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meias-finais disputam-se este domingo Benfica e ABC jogam hoje o acesso a uma possível final
histórica da Taça Challenge, já que nunca duas equipas portuguesas disputaram entre si um troféu
europeu. Na 2.ª mão das meias-finais, os bracarenses partem com tarefa teoricamente mais simples:
no primeiro encontro frente ao Stord, a equipa de Carlos Resende venceu por 7 golos (25-18). Hoje,
na Noruega, às 17 horas de Lisboa, o ABC vai procurar a terceira final europeia, após a Champions
(1994) e a Challenge (2005). Por seu turno, o Benfica terá, em casa, às 19h15, de reverter uma
situação de desvantagem, já que perdeu por 31-29 na Roménia, no reduto do Odorhei. "Temos de
fazer um grande jogo", reconhece Mariano Ortega, técnico dos encarnados.
, 19 abril de 201505:40
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05:40 . Record Por Record Benfica e ABC jogam hoje o acesso a uma possível final histórica da Taça
Challenge, já que nunca duas equipas portuguesas disputaram entre si um troféu europeu.Na 2.ª mão
das meias-finais, os bracarenses partem com tarefa teoricamente mais simples: no primeiro encontro
frente ao Stord, a equipa de Carlos Resende venceu por 7 golos (25-18). Hoje, na Noruega, às 17
horas de Lisboa, o ABC vai procurar a terceira final europeia, após a Champions (1994) e a Challenge
(2005).Por seu turno, o Benfica terá, em casa, às 19h15, de reverter uma situação de desvantagem,
já que perdeu por 31-29 na Roménia, no reduto do Odorhei. "Temos de fazer um grande jogo",
reconhece Mariano Ortega, técnico dos encarnados.
05:40 . Record
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Jogos EUSA requalificam
Estádio Universitário
2018 Pavilhão 3 vai ser alvo de obras de beneficiação para receber prova europeia
universitária. Secção de Andebol da Académica procura alternativas para jogar
FIGUEIREDO

As obras no Pavilhão 3 do Estádio Universitário iniciam-se para a semana na máxima força

Carlos Sousa
Com os Jogos Europeus Universitários (Jogos EUSA) de
2018 em contagem decrescente, é imperativa a requalificação de infra-estruturas desportivas em Coimbra, nomeadamente o Estádio Universitário. Trata-se de um evento de
enorme complexidade, que
reúne nove modalidades previstas no programa dos EUSA
(andebol, badminton, basquetebol, futebol, futebol de 7, futsal, ténis, ténis de mesa e voleibol), quatro modalidades
opcionais (judo, remo, râguebi
e voleibol de praia) e quatro
demonstrativas (natação, triatlo, ginástica e atletismo).

Segundo a organização, a
manifestação desportiva envolve mais de 3.000 participantes provenientes de todos
os cantos da Europa e, segundo a estrutura organizativa,
terá um investimento a rondar
os 2,9 milhões de euros.
Para a próxima semana está
previsto o início dos trabalhos
de requalificação do Pavilhão
3 do Estádio Universitário de
Coimbra, local onde funciona
a Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física,
num programa que abrange
ainda, a curto prazo, a reabilitação de toda a zona envolvente daquele espaço desportivo de eleição.
Com o objectivo de potenciar

a criação de infra-estruturas
para o futuro e completar algumas já existentes, as obras,
contudo, já estão a afectar algumas secções que beneficiam
daquele espaço, nomeadamente o andebol. João Maio,
presidente da Secção de Andebol estudantil, afirmou que,
neste momento, estão a estudar uma solução «em conjunto
com a Câmara Municipal de
Coimbra e Reitoria da Universidade de Coimbra».
Marco de Pereiros
na rota do andebol
«Neste momento, o Pavilhão
de Marco de Pereiros é uma
alternativa plausível e uma solução a ter em linha de conta,

até pela escassez de tempo que
padecemos para retomar os
treinos, tendo em vista a participação da equipa de seniores
na Taça Regional de Aveiro, a
ter início no dia 25 de Abril»,
confidenciou João Maio.
Uma “revolução” não está na
mente do presidente da Secção
de Andebol da Académica,
«mas é importante encontrar
uma solução rapidamente
para podermos encarar a Taça
Regional que é bastante competitiva, que conta com a participação das equipas que actuam na 2.ª Divisão Nacional,
tais como o S. Bernardo, Sanjoanense, AC Ílhavo, S. Paio de
Oleiros, bem como o BeiraMar, Académico de Viseu e
Académica de Coimbra, todas
da 3.ª Divisão».
Embora as secções que ocupam aquele espaço desportivo
tenham sido contactadas
atempadamente para a complexidade das obras, houve, no
entanto, algum relaxamento
de dirigentes e responsáveis.
O Estádio Universitário de
Coimbra será o palco privilegiado para a realização de
competições de várias modalidades desportivas. Reforça-se deste modo o contributo
que este complexo desportivo
há 50 anos vem dando ao desporto universitário, restando
agora apurar o entrosamento
entre as entidades envolvidas,
nomeadamente Câmara Municipal de Coimbra, Universidade e Associação Académica,
em que a conjugação de esforços abrange igualmente o poder central.|
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ESTÁDIO
UNIVERSITÁRIO
ENTRA EM OBRAS
No âmbito dos Eusagames, as obras vão já
começar no Pavilhão n.º 3
do estádio. P25
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Abr 18, 2015
O Campeonato Nacional Universitário de Judo (CNU) e o Gymcup - Triatlo Indoor, vão dar início no
Domingo (19), à semana das Fases Finais Concentradas dos CNU's 2015, que vão decorrer em Braga,
Guimarães e Taipas, de 19 a 26 de Abril. A cerimónia de abertura vai ter lugar no Salão Nobre da
Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, na próxima Segunda-feira (dia 20), pelas 18 horas.
Depois do CNU de Kickboxing Light Kick, que ocorreu no passado dia 12 de Abril, os CNU's 2015
regressam com uma semana intensiva de desporto universitário. As primeiras provas são o Judo e o
Gymcup - Triatlo Indoor, actividade organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário
(FADU), integrada no Programa Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto
e Juventude, e vão realizar-se no Pavilhão Desportivo Universitário da Universidade do Minho, no
Campus Gualtar.
A competição organizada pela FADU, pela Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM),
pela Universidade do Minho (UM) e pelas Câmaras Municipais de Braga e Guimarães, vai contar com a
participação de cerca de 2300 estudantes-atletas e 141 equipas.
A cerimónia de abertura tem como anfitrião o Reitor da UM, António Cunha, bem como a presidente
da Federação Académica do Desporto Universitário, Filipa Godinho, e o presidente da Comissão
Organizadora, Carlos Videira, também presidente da AAUM. Estarão ainda na cerimónia os
representantes das Câmaras Municipais de Braga e Guimarães e do Governo. Os participantes estarão
representados pelos dirigentes dos respectivos clubes.
Os CNU's são a maior competição nacional de desporto universitário. Em jogo vão estar as
modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol misto, Escalada
dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing Lightkick f/m,
Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m.
Os apurados destas competições garantem lugar nos respectivos campeonatos europeus
universitários que, em ano ímpar, têm lugar em diferentes países da Europa.
Carlos Pereira
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O Campeonato Nacional Universitário de Judo (CNU) e o Gymcup - Triatlo Indoor vão dar início no
domingo, dia 19, à semana das Fases Finais Concentradas dos CNU's 2015, que vão decorrer em
Braga, Guimarães e Taipas, de 19 a 26 de abril. A cerimónia de abertura vai ter lugar no Salão Nobre
da Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, na próxima segunda-feira, dia 20, pelas 18 horas.
Depois do CNU de Kickboxing Light Kick, que ocorreu no passado dia 12 de abril, os CNU's 2015
regressam com uma semana intensiva de desporto universitário. As primeiras provas são o Judo e o
Gymcup - Triatlo Indoor, atividade organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário
(FADU), integrada no Programa Nacional de Desporto Para Todos da Secretaria de Estado do Desporto
e Juventude, e vão realizar-se no Pavilhão Desportivo Universitário da Universidade do Minho, no
Campus Gualtar.
A competição organizada pela FADU, pela Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM),
pela Universidade do Minho (UM) e pelas Câmaras Municipais de Braga e Guimarães, vai contar com a
participação de cerca de 2300 estudantes-atletas e 141 equipas.
A cerimónia de abertura tem como anfitrião o Reitor da UM, António Cunha, bem como a presidente
da Federação Académica do Desporto Universitário, Filipa Godinho, e o presidente da Comissão
Organizadora, Carlos Videira, também presidente da AAUM. Estarão ainda na cerimónia os
representantes das Câmaras Municipais de Braga e Guimarães e do Governo. Os participantes estarão
representados pelos dirigentes dos respetivos clubes.
Os CNU's são a maior competição nacional de desporto universitário. Em jogo vão estar as
modalidades de Andebol f/m, Atletismo ar livre f/m, Basquetebol f/m, Corfebol misto, Escalada
dificuldade f/m, Futebol 11 m, Futsal f/m, Hóquei em Patins f/m, Judo f/m, Kickboxing Lightkick f/m,
Rugby 7s f/m, e Voleibol f/m.
Os apurados destas competições garantem lugar nos respetivos campeonatos europeus universitários
que, em ano ímpar, têm lugar em diferentes países da Europa.
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ABC/UMinho vai à Noruega
em busca de final europeia
HOJE ÀS 23 HORAS sai de Braga o autocarro que leva a equipa de andebol
do ABC/UMinho a Lisboa, onde embarca amanhã às 5 da madrugada, em
voo com destino a Bergen, para o jogo em Stord, domingo às 18 horas.
ANDEBOL

| Redacção |

O encontro na Noruega tem início marcado para domingo pelas
18 horas locais, 17 em Portugal.
Para jogar a segunda mão da
meia-final da Taça Challenge, a
chegada do ABC/UMinho a
Stord está prevista para amanhã,
por volta das 20 horas, ou seja,
cerca de 18 horas após a saída de
Braga.
Dependendo da chegada na
Escandinávia, só no momento
se decide se a equipa minhota
ainda hoje vai treinar, no recinto
onde entra com uma vantagem
de sete golos (25-18) ganha na
primeira mão, sábado passado,
em Braga.
“Para já, a única decisão que
nós temos é que vamos ver o
pavilhão”, explicou ontem o
treinador Carlos Resende, cujas
considerações acerca deste jogo
vamos publicar em próxima
edição, assim como de outros
elementos do ABC/UMinho.
Com Carlos Resende a antever
o jogo que decide o acesso do
clube bracarense a mais uma
final europeia, esteve o jogador
Nuno Grilo.
As equipas nórdicas de andebol, “por norma, crescem a jogar
com defesas pouco profundas.
Sentem dificuldades com equipas como a nossa, que têm defesas agressivas, sobem aos portadores da bola e eles ficam um
bocadinho estagnados e sem saber o que fazer” — observou o
lateral esquerdo.
No recinto do Stord, o primeira

FLÁVIO FREITAS

Nuno Grilo no jogo da primeira mão em Braga, travado na sua acção atacante

linha vincou que o resultado da
primeira mão favorável aos bracarenses por margem de sete golos é fruto do bom desempenho,
“dessa nossa agressividade, dessa nossa defesa”.
Nuno Grilo, questionado se os
jogadores do clube bracarense
poderão estar a acusar algum
cansaço — tendo em conta a
derrota sofrida por 11 golos na
quarta-feira em Braga com o
Sporting — assegurou que “eu,
por mim, estou sempre a jogar”.

“É o que eu adoro fazer, ainda
por cima em jogos como o de
quarta-feira com o Sporting,
com um público fantástico, com
um ambiente único”, frisou.
Adiantando que “para qualquer
jogador, é um sonho estar em
grandes palcos” e que “eu não
estava cansado”, o lateral admitiu que o afastamento diante dos
‘leões’ da final do campeonato
nacional deixou no balneário
academista a marca de alguma
tristeza.
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Comitiva do ABC/UMinho parte hoje para a Noruega

DM

De avião, comboio e ferryboat
Pedro Vieira da Silva

comitiva do ABC/
UMinho parte, esta
noite, rumo à Noruega, onde, domingo à tarde, joga com
o NOR Stord Handball,
em partida relativa à segunda mão das meias-finais da Taça Challenge.
Cansados e um pouco desmotivados – a turma academista perdeu, na
quarta-feira, com o Sporting, e deixou de ter hipóteses de lutar pelo título
de campeão –, os jogadores e restante comitiva minhota vão ter pela
frente uma viagem dura.
A jornada começa pelas 23h00, em Braga, local
de partida do autocarro
que levará o grupo treinado por Carlos Resende
até ao Aeroporto da Portela, em Lisboa.
Aí chegados, é tempo
de esperar um pouco pelo voo até Amesterdão, na
Holanda, onde o ABC/
UMinho deverá chegar
por volta das 09h00 da
manhã.
Nova espera e, pelas
15h05, nova viagem pe-

A

Nuno Grilo (à direita) e Carlos Resende confiantes

lo ar até Bergen, na Noruega, sendo que o tempo
de espera será aproveitada para fazer uma viagem, de comboio, até
Amesterdão.
Segue-se, depois, nova viagem até Stord, sendo que a penúltima parte
do percurso será feita... de
ferryboat. A jornada acaba com a deslocação, de
autocarro, até Stord, estando prevista a chegada
ao hotel onde a comitiva
montará o quartel-gene-

ral até segunda-feira pelas 20h00. Que viagem...

Grilo queria jogar
«todos os dias»
Nuno Grilo, lateral-esquerdo do ABC/UMinho, sentiu o grupo «triste» após a derrota com
o Sporting, que afastou
a equipa da luta pelo título. «Ninguém gosta de
perder», atirou.
A equipa academista terá acusado algum cansaço no jogo com os leões,

mas Grilo garante que, se
fosse ele a mandar, jogava... todos os dias.
«Por mim jogava sempre. É o que gosto de fazer. Não me senti cansado. Adoro jogar, sobretudo
em jogos como o de ontem (anteontem): público fantástico e ambiente
único. É o sonho de qualquer jogador», atirou.
Quanto ao jogo da
Noruega, acredita em
«nova vitória» da turma
academista.
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Xico Andebol joga futuro na receção ao Maia/ISMAI Desporto 17 de Abril, 2015 15:53
O Xico Andebol espera um autêntico milagre para evitar a despromoção ao Campeonato Nacional da
2ª Divisão.
Os vimaranenses continuam a cinco pontos do Maia/ISMAI, primeiro clube acima da linha de água no
Grupo B, mas encontram-se no último lugar. E agora precisam de fazer uma segunda volta perfeita,
com três vitórias em três jogos, para garantir a permanência. E, além disso, têm de esperar que o
Maia/ISMAI escorregue nos três jogos e some três derrotas.
O que significa que o Xico Andebol joga o seu futuro na jornada deste fim-de-semana, quando
receber os maiatos. Outro resultado que não seja a vitória significa a descida de divisão. Logo, o
encontro é decisivo para o futuro da equipa orientada por Marco Guimarães. Não é por falta de
motivação que estamos neste lugar , garante o treinador dos vimaranenses. Marco Guimarães
assegura que os seus jogadores têm feito tudo para adiar a descida de divisão .
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encarnados sonham com a final da Taça Challenge Mariano Ortega sabe das dificuldades que o Benfica
vai encontrar na 2.ª mão das meias-finais da Taça Challenge, domingo, frente aos romenos do
Odorhei, e por isso pede aos encarnados "concentração" e um "grande jogo" para virar o resultado e
assim carimbar o passaporte para a final. No primeiro jogo. "Esperamos um jogo muito parecido. São
uma boa equipa, como já têm mostrado e nós temos que fazer um grande jogo, com a ajuda dos
nossos adeptos aqui na Luz, para tentar virar o resultado. Temos que fazer um grande jogo. É
fundamental estarmos concentrados e fazer um bom segundo jogo para estarmos na final", disse
Mariano Ortega em declarações à BTV. A 2.ª mão das meias-finais de Taça Challenge entre o Benfica e
os romenos do Odorhei realiza-se domingo, às 19h15, no Pavilhão n.º 2 da Luz.
, 17 abril de 201518:13
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Uma das duas formações fica este sábado pelo caminho na luta pelo quinto lugar, que pode dar
acesso a uma competição europeia na próxima temporada.
Águas Santas defronta Passos Manuel
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Águas Santas Milaneza recebe este sábado o Passos Manuel no segundo e decisivo jogo da fase de
qualificação (5.º / 8.º Lugares) do Campeonato Fidelidade Andebol 1. A partida tem o seu início
agendado para as 18 horas, no pavilhão do Águas Santas, e vai ser dirigida pela dupla de Braga,
Alberto Alves/Jorge Fernandes.
Depois de ter ido vencer a Lisboa por tangencial 29-30, a formação de Paulo Faria tornou-se ainda
mais favorita a seguir em frente. Recorde-se que esta ronda eliminatória prevê a realização de apenas
dois jogos, no sistema das competições europeias, pelo que este sábado tudo terá de ficar definido. A
equipa que seguir em frente manterá aspirações a lutar pelo tão apetecido quinto lugar, defrontando o
vencedor da outra ronda, que coloca frente a frente o Sporting da Horta e o Madeira SAD.
Para sábado o Águas Santas Milaneza é favorito mas o Passos Manuel, que rubricou um excelente
campeonato, ainda terá uma palavra a dizer e tudo fará para contestar em campo o favoritismo
atribuído à equipa que agora joga em casa.
Quanto ao outro jogo, o Madeira SAD-Sp. Horta, foi adiado para o dia 22 de Abril, pelas 19 horas, no
pavilhão do Funchal, sendo certo que o Madeira SAD tem pela frente uma tarefa muito difícil já que
averbou no primeiro jogo, disputado na Horta, uma derrota expressiva por 33-27.
Prossegue o Grupo B
Entretanto, prossegue o Grupo B com a realização de dois jogos relativos à quarta jornada. A partir
das 18 horas, em Guimarães, e sob a direção da dupla de Braga, Fernando Costa/Diogo Teixeira, o
Xico Andebol, último com 18 pontos, recebe o Maia ISMAI, segundo, com 23. Favoritismo para a
equipa da Maia, situação que os vimaranenses tentarão contrariar.
A partir das 21 horas, em Santo Tirso, encontram-se Ginásio de Santo Tirso (terceiro, com 19 pts) e o
líder Delta Belenenses (29 pts), partida que vai ser dirigida pela dupla internacional de Braga, César
Carvalho/Daniel Freitas. Favoritismo claro da equipa de Belém que dve cimentar o primeiro lugar do
grupo B.
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18:13 . Record Por Record Mariano Ortega sabe das dificuldades que o Benfica vai encontrar na 2.ª
mão das meias-finais da Taça Challenge, domingo, frente aos romenos do Odorhei, e por isso pede
aos encarnados "concentração" e um "grande jogo" para virar o resultado e assim carimbar o
passaporte para a final. No primeiro jogo o Benfica perdeu por 29-31."Esperamos um jogo muito
parecido. São uma boa equipa, como já têm mostrado e nós temos que fazer um grande jogo, com a
ajuda dos nossos adeptos aqui na Luz, para tentar virar o resultado. Temos que fazer um grande jogo.
É fundamental estarmos concentrados e fazer um bom segundo jogo para estarmos na final", disse
Mariano Ortega em declarações à BTV.A 2.ª mão das meias-finais de Taça Challenge entre o Benfica e
os romenos do Odorhei realiza-se domingo, às 19h15, no Pavilhão n.º 2 da Luz.
18:13 . Record
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Andebol
2.ª Divisão – zona Sul
Resultados última jornada
AC Sismaria-CDE Camões
Alto Moinho-Sportivo Loures
Ílhavo AC-Boa Hora FC
Marienses-Almada AC
Samora Correia-V. Setúbal
Torrense-Benavente
Vela Tavira-Benfica B
Classificação final
P
Boa Hora FC
71
Benfica B
67
AC Sismaria
63
CDE Camões
63
Marienses
60
Benavente
57
V. Setúbal
54
Torrense
47
Alto Moinho
47
Ílhavo AC
46
Sportivo Loures 42
Almada AC
42
Samora Correia
37
Vela Tavira
32

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
22
19
18
17
16
14
13
9
9
8
7
7
5
2

23-22
31-24
22-33
17-16
33-34
23-23
20-23

E D
G
1 3 740-543
3 4 669-545
1 7 712-609
3 6 647-582
2 8 694-642
3 9 676-654
2 11 685-674
3 14 603-651
3 14 654-672
4 14 621-689
2 17 592-679
2 17 606-674
1 20 564-726
2 22 555-678

3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados
1.º Dezembro-Batalha AC
CD Mafra-Zona Azul
Redondo-Juve Lis
Oriental-Sassoeiros

28-21
27-34
26-28
22-27

Classificação
Juve Lis
1.º Dezembro
Redondo
Oriental
Zona Azul
Sassoeiros
CD Mafra
Batalha AC

P
16
16
14
12
12
11
8
7

J
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
5
4
3
3
2
1
0

E
0
0
0
0
0
1
0
1

D
1
1
2
3
3
3
5
5

G
144-113
147-142
183-163
134-147
166-157
158-159
153-175
127-156

Próxima jornada 18 de Abril
Batalha AC-Redondo, Juve Lis-CD Mafra, Sassoeiros1.º Dezembro, Zona Azul-Oriental
1.ª Divisão feminina
Resultados última jornada
Col. João Barros-CA Leça
Colégio Gaia-Sports Madeira
JAC Alcanena-Alpendorada
Juve Mar-Alavarium
Maiastars-Madeira SAD
Passos Manuel-Juve Lis
Classificação final
P
Alavarium
61
Madeira SAD
60
Col. João Barros 56
JAC Alcanena
54
Colégio Gaia
51
Maiastars
44
Sports Madeira
43
Juve Lis
38
Alpendorada
32
CA Leça
31
Juve Mar
29
Passos Manuel
29

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
19
17
16
14
10
10
7
4
4
3
3

33-27
33-31
30-24
20-31
32-35
31-33

E
1
0
0
0
1
2
1
2
2
1
1
1

D
2
3
5
6
7
10
11
13
16
17
18
18

G
632-492
628-465
567-481
642-531
589-556
523-484
603-577
501-586
523-637
490-620
452-593
522-650

Próxima jornada 18 de Abril
Batalha AC-Redondo, Juve Lis-CD Mafra, Sassoeiros1.º Dezembro, Zona Azul-Oriental
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Andebol João
de Barros e Juve Lis
apurados para o playoff
Terminou no domingo a primeira
fase do Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão, em andebol feminino e,
como é habitual, duas equipas da
região apuraram-se para o playoff.
Nos quartos-de-final, disputados à
melhor de três, o Colégio João de
Barros (3.º), de Meirinhas, defronta
o Maiastars (6.º), ao passo que a
Juve Lis (8.º) tem pela frente o
Alavarium (1.º). Os jogos estão
agendados para 25 de Abril, e 2 e 3
de Maio.
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Equipa de Leiria vai disputar a subida à 1.ª Divisão de andebol

Sismaria: depois das alegrias
está de volta o trabalho duro
RICARDO GRAÇA/ARQUIVO

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
 “Foi bonita a festa, pá”. Esta música de Chico Buarque ilustra na
perfeição os momentos que se viveram, este sábado, no pavilhão da
Gândara. A segunda versão do
tema é de 1978, curiosamente, o
ano em que o Atlético Clube da Sismaria conseguiu pela única vez
no palmarés subir à 1.ª Divisão. A
vitória sobre os lisboetas do Camões não foi nenhuma obra poética, mas teve esforço, dedicação e,
para quem estava do lado de fora,
emoção dignos de uma epopeia. E,
claro, valeu pelo resultado.
O jogo era decisivo. Quinhentas
pessoas encheram por completo o
recinto. Entre elas Raul Castro,
presidente da Câmara Municipal de
Leiria, e Gonçalo Lopes, vereador
do Desporto. A Sismaria tinha de
ganhar por um para garantir o terceiro lugar da zona Sul da 2.ª Divisão e, dessa forma, garantir um lugar nos seis que vão disputar a subida ao patamar mais alto do andebol português. O adversário era
o outro interessado na vaga sobrante e, como tal, jogou todas as
cartas que tinha na manga. Só que
fez mal os trabalhos de casa. Não
leu o regulamento e pensou que a
derrota por um seria o suficiente.
Não era.
O final do jogo foi surreal. As
duas equipas festejaram a passagem à fase final, mas cinco minutos depois já só se ouviam gritos
vindos do balneário do clube da Estação. “Foi mesmo até ao fim”,
disse, aliviado, Luís Portela no final
da partida. “Foi um bom jogo de
andebol, por vezes mais com o coração do que com a cabeça. O resultado sorriu para a Sismaria, mas
também podia ter caído para o Camões”, confessou o central.

Luís Portela organiza jogo e aponta para o escalão máximo

Vitoriosa
Juve Lis mais perto
da 2.ª Divisão

Para o atleta, de 28 anos, o apoio
do público “foi fundamental” para
a vitória, mas depois de um sábado feliz e de um domingo de descanso, a equipa já começou a preparar com afinco os dez jogos que
Outra equipa tem estado em
faltam para a época terminar. O pridestaque na outra ponta da cidade.
meiro será no dia 1 de Maio, com a
Os seniores da Juventude do Lis
recepção ao Avanca, o principal
disputam a segunda fase da 3.ª
Divisão e lideram a zona Sul, estando candidato ao título, com estreitas
ligações ao FC Porto. Segue-se,
em posição privilegiada para
regressarem ao segundo patamar. A dois dias depois, a visita a Fafe e a
um clube com imensos pergamiequipa de André Afra tem até ao
nhos na 1.ª Divisão. “O sorteio não
momento cinco vitórias e apenas
uma derrota, o mesmo registo que o foi muito favorável, porque jogamos nas duas primeiras jornadas
1.º Dezembro, a quem já venceram
por esclarecedores 20-10. Na semana com os dois grandes candidatos”,
lamenta o guarda-redes Ivan Pepassada triunfaram no reduto de
outro candidato, o Redondo, por 26- drosa.
Os dois jogadores rejeitam qual28. Sobem os dois primeiros.

quer espécie de favoritismo, mas
salientam a vontade de fazer figura. Esta é a quarta vez em seis
anos que a Sismaria disputa esta
fase. Houve anos em que era mais
candidato, outros em que era menos, mas faltou sempre qualquer
coisa para conseguir o passaporte.
Será desta? “Vamos ver como corre. Temos as mesmas hipóteses do
que os outros e é com as nossas armas que vamos a luta”, diz Ivan
Pedrosa. “A fase final será para lutarmos e honrarmos a camisola do
Atlético Clube da Sismaria. Não somos candidatos, mas temos ambições e sonhos. Vão ser três semanas de preparação para podermos entrar com confiança ”, concretiza Luís Portela.
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Póvoa Andebol vitorioso
em todos os escalões
No passado fim de semana, as quatro equipas
do Póvoa Andebol em competição conheceram o sabor da vitória. Os Minis venceram
o Rio Tinto (15-27), os Infantis derrotaram
o Boavista FC (20-17), enquanto os Juvenis venceram o ABC (21-28). Por fim os
Juniores conquistaram a vitória perante o
AD Amarante (22-29).
Para a próxima jornada estão já agendados os jogos. Assim, no escalão de Minis
o Póvoa Andebol defronta o Azurara no
domingo, às 10h; em Infantis o Póvoa Andebol mede forças com o Santo Tirso, também no domingo às 11h30. Já os Iniciados
deslocam-se a Santa Cruz do Bispo onde
vão jogar contra os Lusitanos, no domingo
às 9h. Em Juvenis, os poveiros enfrentam o
CP Natação, no sábado, às 15h. A equipa de
Juniores conta com dois jogos no calendário,
um frente ao Gondomar, na sexta-feira, às

22h, e outro frente ao Modicus de Sandim,
no domingo, às 11h30.
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FEIRENSE NA MÁXIMA FORÇA NO
HANDEGAIA’15
ANDEBOL De 2 a 4 de Abril o andebol do
Feirense marcou presença no HANDEGAIA’15 com praticamente todos os escalões, desde os minis aos juniores. Foram
três dias intensos de competição com mais
de 70 atletas em representação do emblema que ostenta o castelo ao peito.
Os mais jovens feirenses foram mesmo os
que chegaram mais longe. Os Minis atingiram a final onde foram travados pela formação do Ginásio de Santo Tirso (27-23), que
curiosamente tinham vencido na abertura
do torneio (26-27). Nos restantes jogos somaram vitórias expressivas que espelham
bem a qualidade da formação azul.
Para além dos minis, também os infantis
e juniores tiveram excelentes prestações,
ambas estiveram muito perto da final,
mas acabaram a disputar o 3.º/4.º lugar.
Os infantis na fase de grupos só foram
derrotados pela formação da casa, o FC
Gaia, e nos restantes jogos estiverem à
altura, no derradeiro jogo acabaram traídos
pelos postes no desempate de livres de
sete metros, após um empate a 17-17, com
a formação do S. Mamede. Os juniores es-

tiveram em bom plano, com uma formação
composta essencialmente por juvenis, só
caíram perante as poderosas formações
do Santo Tirso e S. Mamede. Ainda assim
estiveram a um passo do sempre honroso
3.º lugar, mas deixaram escapar a vitória nos
últimos minutos para a formação da casa,
pela margem mínima (27-28).
A formação dos juvenis, começou a sua
participação a perder com o FC Porto, mas
depois foi sempre a subir, com várias vitórias por números esclarecedores. No final
acabaram por conquistar um honroso 5.º lugar num jogo com a formação do Gondomar
que venceram e convenceram por 28-16.
Finalmente no escalão de iniciados, o feirense foi capaz do melhor e do pior. Começaram
com uma derrota pesada contra a formação
do S. Mamede, que acabou em 1.º lugar, mas
no 2.º jogo realizaram contra o FC Porto uma
2.ª parte soberba, mesmo em inferioridade
numérica durante largos minutos, que
quase dava vitória. Infelizmente no último
jogo deixaram-se surpreender pela equipa
do Padroense (25-26) e terminaram a sua
participação em 8.º lugar.
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CARLOS
RESENDE

TREINADOR DO LIBERTY SEGUROS ABC/UMINHO
Texto: Manuel Costa
Fotos: Gonçalo Delgado /WAPA

T

eve um percurso que o coloca entre os melhores (para
muitos, o melhor) jogadores de andebol portugueses de
sempre e decidiu abraçar a carreira de treinador. Primeiro,
com uma experiência no FC Porto; agora, no Liberty Seguros
ABC/UMinho, desde 2011. Depois de um longo jejum de títulos,
seis longos anos, a equipa conquistou um troféu (a Taça de
Portugal) e tem aspirações a conquistar mais duas provas (está
na disputa pelo campeonato nacional de andebol e pela Taça
Challenge). A SIM apresenta-lhe Carlos Resende.
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Como começou no Andebol?
Foi um acaso. Nem sequer conhecia
o andebol. Foi um cliente e amigo do
meu pai que me lançou o repto para
experimentar e acabou por transformar-se
em paixão.
Começou no Ateneu Madre de Deus,
um clube muito pequeno…
Era muito pequeno mesmo, com
instalações muito precárias. O clube vivia
à custa da carolice de quatro ou cinco
pessoas. Na altura, foi um convite do José
Bita, que foi um dos que mais fez pelo
andebol do Ateneu.
Nunca teve a tentação de seguir o que
a maioria dos jovens segue, o futebol?
Não. Gosto de muito de desporto, de várias
modalidades. Ainda hoje faço um jogo
de futebol quando posso, jogo squash
também… Em termos competitivos, apenas
o andebol me fez pensar em jogar ao mais
alto nível.
Quando percebeu que “era a sério”?
No FC Porto? No Sporting?
No último ano que estive no Sporting,
passei por essa fase de assumir que seria
isto que eu iria fazer. Honra seja feita ao
professor Tomás – ainda há dias estive com
ele na meia-ﬁnal da Taça. Nós temos aquela
paixão pelo desporto e, a dada altura,
percebemos que queremos mais.

“Trabalhamos
para devolver o
ABC à ribalta do
andebol”

Os seus pais apoiaram a decisão?
Nunca o tentaram demover, para se
dedicar aos estudos?
Os meus pais eram de origem humilde,
de Cinfães do Douro, e nunca tiveram
oportunidade de praticar qualquer
desporto, mas sempre perceberam que
era algo muito importante na nossa
formação pessoal. Sempre nos apoiaram
e incentivaram à prática desportiva, tanto
a mim como ao meu irmão, que teve
um percurso semelhante ao meu. Aliás,
estávamos em Lisboa e o meu pai nunca
teve automóvel, mas ia de autocarro ter
comigo ao treino, só para ver um pouco e
eu não ter que fazer o percurso de regresso
a casa sozinho.
O salto do Sporting para o FC Porto,
com 17 anos, foi um risco calculado?
Sim, todas as decisões que tomamos na
vida tem um risco associado, que pode ser
minimizado em função do contexto e do
conhecimento que temos da pessoa…
…. mas foi viver sozinho para uma
cidade a 300 km de distância.
Eu sei que custou à minha família, mas, por
outro lado, eles sabiam quem tinham em
casa [risos]. Se tivesse que acontecer hoje
às minhas ﬁlhas, também iria custar, mas
acabaria por ser uma situação normal. Fui
muito bem acompanhado, nos primeiros
tempos, no Porto. Fiquei em casa dos pais
do Eduardo Filipe, que é a minha segunda
família no Norte.
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“Os sócios são
tão exigentes
como há 20
anos”
Que recordações guarda do ABC, quando
chegou em 1994?
Costuma dizer-se que se não lhes ganhas, junta-te a
eles e, na altura, o ABC era a equipa de referência a
nível nacional e internacional. A minha decisão de
vir para aqui foi no sentido de desenvolver as minhas
capacidades. A nível internacional, o ABC disputava
os títulos com os melhores e basta dizer que, quando
cheguei, tinha acabado de ser ﬁnalista da Liga dos
Campeões. Quando hoje me dizem: “mas tu nunca
emigrastes”… eu respondo que joguei numa das
melhores equipas do mundo.
A relação com os adeptos era diferente?
O conhecimento do clube e da modalidade era
maior, porque o ABC era o grande ex-libris da
cidade, talvez a par do atletismo. A vereadora do
desporto é a Sameiro Araújo e não é por acaso. Por
força da crise e da fase menos boa que a federação
e a liga viveram, foi perdendo força orçamental e
os melhores atletas para outros clubes. Ao mesmo
tempo, o SC Braga começou a dar cartas a nível
nacional, o que fez com que as pessoas se voltassem
mais para o futebol. Não por culpa do SC Braga,
claro, mas pela conjetura que se criou. O nosso
esforço, nos dias de hoje, é tentar devolver a mesma
força que habituou os seus adeptos.

Os sócios que viveram os tempos áureos do
ABC exigem hoje aquilo que exigiam há 20
anos atrás?
Claro que sim, os sócios exigem vitórias e títulos.
Mas há consciência que os tempos são
diferentes?
Permitam-me uma comparação: isto é como
num casamento. Numa relação a dois, estamos
habituados, a determinados benefícios e, se
por acaso, deixamos de os ter, das duas uma:
ou procuramos esses benefícios fora ou então
dissolvemos essa relação. E eu acho que as pessoas
procuraram esses benefícios fora. Acho que o SC
Braga, e muito bem, acabou por absorver muitos
desses apoiantes. A nossa luta é reconquistar essas
pessoas, algo que passa muito pelo marketing e
pela melhoria das condições do nosso pavilhão.
Temos aqui cerca de 1500 lugares – penso eu -, sem
cadeiras, com más condições, por exemplo, nas casas
de banho. Nós teremos, talvez, 2000 simpatizantes
que precisamos de ﬁdelizar e conquistar mais.
Como? O projeto de melhoramento está em
andamento e contamos, para já, com o interesse da
Câmara Municipal, para que consigamos desenvolver
aqui um grande evento desportivo, que possa cativar
mais pessoas. Nós precisamos urgentemente desse

upgrade, não só para o público, mas também para
podermos receber, condignamente, as equipas
nacionais e estrangeiras; precisamos de uma
instalação sonora capaz… enﬁm, precisa de muita
coisa. O evento desportivo não é apenas o jogo em
si, mas há toda uma envolvente que não podemos
descurar.
Que recordações guarda de Aleksander
Donner?
Um amigo, uma pessoa extremamente competente
naquilo que fazia e não é pelo facto de ter falecido
que mudei o que tinha a dizer sobre ele. Elevou
a qualidade do andebol em Portugal a um nível
extraordinário.
O ABC de hoje vive mais da formação, em
comparação com o ABC de 94 a 2000…
…talvez não seja bem assim. Na altura, também
tinha grandes valores da formação a jogar na equipa
principal como o Rui Almeida, o Paulo Faria, o Álvaro
Martins, o Paulo Morgado… O Carlos Galambas
veio muito novinho para a aqui. A diferença é que
conseguia contratar dois ou três jogadores com
muita qualidade a nível internacional, algo que hoje
é praticamente impossível.
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“Neste momento, o
meu futuro não é mais
importante que os
desaﬁos que temos pela
frente”
O protocolo com a Universidade do Minho faz
com que haja uma relação muito próxima entre
as duas instituições. Há algum tratamento
“especial” aos adeptos que estudam na UM?
Há um estatuto especial mas no que diz respeito às
aulas. Aqui, são todos iguais, não há qualquer tipo de
favoritismos. Sou a favor de algum acompanhamento
e, nesse aspeto, a Universidade do Minho tem feito um
grande trabalho no programa de acompanhamento
de atletas de alta competição Tutorium. Existem boas
relações, porque usufruímos de algumas vantagens pela
relação que existe entre a universidade e os seus atletas,
da mesma forma que a universidade tem usufruído do
processo de desenvolvimento desportivo dos nossos
atletas. A parceria tem beneﬁciado as duas partes. Nós
já dissemos que, caso a UM faça o mesmo protocolo
no andebol feminino, “arriscamo-nos” a lutar também
pelo campeonato nacional feminino, em breve.
Depois de um longo jejum de títulos, que
importância assume a conquista da Taça de
Portugal?
Poderemos analisar essa questão em dois níveis:
primeiro, a questão de marketing e de captação
de patrocinadores; em segundo, elevar os níveis de
autoconﬁança dos atletas e permitir que assimilem que
têm capacidade para conseguir melhores resultados
que, porventura, poderíamos supor. Não é nada
diferente daquilo que já lhes tínhamos dito, mas uma
coisa é ouvir, outra é sentir na pele.
Na forma como fala, percebe-se que também é
sensível à questão da sobrevivência ﬁnanceira
do clube e da captação de patrocínios. A
proximidade entre a estrutura diretiva, técnica
e jogadores faz com que haja mais sensibilidade
para as diﬁculdades ﬁnanceiras?
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Onde se costuma notar mais isso é no desporto
automóvel, porque é o piloto que fala com os
patrocinadores e consegue ﬁnanciamento… Aqui,
talvez por essa proximidade de que fala, todos nós
sentimos as diﬁculdades que os dirigentes passam e
o esforço que fazem. Estamos a falar de dirigentes
que vão, muitas vezes, para além do voluntariado,
em alguns casos eles próprios suportam algumas
despesas… Acho que é normal que tenhamos este
discurso.
Teve um sabor especial conquistar este troféu
como a Taça de Portugal a um clube (FC Porto)
que tem, provavelmente, cinco, seis ou talvez
mais vezes o orçamento do ABC?
Não é importante. O que interessa é competir,
entrar dentro de campo com espírito competitivo e
pensar sempre na vitória, seja numa ﬁnal ou num
jogo treino. Quero atletas que tenham essa visão e
responsabilidade. Temos que aprender com as derrotas
e com as vitórias.

O futuro do Carlos Resende será em Braga?
Estamos a trabalhar nesse sentido. Como deve calcular,
a nossa vida não é apenas o andebol. Temos que
acautelar um conjunto de situações paralelas…
Se sair, não ﬁcará a sensação de trabalho
incompleto?
A questão do ciclo não é importante. Eu sei que
acabámos de vencer um título, mas faltam dois meses
que farão toda a diferença: vem aí a meia-ﬁnal do
campeonato, depois a meia-ﬁnal da Taça Challenge…
Temos que perceber que este é o nosso momento e que
não podemos perde-lo.
No início da época, o presidente disse que esta
época queria títulos. Um já cá está, faltam dois.
Ele disse títulos no plural? Foi a isso que nos
propusemos quando iniciámos a época. Esperamos ter a
felicidade de juntar mais à Taça de Portugal.

O quê que os sócios podem esperar para o
campeonato?
Nós agora temos jogos diﬁcílimos com o Sporting,
sabemos que temos a desvantagem de, em caso de
empate, o quinto jogo será em Lisboa, mas tudo pode
acontecer. Permitimos essa desvantagem num jogo
com o Passo Manuel que nos empurrou para a terceira
posição e sabemos que temos de conquistar pelo menos
uma vitória no pavilhão do Sporting. [A entrevista foi
realizada antes das duas derrotas nos primeiros dois
jogos em Lisboa].
Acha que será possível bater o recorde de golos
na seleção – 1444?
O que seria importante é que os jovens que estão a
começar possam ter a oportunidade de ir a quatro
Campeonatos do Mundo e a quatro Campeonatos da
Europa para poderem competir com os melhores. Não
interessa quantos golos marca determinado atleta.
A direção consegui juntar na mesma equipa
técnica dois “monstros” do andebol nacional,
Carlos Resende e Carlos Ferreira. É fácil ser
treinador e referência de muitos dos seus atletas?
Não sei, acho que há alguns que ainda são muito novos,
não me viram jogar [risos]. Nós não notamos isso,
embora perceba que facilita aquele contacto inicial.

CARLOS Alberto da Rocha RESENDE
Clubes como Jogador:
Ateneu (79-83)
Sporting (83-88)
FC Porto (88-94)
ABC Braga (94-2000)
FC Porto (2000-06)
Como Treinador:
FC Porto (2006-09)
ABC Braga (2011- presente)
Títulos como jogador:
7 Campeonatos Nacionais
5 Taças de Portugal
3 Taças da Liga
3 Supertaças
Títulos como Treinador:
1 Campeonato Nacional
2 Taças de Portugal
1 Taça da Liga
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ENTREVISTA COM

CARLOS RESENDE
TREINADOR DO LIBERTY SEGUROS ABC/UMINHO

10-13

“TRABALHAMOS PARA DEVOLVER O ABC À RIBALTA DO
ANDEBOL”
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LIBERTY ABC/UMINHO MOSTROU
TROFÉU NOS PAÇOS DO CONCELHO
Texto: Manuel Costa
Fotos: Gonçalo Delgado /WAPA

A

comitiva liderada por João Luís Nogueira foi
recebida por Ricardo Rio, após a conquista
da Taça de Portugal de Andebol na ﬁnal
disputada em Loulé. O presidente do
município felicitou, um a um, os elementos da equipa
bracarense e elogiou o clube que “soube ultrapassar
os momentos difíceis e está aqui hoje em celebração.
Espero que seja exemplo para outras equipas”,
felicitou o edil. A 11ª Taça de Portugal da história do
ABC foi, também, motivo para abordar a questão do
pavilhão Flávio Sá Leite: “O município mantém a sua
palavra relativamente ao projeto que partilhamos de
reconversão do Pavilhão Flávio Sá Leite”, aﬁrmou.
João Luís Nogueira, presidente do Liberty ABC/UMinho,
era um homem feliz com o troféu conquistado e não
deixou de enfatizar o trabalho que se tem feito nos
últimos 30 anos. “Em 28 anos, vencemos 26 títulos,
algo que poucas equipas se podem gabar”, referiu. A
ambição é palavra de ordem do presidente do clube. “A
responsabilidade é a maior a cada jogo que ganhamos
e a cada troféu que conquistamos. Estou convencido
que vamos conseguir muito, porque os desaﬁos são
para vencer”, garantiu, cheio de conﬁança. João Luís
Nogueira voltou a insistir na necessidade das obras no
Sá Leite. “É urgente requaliﬁcar o pavilhão, porque,
neste momento, não é digno de receber outras equipas.
Sei que a Câmara Municipal tem a mesma ideia que nós
relativamente a este assunto. Agradeço o apoio que nos
têm dado até agora”, ﬁnalizou.
À espera da comitiva estavam algumas dezenas de
adeptos, que ﬁzeram questão de presenciar o momento
dentro do Salão Nobre, visivelmente emocionados,
depois de um jejum de seis anos de títulos.
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