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ANDEBOL

PEDRO TRINDADE/ASF

«Estou a concretizar um sonho»
4 Nuno Grilo (ex -ABC) partiu on-

tem para França, onde vaí defender as cores do Créteil
Partiu com um sorriso, ambição
na bagagem e preparado para o novo
desafio. Nuno Grilo despediu-se ontem de Portugal e embarcou na primeira aventura internacional rumo
ao Créteil e a um contrato de dois
anos e meio que vai cumprir na liga
francesa, onde se joga o melhor andebol do Mundo e é palco, nesta altura, do Mundial. Para trás fica uma
carreira com passagem por cinco
clubes e oito títulos conquistados.
«Obviamente que era um sonho.
Qualquer jogador ambiciona jogar
nos melhores palcos e eu não fujo à
regra. Fico triste por deixar o ABC,
mas muito feliz por concretizar o

sonho. Quero estar entre os melhores, vou dar o meu melhor e fazer
com que Portugal fique bem representado», sublinhou Nuno Grilo,
que ontem contou com a presença de
Carlos Resende, técnico da última
equipa lusa que representou, na despedida no aeroporto, no Porto.
Como aconteceu o salto para o
estrangeiro? «Fui contactado por
um empresário quando entrámos
na Liga dos Campeões e estávamos
a fazer bons jogos até termos lesões. Aproveitei a proposta. Conheço alguns jogadores da equipa, dois bósnios, dois espanhóis
que já defrontei. Temos uma equipa jeitosa, engraçada. Sei que vou
para outra realidade e presenciei
isso mesmo quando fomos a Nantes pelo ABC. Para eles, um jogo

Nuno Grilo (à esquerda) viajou sozinho, mas vai ter a companhia da família em França

de Liga dos Campeões, em termos de organização, é o dia-a-dia. É um nível maior e mais elevado. Vou fazer tudo para estar à
altura», prometeu.

Para já, o internacional português viajou sozinho mas terá a
companhia da família em França,
nos próximos tempos.
HUGO COSTA
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ANDEBOL

Polónia ganha
Taça Presidente
O » A Polinia ganhou a Taça
Presidente, destinada às equipas
que não se qualificaram para os
oitavos do Mundial de França, após
bater a Argentina por 24-22, ficando
em 17°. Em 19.° ficou a Tunísia, que
ganhou à Arábia Saudita (39-30), e
em 21° o Chile, vencedor do Japão
(35-29). Em último ficou Angola, que
perdeu com o Bahraln (32-26). Hoje
realizam-se os quartos de final. H. C.
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ANDEBOL
GRILO DEIXA ABC
O lateral-esquerdo
Nuno Grilo vai deixar o
ABC e jogar nos franceses do US Creteil, anunciou ontem o clube bracarense, campeão nacional de andebol.
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GALA DESPORTIVA
DO MUNICÍPIO DA MEALHADA
A Gala Desportiva do Município da Mealhada, que se realiza
dia 30 de janeiro, pretende reconhecer o trabalho realizado no
concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao
longo da sua vida e, sobretudo, em cada ano, contribuíram
para o seu desenvolvimento.

CATEGORIAS:
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ANO E EQUIPA DO ANO
NOMEADOS :
- Centro Cultural, Desportivo e Recreativo da Pedrulha (CCDRP)
- Atlético Clube do Luso
- Casa do Povo da Vacariça
CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO
E RECREATIVO DA PEDRULHA (CCDRP)
A equipa DCI/CCDRP- Mealhada foi constituída
apenas em outubro de 2015 e de lá para cá tem
somado vitórias quer a nível individual, quer a nível coletivo.
Composta por 40 atletas, treinados, na sua maior parte, por
Joaquim Martins, esteve presente em mais de 30 provas, destacando-se o segundo lugar, por equipas, alcançado, em 2016,
na corrida de S. Silvestre de Coimbra ou o terceiro lugar conseguido na Corrida do Benﬁca em Abril. Além dos resultados
por equipas, foram vários os atletas individuais que subiram
ao pódio.

ATLÉTICO CLUBE DO LUSO
O Atlético Clube do Luso destacou-se pelos
bons resultados no futsal, pela presença da
equipa de séniores na ﬁnal 4 da Taça Distrital da
AF de Aveiro e pela convocatória de ma atleta para a seleção
distrital Sub 19 Feminina. Destacou-se ainda no Kickboxing
com atletas que se sagraram campeões do mundo, nas suas
categorias, e que estão nomeados nas categorias revelação do
ano, juntamente com o seu treinador.

CASA DO POVO DA VACARIÇA
A Casa do Povo da Vacariça destaca-se, desde
há uma década, pela aposta no andebol e
conta, atualmente, com 95 atletas. Nesta
época contou com três equipas a disputarem
provas nacionais: bâmbis e Iniciados femininos e juvenis masculinos. As meninas de Inicidaso foram até à fase ﬁnal de apuramento e os meninos juvenis ﬁcaram em 5º lugar na série.

MEDIA PARTNER

Página 4

A5

ID: 67901787

24-01-2017

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 16,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebolista do abc/UMinho ruma a terras francesas

DM

Nuno Grilo confirmado no US Creteil
pedro vieira da silva

lateral-esquerdo Nuno Grilo vai jogar
nos franceses do US
Creteil, confirmou,
ontem, o Conselho de
Administração do ABC
de Braga – Andebol SAD
em nota publicada no site oficial.
O emblema minhoto
«informa que terminaram as conversações tripartidas entre este clube;
o US Creteil e o jogador
Nuno Grilo, das quais decorre a transferência do
referido atleta para o clube francês», pode ler-se
na nota.
Nuno Grilo, um dos
pilares do ABC/UMinho
nas últimas temporadas,
foi peça importante nas
conquistas da Supertaça
(2015/16), Taça Challenge (2015/16), Campeonato Nacional (2015/16) e,

o

tude por parte dos seus
colegas de equipa, permitiu ao nosso clube rubricar
um conjunto de êxitos que
tanto enobreceram o clube ABC; a cidade de Braga e o andebol português.
Resta-nos desejar ao Nuno Grilo os maiores êxitos pessoais e desportivos
neste novo projeto», finaliza a nota.
O lateral-esquerdo fez

uma boa Liga dos Campeões, tendo as suas boas
exibições e muitos golos,
alguns deles de belo efeito,
despertado a cobiça de vários emblemas europeus.
Os franceses foram os
mais "incisivos" nas rondas negociais com a turma minhota e, por isso,
ganharam a corrida a outros emblemas gauleses e
de outras latitudes.

sondagens há... mas ABC que segurar "pérolas"

Branquinho, Seabra & Companhia
também com muitos interessados

Nuno Grilo vai jogar em França

ainda, na Taça de Portugal, em 2014/15.
«Nesta ocasião, o CA do
ABC de Braga expressa o

seu reconhecimento pela
maneira competente, profissional e dedicada que,
ao longo de mais de três

anos, Nuno Grilo sempre
manifestou enquanto jogador do nosso clube, postura que, aliada a igual ati-

Nuno Grilo já não mora em Braga e, nos próximos dias,
outros podem seguir-lhe as pisadas. Diogo Branquinho,
Pedro Seabra e outros elementos ficaram "na montra"
após os jogos europeus, mas os responsáveis do ABC/
/UMinho tudo vão fazer para "segurar" as pérolas, até
porque a meta passa por, para além de revalidar o título nacional, voltar a conquistar a Taça de Portugal,
prova que os minhotos venceram em 2014/2015 (na
época passada, o Benfica venceu a prova).
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NUNO GRILO TEM SETE
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CAMPEONATOS MIS PELO
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ANDEBOL Nuno Grilo é
hoje apresentado como
jogador do Créteil, mas vai ifl
manter-se atento ao que
se passa em Portugal
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"O ABC AINDA PO E
LIITAR PELO TÍTULO"
Aos 29 anos, o primeira
linha internacional A
engrossa o número de
emigrantes do andebol
português, indo jogar para
França, ao serviço do
Créteil, tendo assinado por
duas épocas e meia
Rui mamais
••• "Foi tudo tranquilo, cheguei, tinha o treinador e o diretor à minha espera, jantámos e trocámos algumas informações". Nuno Grilo, 29
anos, chegou ontem a França
e será hoje apresentado como
o mais recente reforço do Cretéil, 13.° e penúltimo classificado da I Divisão gaulesa. "A
equipa teve vários jogadores
importantes lesionados, passou por uma fase complicada,
mas sei que já estão a recuperar e acreditamos na permanência", contou o lateral-es-

querdo,já a falar como jogador
dos franceses.
"Estou num dos melhores
campeonatos do mundo",
lembrou, feliz por "realizar
um sonho", mas sem, no entanto, deixar de admitir emoções contraditórias. "Tenho
um sentimento agridoce, pois
deixei para trás uma enorme
quantidade de amigos, pessoas que fizeram parte da mi-

"Só quem joga no
ABC sabe da
cumplicidade que

se vive naquele
hilneário"
Nano Orno
Jogador do Créteil. França

nha vida nos últimos anos",
explicou, referindo-se às três
épocas e meia em que representou o ABC, reservando
uma visão elogiosa do clube
bracarense: "Só quem joga no
ABCsabeda cumplicidadeque
se vive naquele balneário, estamos sempre disponíveis
para nos ajudaruns aos outros,
damo-nos todos bem, é mesmo um ambiente familiar e
custou-me deixar isso tudo
para trás, mas esta vida de desportista passa rápido, tive de
aproveitar e todos me apoiaram nesta decisão". De resto,
oABC não será complemente
passado para Nuno Grilo. "Estou a torcer por eles, se forem
campeões eu também sou",
sublinhou. "Acredito que o
ABC ainda pode lutar pelo título. Não estive nos dois jogos
da final da Taça Challenge, no
ano passado, e mesmo assim

vencemos, eles conseguem
superar-se e dar mais um bocadinho", justificou o meiadistãncia - que deixa o clube
como segundo melhor marcador (72 golos) -, mesmo sabendoque osacademistas têm
três derrotas e um empate.
Natural de Aveiro, tendo começado a jogar no Alavarium e

passado por São Bernardo, FC
Porto e Be nfica antes de rumar
a Braga, Grilo apresentou mais
justificações para eleger o ABC
como "um clube diferente".
"Tínhamos um orçamento
mais baixo e um pavilhão que
necessita rapidamente de uma
remodelação, mas nada disso
nos uri pediu de ganhar".

"Acredito que muitos colegas
meus venham a ter propostas"
A participação do ABC na Champions foi decisiva para a
saída de Grilo dos academistas. "Tinha um empresário
que estava a tentar arranjar soluções fora, mas a Liga dos
Campeões foi fundamental, porque deu uma grande
visibilidade a toda a equipa", reconheceu o lateralesquerdo, adivinhando mais baixas no plantei de Carlos
Resende. "Não deverei ser o único a sair do ABC. Acredito que no final da época muitos colegas meus venham a
ter propostas de outros campeonatos".
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NEOLA
PERDEU SEM IMAS
A seleção de Angola, sem Elias
António (Águas Santas), com
uma ligeira mazela num
joelho, perdeu com o Barém,
por 32-26, e ficou em 24.° e
último lugar do Mundial. De
resto, também ontem, o
Chile bateu o Japão (3 5 -29) e
ficou em 21.° lugar; a Tunísia
derrotou a Arábia Saudita, por
39-30, e terminou 19.a e, por
fim, a Polónia garantiu o 17.°
lugar ao derrotara Argentina
(24-22). -R.G.
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O jogo entre o Lions e o Sasja,
na Beneleague de andebol, foi
marcado pelo excelente
desempenho dos portugueses. Os holandeses do
Limburg Lions venceram, por
33-32, com João Jacob Ramos,
recentemente chamado à
seleção A, a contribuir para o
triunfo com dez golos. Já
Sérgio Rola, nos belgas,
também foi o melhor
marcador, com oito. O Lions é
segUndo e o Sasja sexto. —A.F.
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Nuno Grilo acredita no ABC campeão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

24-01-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=958c2012

Fotografia: Gonçalo Delgado
Lateral-esquerdo deixou Braga e já está em Créteil, onde irá jogar nos próximos dois anos e meio
Nuno Grilo é esta terça-feira apresentado como jogador do Créteil, 13º classificado do campeonato
francês de andebol. Já em terras gaulesas falou a O JOGO, dizendo estar a "realizar um sonho" e
referindo-se a um "sentimento agridoce", por deixar para trás "uma enorme quantidade de amigos".
Sobre o ABC, mesmo tendo já três derrotas e um empate e não contando agora com a presença do
atirador, Grilo mostra-se confiante: "Acredito que o ABC ainda pode lutar pelo título".
Leia a entrevista completa na edição e-paper de O JOGO
Tue, 24 Jan 2017 01:06:00 +0100
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DERROTAS EM TRÊS MODALIDADES

Benfica faz aviso à navegação
1511 Domingos Almeida Limagarantiu, ontem, a Record que foi
feito um 'aviso à navegação', na
sequências das derrotas sofridas
no último fim de semana em três
modalidades em jogos para o
campeonato nacional: andebol
frente ao Avanca, basquetebol
face ao Illiabum e hóquei em patins diante a Oliveirense.
"Esperemos que esta seja uma
fase passageira, embora num ou
noutro caso possa haver ate-

nuantes. Mas num clube como o
Benfica o lema é sempre a vitória", disse o dirigente.
O responsável das águias disse
que no caso do basquetebol, a
equipa não pode contar como ex tremo norte-americano Damian
Hollis, que se encontra lesionado
num ombro, e com Tomás Barroso, por este ter dores nas costas.
O caso de Hollis é mais complicado e deverá levar mais alguns
dias a recuperar totalmente.

No hóquei em patins, Domingos Almeida Lima considera que a
Oliveirense tem "os mesmos objetivos do Benfica, que é ser campeã nacional".
Finalmente, no andebol, o vice-presidente admite que a derrota fora frente ao Avanca "é motivo de reflexão" . E sobre o futuro
enquadramento técnico, Domingos Almeida Lima afirma:
"Só no final do ano será feito o balanço da temporada". o N.s.
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Record Online
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Derrotas em três modalidades preocupam
Domingos Almeida Lima garantiu, ontem, a Record que foi feito um 'aviso à navegação', na sequências
das derrotas sofridas no último fim de semana em três modalidades em jogos para o campeonato
nacional: andebol frente ao Avanca, basquetebol face ao Illiabum e hóquei em patins diante a
Oliveirense.
"Esperemos que esta seja uma fase passageira, embora num ou noutro caso possa haver atenuantes.
Mas num clube como o Benfica o lema é sempre a vitória", disse o dirigente.
Continuar a ler
O responsável das águias disse que no caso do basquetebol, a equipa não pode contar com o extremo
norte-americano Damian Hollis, que se encontra lesionado num ombro, e com Tomás Barroso, por
este ter dores nas costas. O caso de Hollis é mais complicado e deverá levar mais alguns dias a
recuperar totalmente.
No hóquei em patins, Domingos Almeida Lima considera que a Oliveirense tem "os mesmos objetivos
do Benfica, que é ser campeã nacional".
Finalmente, no andebol, o vi ce-presidente admite que a derrota fora frente ao Avanca "é motivo de
reflexão". E sobre o futuro enquadramento técnico, Domingos Almeida Lima afirma: "Só no final do
ano será feito o balanço da temporada".
Autor: Norberto Santos
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terça, 24 janeiro 2017
A Câmara de Alcanena e Federação de Andebol de Portugal assinaram um protocolo para utilização do
pavilhão desportivo da vila para realização dos treinos das atletas que integram as seleções nacionais,
entre as quais se encontram atletas do JAC Alcanena.
Os treinos, segundo uma nota de imprensa da autarquia, realizam-se "nas primeiras, segundas e
quartas segundas-feiras de cada mês, no âmbito da ativação do Centro de Treino das Seleções
Femininas da Zona Sul".
De acordo com o documento, a Câmara de Alcanena garantirá os recursos humanos e logísticos para a
realização das atividades, suportando também os custos relacionados com os consumos de
eletricidade, água e gás, utilizados durante as atividades desenvolvidas no âmbito do protocolo.
Por sua vez, a federação fica obrigada a assegurar a boa e cuidada utilização do equipamento e a
promoção do andebol para atletas das seleções nacionais, que integram o Centro Nacional de Treino.
terça, 24 janeiro 2017
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Domingos Almeida Lima garantiu, ontem, a Record que foi feito um 'aviso à navegação' 24-01-2017 .
Record Por Record Domingos Almeida Lima garantiu, ontem, a Record que foi feito um 'aviso à
navegação', na sequências das derrotas sofridas no último fim de semana em três modalidades em
jogos para o campeonato nacional: andebol frente ao Avanca, basquetebol face ao Illiabum e hóquei
em patins diante a Oliveirense."Esperemos que esta seja uma fase passageira, embora num ou noutro
caso possa haver atenuantes. Mas num clube como o Benfica o lema é sempre a vitória", disse o
dirigente.O responsável das águias disse que no caso do basquetebol, a equipa não pode contar com o
extremo norte-americano Damian Hollis, que se encontra lesionado num ombro, e com Tomás
Barroso, por este ter dores nas costas. O caso de Hollis é mais complicado e deverá levar mais alguns
dias a recuperar totalmente.No hóquei em patins, Domingos Almeida Lima considera que a Oliveirense
tem "os mesmos objetivos do Benfica, que é ser campeã nacional".Finalmente, no andebol, o vi cepresidente admite que a derrota fora frente ao Avanca "é motivo de reflexão". E sobre o futuro
enquadramento técnico, Domingos Almeida Lima afirma: "Só no final do ano será feito o balanço da
temporada".
24-01-2017 . record

Página 13

