão Rodrigues ainda mantém com Caminha e Paredes de Coura, supõe Miguel Alves. A natural
ligação à terra onde cresceu alicerçada à memória que os outros ainda guardam do pai. "Aqui, ele
sente-se sempre em casa. Cumprimenta toda a gente e conhece quase todos pelo nome. Aliás,
quando ele vem cá, é impossível estar com o Tiago só para nós. Ele conhece toda a gente e toda a
gente tem um carinho especial por ele." Os dois conheceram-se durante uma das muitas férias de
verão que passaram na praia de Moledo. Desse tempo, Miguel Alves recorda-se das tardes sem fim a
jogar voleibol e a ter as "conversas sobre os temas mais importantes do mundo com a sobranceria" de
um puto e "as conversas mais parvas" com a paixão típica da idade. "Para o Tiago, o pôr-do-sol era o
momento mais triste dessas tardes", atira Miguel Alves. "Se a mãe tivesse dito que não queria que ele
se tornasse ministro, muito possivelmente a balança inclinaria para o lado negativo". Miguel Alves,
amigo de infância O pavilhão do Clube de Andebol de Caminha era extensão dessas férias de verão.
Além das areias de Moledo, os dois partilhavam também a paixão pelo andebol. E aí é preciso passar a
bola a Pedro Correia e a Carlos Tenodório, colega de equipa e treinador de Tiago Brandão Rodrigues,
respetivamente. "Nunca foi um jogador de elite. Mas era um bom colega de equipa e uma pessoa com
quem se podia sempre contar", lembra Pedro Correia. O treinador ajuda a compor o perfil. "Era um
jogador muito empenhado e fazia um grande esforço para estar sempre presente." Então com pouco
mais de 13/14 anos, a viver em Paredes de Coura, Tiago Brandão Rodrigues fazia quase 40
quilómetros para poder treinar e jogar em Caminha. "Às vezes, até pedia a uma tia que morava em
Caminha para ficar em casa dela para poder jogar connosco", recorda Pedro Correia. Tiago Brandão
Rodrigues foi atleta do Clube Andebol de Caminha Chegou a conjugar o andebol com o karaté - o dom
da ubiquidade que quase todos os que com ele conviveram de perto enaltecem já aí começava a
manifestar-se. José Luís Silva, mestre de Tiago Brandão Rodrigues, recorda o "miudinho muito
aplicado" que "sobressaía no meio dos outros todos" e que "foi obrigado a crescer um bocadinho mais
rápido" depois do que aconteceu com o pai, confirma o mestre. José Luís Silva aproveita para recordar
uma história que o marcou particularmente: "Quando era miúdo, o Tiago fez umas férias, acho que
uma visita de estudo, a Barcelona. Mas teve a hombridade de me enviar um postal quando lá chegou.
Lembrou-se de mim". O Tiago acabou por chegar primeiro que o postal - "sabe como eram as
comunicações na altura." -, mas "ainda hoje guardo aquele postal", garante o mestre. Nunca
perderam o contacto. "Há uns tempos, fui a Lisboa e o Tiago fez questão de me receber. E disse-me:
'Não te preocupes, serás sempre o meu sensei". Isto, para lá do jantar de natal "lá na terra", onde os
discípulos de José Luís Silva se juntaram - Tiago Brandão Rodrigues, incluído. Depois de concluir o 9º
ano em Paredes de Coura, Tiago acabaria por pedir aos pais para se mudar para se mudar para Braga,
para prosseguir os estudos. Foi morar com estudantes universitários, num ambiente muito diferente
do que estava habituado. Começava aí a notar-se uma vontade única de conhecer outras realidades. O
karaté, assegura José Luís Silva, foi fundamental para a formação da personalidade do agora ministro.
"Foco, concentração, respeito pelos outros. É isso que ensina o karaté. Além dos valores tradicionais:
"Carácter, sinceridade, etiqueta, esforço e controlo. O Tiago sempre encarou o karaté como uma
forma de estar na vida". Tiago Brandão Rodrigues no "antes" e "depois" com o mestre e os colegas de
karaté "Há uns tempos, fui a Lisboa e o Tiago fez questão de me receber. E disse-me: 'Não te
preocupes, serás sempre o meu sensei" José Luís Silva, mestre de Tiago Brandão Rodrigues Coimbra.
A república, o associativismo e a rádio Depois de concluir o liceu em Braga, o jovem Tiago chega a
Coimbra para estudar Bioquímica na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Apesar da exigência do
curso, a vida na cidade dos estudantes era muito mais do que faculdade-casa-casa-faculdade. "O
Tiago viveu Coimbra como poucos", recorda Miguel Alves, o amigo de infância que o acompanhou na
mudança para Coimbra, apesar de estarem em polos opostos de formação académica - Miguel Alves
acabaria por seguir Direito; Tiago Brandão Rodrigues a Ciência. As largas horas que passava no
laboratório da Faculdade não o impediram de aproveitar tudo o que a cidade de Coimbra tinha para
oferecer: viveu na Real República Bota-Abaixo, integrou os movimentos associativos que agitavam a
comunidade estudantil, herdou e deu corpo à luta contra as propinas impostas por Cavaco Silva,
promoveu manifestações, ajudou a fechar faculdades a cadeado e a fazer cair o antigo reitor da
Universidade de Coimbra Fernando Rebelo. Politicamente ativo, nunca politicamente-comprometido
com nenhum partido. À esquerda, bem à esquerda, até libertário, mas sempre independente, vai
insistindo quem com ele privou de perto. Numa cidade conhecida pelos longos convívios regados a
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vinho tinto carrascão, Tiago Brandão Rodrigues nunca bebeu. Não por credo ou por uma qualquer
obsessão fanática. Apenas por "falta de afinidade com o álcool", chegou a dizer em entrevista ao i,
para logo depois acrescentar: "Alguns amigos em Coimbra brincavam e diziam que tinha sido uma
espécie de Obélix, que tinha caído no alambique quando era pequeno, e a partir daí não precisava".
Rita Moreira, que o acompanhou nas aventuras da República Bota-Abaixo, recorda o "tipo excecional"
com quem partilhou muitos "serões e tertúlias" na República. Alguém que "transmitia uma grande
confiança, alguém com um enorme sentido de entreajuda e, sobretudo, um grande sentido de humor".
Os elogios sucedem-se de quem não esconde que "só tem boas coisas a dizer sobre" o colega. "Onde
o Tiago está puxa-nos para cima", atira a agora coordenadora editorial do canal 180 (sobre artes e
criatividade). Um otimista. No meio deste caldeirão coimbrão, Brandão Rodrigues experimentou ainda
os microfones da Rádio Universidade de Coimbra (RUC). Apaixonado pela rádio, ávido consumidor de
música, ajudou a produzir o "Polissemias", um programa onde eram discutidas "as grandes questões
daquele tempo", recorda Eduardo Brito, que partilhou os estúdios com o agora ministro. "O Tiago era
(e é) um tipo extremamente inteligente, muito culto e de uma grande abertura e tolerância", lembra
Eduardo Brito. "Convicto", "sempre com uma a palavra a dizer", desmontava adversários com grandes
recortes de humor e uma capacidade retórica acima da média. Muitos dos que conviveram com ele
nos tempos de Coimbra recordam, ora em on, ora sob anonimato, os discursos "memoráveis" de Tiago
Brandão Rodrigues nas Assembleias Magnas da Associação Académica de Coimbra, um reduto
demasiado conservador para as ambições sociais do estudante de Bioquímica. "O Tiago, pela grande
capacidade retórica de que dispunha, tinha uma grande capacidade de gerar largos consensos, de
mobilizar, mesmo quando eram causas fraturantes", recorda um dos amigos que assistiu de perto a
algum desses momentos. Para lá da Faculdade, da República, do associativismo, da RUC, na longa
correria de quem parece ter sempre o dom de transformar os "minutos em horas", havia ainda o
cinema e as longas sessões no velhinho shopping Avenida e no Teatro Académico Gil Vicente, como
recorda Eduardo Brito, parceiro de tantas sessões. O gosto pelo cinema italiano, em particular,
valeram-lhe uma espécie de alcunha: "Nanni Moretti", em homenagem ao realizador e ator italiano.
Não só pelas óbvias parecenças físicas, mas também, e mais uma vez, pelo sentido de humor "sui
generis". E havia a música, sempre a música, constante fundamental na lei de Tiago Brandão
Rodrigues. Aos 10 ou 11 anos, recebeu dos pais de um amigo - que ajudava a fazer os trabalhos de
casa - dois LP: o "Era Uma Vez Um Rapaz", do Sérgio Godinho e o concerto de Zeca [Afonso] no
Coliseu, ambos tratados quase como relíquias, como chegou a confessar na entrevista ao jornal i. A
passagem por Coimbra e o experimentalismo da RUC cultivaram nele um gosto pelo indie, pelo jazz,
pelo rock, mas também pela world music. Uma sede inesgotável de conhecer o mundo, como todos
lhes reconhecem. Os próximos passos académicos confirmam essa vocação: primeiro Madrid, depois
Dallas e, por fim, Cambridge. Em Coimbra, recebeu a alcunha de "Nanni Moretti", em homenagem ao
realizador e ator italiano. Não só pelas óbvias parecenças físicas, mas também, e mais uma vez, pelo
sentido de humor "sui generis" Londres. Entre a investigação e os Jogos Olímpicos Em Cambridge,
depois de passagens por Madrid e Dallas, Tiago Brandão Rodrigues tornar-se-ia um dos mais
reputados investigadores na área oncológica. No final de 2012, era o destaque da revista Visão, num
artigo com um título expressivo: "O português que pode revolucionar o diagnóstico do cancro". O
trabalho da equipa liderada por Tiago Brandão Rodrigues, na UK Cancer Research, permitiu
desenvolver uma técnica de ressonância magnética que permitiu aumentar a sensibilidade do
equipamento tradicional mais de dez mil vezes. A precisão desta técnica permitirá, no futuro,
monitorizar de perto a eficácia dos tratamentos de cancro e, no limite, detetar novos cancros. O
destaque e o reconhecimento nacional e internacional que recebeu nesse período tiveram ecos
também em Paredes de Coura. O filho da terra tinha singrado. Gracinda Sousa Viana, a professora que
acompanhou Tiago Brandão Rodrigues ainda na primária, ajuda não esconde o "orgulho". "[O Tiago]
era um aluno brilhante quer pela sua inteligência, quer pela grande capacidade de trabalho. [É] um
orgulho para todos os que contribuíram para a sua formação", diz ao Observador. Eva Serrão, que fez
parte da equipa liderada por Tiago Brandão Rodrigues em Cambridge, não esquece esse período. "O
Tiago é uma pessoa muito positiva, promoveu sempre uma cultura de celebração nos sucessos e uma
perspetiva de aprendizagem nos 'menos sucessos'. É uma pessoa muito expansiva e social.
Apaixonado pela vida, pelo mundo e pelo desconhecido, mostra sempre uma intensa sede pelo
conhecimento", diz ao Observador. E a rádio, mais uma vez, a companhia de sempre. "A música,
especialmente rádio, é a grande paixão e companhia do Tiago. Não importava que horas fossem ou o
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que estivesse a fazer que a rádio estava sempre a tocar", garante Eva Serrão. Quando decidiu voltar a
Portugal depois de 16 anos em Cambridge, Tiago Brandão Rodrigues hesitou. "Tinha um contrato sem
termo que duraria, se as coisas corressem bem, até ao resto da minha vida. Senti a determinado
momento que tinha todos os graus de liberdade para potencialmente não aceitar este desafio. Mas a
partir de determinado momento senti a inquietação e o compromisso, que era inequívoco, que tinha
de dizer que sim. Eu próprio tinha de me convencer disso. E tive a felicidade de os que estão mais
próximos me terem encorajado, e não terem ficado surpreendidos com esse desafio", revelou em
entrevista ao jornal i. O regresso a Portugal só aconteceu no final de 2015. Três anos antes, longe de
imaginar que seria o próximo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues foi adido da comitiva
portuguesa aos Jogos Olímpicos de 2012, precisamente em Londres. Inscreveu-se na embaixada de
Londres, defendeu a candidatura por escrito e, numa última fase, foi um dos três selecionados para
uma entrevista com os chefes de missão - Mário Santos (dirigente federativo da canoagem) e Nuno
Delgado (judoca português). A preparação de Tiago Brandão Rodrigues foi decisiva para a escolha,
conta Mário Santos ao Observador. "O Tiago impressionou-nos logo pela sua capacidade intelectual
fora do comum. Ele preparou-se muito para a entrevista e tinha estudado tudo sobre a delegação
portuguesa para poder debater connosco", recorda ao Observador. A capacidade de trabalho acima da
média cola-se novamente como segunda pele. "O Tiago tem uma capacidade de trabalho fora de série.
Passava noites a estudar biografias dos atletas e regulamentos para estar preparado para a
competição", revela. Em novembro de 2015, a Visão dedicou-lhe um artigo onde contava os
bastidores dos "dias olímpicos do ministro da Educação". Aí se conta que foi sua a ideia de decorar as
paredes dos quartos e salas comuns da missão portuguesa com fotos dos atletas, para que todos se
pudessem sentir em casa. Somou amigos. Rosa Mota, Nuno Delgado, Emanuel Silva e Fernando
Pimenta, Telma Monteiro, entre outros. A paixão, afabilidade e empenho com que viveu esses dias
valeram-lhe uma alcunha carinhosa, confirma Mário Santos. "Mal tínhamos tempo para comer e para
fazer a barba. O Tiago acabou por engordar naquele mês e deixou crescer a barba". Daí a alcunha de
"ursinho". O momento mais marcante, esse, foi aquela prova de K2 de boa memória para os
portugueses. A dupla Fernando Pimenta e Emanuel Silva conquistou a medalha de prata - a primeira
para Portugal nesses Jogos -, tendo ficado apenas a 53 milésimos do ouro. À Visão, Tiago Brandão
Rodrigues chegou mesmo a confessar que não conseguira evitar as lágrimas. "Chorei desde os 200
metros até ao final da prova. Não tenho vergonha de o dizer." Os tempos agora são outros. Tiago
Brandão Rodrigues deixou Londres para assumir o papel de cabeça de lista do PS por Viana do
Castelo. Crítico assumido do anterior Governo, herdeiro do trabalho desenvolvido por Mariano Gago,
foi uma escolha pessoal de António Costa. Estreou-se como deputado e mudou-se para o Governo
assim que o Executivo socialista conseguiu a maioria no Parlamento. Começaram aí os grandes
desafios, desta vez, numa área em que Tiago Brandão Rodrigues não se sentia confortável - o
tabuleiro político. "Mal tínhamos tempo para comer e para fazer a barba. O Tiago acabou por engordar
naquele mês e deixou crescer a barba". E, assim, surgiu a alcunha de "ursinho" As polémicas - A
demissão do secretário de Estado, os contratos de concessão e a bolsa A escolha de Tiago Brandão
Rodrigues para ministro da Educação causou desde logo alguma estranheza, inclusive no meio
socialista. Apontavam-lhe a inexperiência política, o pouco conhecimento do país real e a falta de
domínio técnico da área que se preparava para tutelar. Mas a primeira polémica acabaria por chegar
com a demissão de João Wengorovius Meneses. O então secretário de Estado do Desporto bateu com
a porta em "profundo de desacordo com o ministro da Educação no que diz respeito à política para a
juventude e o desporto, e ao modo de estar no exercício de cargos públicos". Esta foi a justificação
oficial de Wengorovius Meneses, ainda que depois tenham circulado informações sobre as alegadas
interferências de Brandão Rodrigues no seu gabinete. PSD e CDS bateram-se por chamar o ministro
da Educação ao Parlamento para esclarecer os contornos desta demissão, mas a aliança de esquerda
não permitiu a audição. Esta era a primeira pedrada no charco da Educação. A última veio de onde
menos se esperava e envolve o percurso académico de Brandão Rodrigues, até aqui inatacável. Numa
entrevista à Sábado, Rui Carvalho, supostamente o ex-orientador do doutoramento do ministro da
Educação, em Coimbra, acusou o investigador de se ter apropriado ilegalmente de quase 18 mil euros
que lhe foram atribuídos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O caso é intricado e
envolve versões contraditórias dos factos. O professor garante que sim, que Tiago Brandão Rodrigues
"cometeu um crime" depois de se ter apropriado indevidamente de uma bolsa de investigação quando
decidiu continuar os estudos de doutoramento em Dallas. A própria FCT, no entanto, diz não
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descortinar qualquer "indício de ilegalidade" e garante que todo o processo foi esclarecido. O ministro
da Educação apressou-se a rebater todas as acusações: fala em "mentira" e nega que Rui Carvalho
tenha sido seu orientador. O caso promete continuar a fazer correr tinta e surge num período em que
o fim dos contratos de associação entre colégios privados e o Estado tem gerado uma enorme
polémica. Esse tem sido precisamente o maior braço de ferro entre Brandão Rodrigues e a oposição,
ou com algumas associações de pais e colégios privados com contratos de associação. Nilza de Sena,
deputada do PSD, não poupa críticas ao ministro: "A perceção que eu tenho é que o ministro está
francamente impreparado para o lugar e é muito pouco humilde e prepotente", diz a social-democrata,
"[Tiago Brandão Rodrigues] faz intervenção política e desenha políticas à mata-cavalos, à bruta.
Impõe-se de uma forma agressiva. É um ministro cego que não tem capacidade, nem sensibilidade
para o lugar que ocupa. É muito pouco cordial na forma como interage com os deputados. Mostra
simpatia com aqueles que estão de acordo com ele, mas assume uma posição extremada quando não
concordam com ele", acusa Nilza de Sena, em declarações ao Observador. A deputada do PSD
confessa-se ainda "surpreendida" pela mudança de chip do agora ministro. "Nas três semanas em que
o conheci enquanto deputado pareceu-me um homem simpático, de sorriso fácil, que não me faria
adivinhar o tom mais prepotente que veio a manifestar. Surpreendeu-me pela negativa", diz. "A
perceção que eu tenho é que o ministro está francamente impreparado para o lugar e é muito pouco
humilde e prepotente" Nilza de Sena, deputada do PSD Ao Observador, alguns professores e diretores
de escola que negociaram de perto com Tiago Brandão Rodrigues parecem traçar um perfil diferente.
Falam numa "grande evolução" de alguém que, pelo menos num momento inicial, não dominava em
pleno os dossiers. "Vê-se que não gosta de deixar ninguém sem resposta, nem fica sem dar a sua
opinião. Faz isso sem ser malcriado. No início até parecia intransigente, mas essa imagem dissipou-
se", garante, sob anonimato, um dos diretores de escola que trabalhou de perto com o ministro. Há,
ainda assim, quem lhe aponte a "falta de força política para implementar medidas". "Devia ser mais
político", avalia uma fonte do setor da Educação. "É agradável, afável, com um discurso fácil e
convicto em relação às linhas mestras do programa de Governo. Tem sempre resposta pronta, sempre
na linha do Programa de Governo", diz outra fonte. Esta quinta-feira, Tiago Brandão Rodrigues estará
sob fogo intenso da oposição. Conseguirá desmontá-la com a mesma argúcia que lhe era reconhecida
dos tempos da Assembleia Magna de Coimbra? Continuar a ler
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A15

Vakedo Gaw procura fazer história na areia da Grécia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2016

Meio: Região de Leiria Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=79dbbe6f

 
A equipa leiriense Vakedo Gaw começa amanhã, sexta-feira, a participação no EBT Finals 2016,
competição que se realiza em Tessalónica, na Grécia. O sorteio colocou a equipa masculina de andebol
de praia no grupo B, com CBP Algeciras (Espanha), Dinamit BHC (Hungria), Paksoft Camelot
(Holanda) e G.A.S. Kilkis Akropolis, equipa da casa. O primeiro jogo está marcado para amanhã,
sexta-feira, dia 20, às 10 horas (em Portugal), frente aos húngaros do Dinamit BHC. Também
amanhã, a equipa nacional joga com a equipa grega G.A.S. Kilkis Akropolis, às 14 horas portuguesas.
No sábado, dia 21, o primeiro jogo da Vakedo Gaw está marcado para as 13 horas (de Portugal),
frente à equipa espanhola CBP Algeciras e a fase de grupos, para os portugueses, termina com o jogo
com o Paksoft Camelot, pelas 17 horas (de Portugal). Os jogos, no domingo, vão depender da
classificação da equipa lusa no Grupo B. Todos os jogos serão transmitidos online em
www.ebtfinals2016.gr/live-streaming/livestreaming.html. Para além da equipa, dois árbitros, um
delegado e um representante do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Andebol
marcam presença no EBT Finals de 2016.
 
 Publicado em 19 Maio 2016 às 4:42 pm.
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A16

Regional de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/acores/graciosa-online/regional-de-andebol-_50376

 
Graciosa OnlineACDR Graciosa empata primeiro jogo Luís Costa | Publicado 19 Mai, 2016, 22:16 /
atualizado em 19 Mai, 2016, 22:16 A equipa de Iniciados Masculinos da Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa da Graciosa iniciou hoje a sua particiação no Campeonato Regional de
Andebol, da categoria, na Ilha Terceira. Os graciosenses empataram no encontro inaugural, por 13-13,
com a formação do Sport Clube Angrense. O próximo jogo realiza-se nesta sexta-feira, às 10 horas,
com o Clube Desportivo dos Biscoitos. O Campeonato Regional de Andebol de Iniciados Masculinos
decorre até sábado no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo.
 
 | Publicado 19 Mai, 2016, 22:16 / atualizado em 19 Mai, 2016, 22:16
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A17

Estudo diz que equipas campeãs tendem a gerar outras na mesma região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=98d9ad3

 
19-05-2016 18:42
 
 A conclusão está num estudo de Paulo Reis Mourão, da Escola de Economia e Gestão da Universidade
do Minho.
 
 Foto: JACK GUEZ / AFP
 
 O estudo realça ainda os percursos individuais de atletas como Rui Bragança, aluno de medicina da
UM.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Um estudo realizado na Universidade do Minho (UM) defende que ter equipas campeãs de uma
modalidade coletiva tende a gerar outras equipas fortes na região.
 
 Essa conclusão está num estudo de Paulo Reis Mourão, da Escola de Economia e Gestão da UM, que
foi publicado na revista "Applied Economics".
 
 O professor cita o caso dessa região portuguesa, dando o exemplo do ABC/UMinho, que disputa, no
sábado, a segunda mão da final da Taça Challenge em andebol (com o Benfica), do Sporting de Braga
(final da Taça de Portugal em futebol no domingo, frente ao FC Porto), do Óquei de Barcelos, recém-
campeão da Taça CERS, e do AVC Famalicão, vencedor do campeonato, Taça e Supertaça em voleibol
feminino.
 
 "O contágio de sucesso desportivo provoca uma 'onda' positiva que pode ser aproveitada por todos,
desde o desenvolvimento de modalidades, atletas e estruturas até à multiplicação de receitas e à
afirmação mundial", defende Paulo Reis Mourão.
 
 Para o economista, o sucesso desportivo de uma região europeia deve-se mais ao aproveitamento
dos seus jovens talentos do que à importação de modelos de sucesso externos.
 
 Reis Mourão considera que a afirmação do Minho resulta de ser uma região populosa, com muitos
clubes, boas organizações, identidade própria e que procura dar oportunidades aos jovens.
 
 Lembra que o ABC e o futsal do Sporting de Braga, ligados à UM há algumas épocas, permitem ao
aluno aliar percurso académico com alta competição e que a academia minhota dominou os recentes
Campeonatos Nacionais Universitários, com o recorde de seis títulos coletivos.
 
 Considera ainda que a projeção desportiva internacional da região deve-se também a percursos
individuais notáveis, como João Sousa (ténis), Dulce Félix e Filomena Costa (atletismo), Emanuel Silva
e Fernando Pimenta (canoagem), Paulo Gonçalves (motociclismo), e, entre outros, Rui Bragança, o
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aluno de medicina da UM que, em agosto, leva o taekwondo português aos Jogos Olímpicos Rio2016.
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