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ANDEBOL 

 

PEDRO BENAVENTE/ASF 

ABC reencontra equipa israelita 
Deve jogar na Áustria acesso à 

Liga dos Campeões; Resende crí-
tico pela não entrada direta 

O ABC foi o primeiro cabeça-de-
-série a ser sorteado e soube logo 
que defrontaria os israelitas do Mac - 
cabi Tel Aviv nas meias finais do 
torneio de qualificação de 2e 3 de se-
tembro, onde figuram ainda os aus-
tríacos do Bregenz e os belgas do 
Achilles Bocholt. Porém, quando foi 
sorteado o direito de organização, 
as austríacos foram beneficiados com 
a preferência, seguidos dos israeli-
tas e só se ambos se recusarem or-
ganizar, é que o ABC poderá exercer 
essa opção. Só o L° classificado, a 
decidir a 4 de setembro, se apura 
para a fase de grupos e caso os pu- 

pilos de Carlos Resende consigam 
esse direito, serão integrados no gru-
po D com La Rioja, Metalurg, Motor, 
Besiktas e Dinamo Bucareste. 

O treinador Carlos Resende não 
tem dúvidas: «São mais dois jogos e 
temos qualidade para estar na Liga 
dos Campeões, só lamento termos de 
jogar uma qualificação por outras 
questões que não o mérito despor-
tivo. Levam-me a crer que o cam-
peão português tinha de ser a equi-
pa que tinha o maior orçamento. Na 
Liga dos Campeões de futebol, em 
Inglaterra, por exemplo, está o Lei-
cester, que foi campeão por mérito 
e se fosse por orçamento teria de ser 
o Manchester City ou o United... Pa-
rece que a prova é de algumas equi-
pas convidadas, que têm qualidade.  

Porém, isto não belisca a ambição 
que temos e o que disse aos meus 
jogadores é que têm qualidade para 
estar na Champions.» Sobre o adver-
sário foi sucinto: «Vamos conhecê-
-los bem!» 

Os conjuntos israelitas são uma 
espécie de talismã para o ABC: em 
quatro eliminatórias, os bracarenses 
saíram sempre vencedores (e sem 
pre diante do Hapoel Rishon). 

Teoricamente, ABC e Bregenz são 
favoritos a atingir a final deste tor-
neio de apuramento. No outro gru - 
po jogam Gorenje Velenje-Cocks e 
Tatran Presov- Differdange, com o 
direito de organização a ser dos es 
lovacos, a que se seguem os finlan-
deses, eslovenos e luxemburgueses. 

HUGO COSTA  

Resende lamenta ter de jogar a qualificação 

mais midebal 

C  UNIVERSITÁRIO. A Seleção 
universitária de Portugal voltou a 
perder, 34-33, com a Coreia, sendo 
última do grupo B do Mundial de 
Málaga. Joga amanhã para o 5.°/8." 
lugares e, se ganhar, jogará para o 
5.°/6." lugares a 2 de julho, se perder 
para a 7.'/8.' posições. 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A equipa do ABC/UMinho vai
iniciar a fase de qualificação pa-
ra a Liga dos Campeões de an-
debol, frente ao Maccabi Tel
Aviv, campeão de Israel, em jo-
go marcado para 3 de Setembro,
ditou o sorteio ontem em Viena.

No grupo dos academistas fica-
ram ainda os campeões da Bél-
gica, do Achilles Bocholt, e os
austríacos do Bregenz, que vão
defrontar-se na outra partida. 

Os vencedores destes dois en-
contros (ABC-Macabbi Tel Aviv
e Bregenz-Bocholt) medem de-
pois forças na final decisiva da
‘poule’, sendo que apenas o ven-

cedor garantirá o tão desejado
apuramento para a fase de gru-
pos da Champions.

Os clubes vencidos da primeira
ronda também jogam depois en-
tre si, mas apenas para definir o
terceiro e quarto lugar do grupo.

Ainda segundo o sorteio, esta
fase de qualificação (concentra-
da) vai decorrer na Áustria, na
casa do Bregenz, no primeiro
fim-de-semana de Setembro. 

Caso o emblema austríaco re-
cuse ser anfitrião desta ‘poule’,
segue-se, na ordem de priorida-
de para organizar os jogos, os is-
raelitas, depois os bracarenses e
finalmente os belgas.

Esta qualificação para a Liga
dos Campeões de andebol será

disputada por oito equipas, divi-
didas em dois grupos. De desta-
car que só as vencedoras de cada
um vão juntar-se às 26 equipas
já apuradas para fase de grupos.

ABC inicia sonho da Champions 
frente ao Maccabi Tel Aviv  
CAMPEÃO DE ISRAEL é o primeiro adversário do ABC/UMinho na fase de qualificação para a Liga dos
Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado ontem em Viena. Se vencer o Maccabi, o ABC defronta
depois o campeão da Bélgica ou os austríacos do Bregenz, clube que acolhe a ‘poule’ a 3 e 4 Setembro.

DR

Depois da conquista do título nacional, ABC sonha agora com a Liga dos Campeões

Equipa bracarense ficou
sorteada no grupo 2
da fase de qualificação
para a Liga dos Campeões
de andebol, juntamente
com o Bregenz (Áustria),
Achilles Bocholt (campeão
da Bélgica) e  Maccabi Tel
Aviv (campeão de Israel). 

No grupo 1 ficaram  Ve-
lenje (Eslovénia), Tatran
Presov (campeão Eslová-
quia), Differdange (cam-
peão Luxemburgo) e Cocks
(campeão da Finlândia).

Só os vencedores de cada
grupo garantem o apura-
mento para a fase de gru-
pos da Champions.

+ sorteio

Página 2



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,18 x 2,84 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 65090975 30-06-2016

ANDEBOL MACCABI TEL AVIV NA QUALIFICAÇÃO
ABC/UMinho inicia champions
frente ao campeão israelita 
Pág. 23
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A 20.ª edição da “Festa do Atleta”
do Centro Desportivo de São
Bernardo decorreu no passado
domingo e o programa, previa -
mente anunciado, pou co diferiu
das anteriores edições, pois es-
sencialmente o mais importante
foi o convívio entre atletas, trei-
nadores, dirigentes, familiares e
amigos do clube. A festa come-
çou com o tradicional jogo de
futebol no relvado sintético da
aldeia desportiva, opondo Adul-
tos e Atletas da formação.

Uma manha de pura diversão,
num excelente dia sol e onde a
boa disposição foi nota domi-
nante. E enquanto alguns trans-
piravam na tradicional futebo-
lada, já as grelhas queimavam
o carvão, preparando-se para
receber carnes mistas de forma
a ficarem saborosas e saciarem
toda a “família” do S. Bernardo,

que se apresentou em massa
para mais uma excelente con-
vívio. Um almoço especial, em
forma de “pic-nic”, que foi cla-
ramente um momento familiar
e de muita felicidade.

Depois da digestão feita e con-
versas em dia, seguia-se o jogo
de despedida de Rui Silva, onde
o clube homenageou o atleta
sénior  que colocou um fim na
carreira de competição. O jogo
opôs os Veteranos do São Ber-

nardo e os Amigos do Rui Silva,
equipa constituída por atletas e
ex-aletas que jogaram com o
homenageado ao longo dos 23
anos de carreira.

Como seria de esperar, foi
mais uma hora de diversão,
onde não houve adversários,
mas sim jogo entre amigos. A
bancada bem preenchida dava
um brilho ainda maior à mere-
cida homenagem a um atle ta,
que é um grande exemplo do

que é ser um jogador de “Rosa
ao Peito”. Naturalmente que, no
final do jogo, houve algumas lá-
grimas, pois a emoção andou à
flor da pele, princi palmente de
Rui Silva, ao sen tir o carinho de
todos os jogadores e de uma
bancada inteira a aplaudir de pé.

O momento alto desta festa é
sempre o da entrega de pré-
mios, onde são distinguidos
aqueles que mais se evidencia-
ram durante a época. Assim, e
contando com a presença do
presidente da Câmara de Avei -
ro, Ribau Esteves, do presidente
da Junta de Freguesia de S. Ber-
nardo, Henrique Vieira e dos ele-
mentos da Junta Directiva do
clube, encabeçada pelo presi-
dente Paulo Ferro, formou a co-
missão de honra.

No final, e antes da habitual
foto de família, os presidentes

da Câmara de Aveiro e de Junta
de Freguesia deram os parabéns
à Junta Directiva pela for ma
como tem gerido o clube, pro-
metendo das suas instituições
um merecido apoio. Já o presi-

dente da Junta Directiva, agra-
decendo a todos a presença, de-
monstrou, comovidamente, a
forma apaixonada como este
grupo gere o Centro Desportivo
de São Bernardo.|

S. Bernardo consagra melhores do ano
Andebol O clube aveirense distinguiu jogadores, equipa, dirigente e treinador na “Festa do Atleta”, num evento marcado
pelo forte convívio e pela grande animação desportiva entre a família de “Rosa ao Peito”

PREMIADOS

Atleta do Ano Bambis: Tomé Guerra
Atleta do Ano Minis: José Leite
Atleta do Ano Infantis: João Ferreira
Atleta do Ano Iniciados: Filipe Custódio
Atleta do Ano Juvenis: Jorge Costa
Atleta do Ano Juniores: Tomás Ferrão
Atleta do Ano Veteranos: Raul Lemos
Atleta do Ano Veteranas: Luciana Esteves
Atleta do Ano Seniores: Leandro Rodrigues
Prémio Simpatia: Tiago Afonso Silva (Iniciados)
Prémio Promessa: João Saraiva (Iniciados)
Prémio Revelação: Diogo Van Elkan (Juvenis)
Dirigente do Ano: José Manuel Rocha (Seniores)
Treinador do Ano: Francisco Dias (Infantis)
Equipa à S. Bernardo: Infantis
Atleta à S. Bernardo: Ulisses Ribeiro (Seniores)

Família do S. Bernardo juntou-se para mais uma “Festa do Atleta”

D.R.
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S. Bernardo premiou melhores
do ano na “Festa do Atleta” P31
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Liga dos campeões

ABC discute eliminatória
com Maccabi Tel Aviv

O 
ABC de Braga vai ini-
ciar a fase de qualifi-
cação para Liga dos 
Campeões de an-

debol masculino frente 
aos israelitas do Macca-
bi Castro Telavive, ditou 
o sorteio ontem realiza-
do em Viena.

Do grupo dos cam-

peões portugueses fa-
zem ainda parte os bel-
gas do Achilles Bocholt e 
os austríacos do Bregenz, 
que acolhem a competi-
ção, agendada para o pri-
meiro fim de semana de 
setembro.

Caso vença a forma-
ção israelita, o ABC vai 

Challenge, vai jogar com a 
equipa derrotada no jogo 
entre o Achilles Bocholt e 
Bregenz.

A qualificação para a 
Liga dos Campeões será 
disputada por oito equi-
pas, divididas em dois 
grupos, com as vence-
doras de cada um de-
les a juntar-se às 26 for-
mações já apuradas para 
a fase seguinte da com-
petição, que se inicia em 
outubro.

Recorde-se que a equi-
pa bracarense, pese o fac-
to de ter sido campeã na-
cional, não teve direito a 
entrar diretamente na fa-
se de grupos, o mesmo 
acontecendo com Tatran 
Presov, campeão da Es-
lováquia; Red Boys Di-
fferdange (Luxemburgo), 
Achilles Bocholt (Bélgica); 
Cocks (Finlândia) e Mac-
cabi Tel Aviv (Israel).

defrontar o vencedor 
do encontro entre bel-
gas e austríacos na final 
desta ‘poule’, apurando-
-se o vencedor para a fa-
se de grupos da Liga dos 
Campeões.

Em caso de derrota, o 
ABC, que na época pas-
sada conquistou a Taça 

ABC vai lutar por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões

D
M
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ABC 
DEFRONTA

ISRAELITAS
NOS CAMPEÕES
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3500 ATLETAS A JOGAR 
NA GAROCUP DE ESTARREJA 
O GarciCup'16, ou VII Torneio Internacional 
de Estarreja, arrancou ontem com 200 
equipas e cerca de 3500 atletas. O famoso 
torneio, que termina domingo, terá mais de 
500 jogos entre indoor, adaptado e de praia, e 
várias atividades, nomeadamente o Campus 
organizado pelos intemaciona is Tiago Rocha, 
(Wisla Plok) e Ricardo Candeias (Pontault 
Conbault). 
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7São israelitas os adversários do ABC na qualificação para a Liga dos 
Campeões. Uma vitória coloca os minhotos na rota de austríacos ou belgas 

MACCABI 'MAME 
NÃO ASSUSTA O ABC 
Nos dias 3 e 4 de setembro, 
o campeão português irá 
jogar em Bregenz, na 
Áustria, com o Maccabi 
Telavive e provavelmente 
com a equipa local. Acesso 
à Champions é possível e 
Carlos Resende assume-o 

PAULICAPILAMARIINI 
•111, O ABC ficou ontem a co- )1:: 
nhecer os adversários no tor-
neio de qualificação para a Liga 
dosCampeões. Inserido noGru-
po 2, o campeão nacional, e de-
tentor da Taça Challenge, vai 
medir forças com o MaccabiTe-
lavive, a 3 de setembro; no mes-
mo dia defrontam-se Bregenz e 
Achil les Bocholt. A poule, que 
será em casa do Bregenz - teve 
opção de escolha e aceitou ser o 
anfitrião -, obriga o ABC a uma 
vitória parapoder iraojogodeci-
sivo, possivelmente com osaus- 
triacos, rivais maispoderososde 
um sorteio animador. 

Carlos Resende, treinadordos 
minhotos, foi esclarecedor: Temos 
"Venceré o nosso propósito, in- qualidade 
dependentemente dos adversa- para estar na 
rios. O sorteio ditou o Maccabi e Liga dos 
assim será. Não estamos preo- Campeõese 
cupados, porque temos valor temos de 
para estar na Liga dos Cam- saberganhar 
peões." Confiante, desvalori- em qualquer 
zou o facto de a qualificação se espaço" 
jogar longe: "Temosde saberga- 
nharemqualquerespaço." Carlos  Remende Com seis presenças na prova, Treinador 
entre 1993/94 (ano em que foi do ABC 

finalista) e 2000/01, o ABC fa-
lhou o acesso em 2006/07 e 
2007/08. Agora volta a tentar e 
tem pela frente os israelitas do 
MaccabiTelavive, com um úni-
co registo na Europa: falharam a 
qualificação para aTaça EHF. De 
2005/06 a 08/09, o Bregenz jo-
gou sempre a fase de grupos, 
mas,.desde então, não voltou à 
prova. Os austriacos são favori-
tos frente aos belgas doAchilles 
Bocholt - sempre afastados à 
primeira - e já eliminaram o 
Benfica (08/09) nesta mesma 
fase, tendo abada afastado o Ma-
deira SAD naTaça EHF (10/11). 

ABC venceu a europeia Challenge Cup e agora tenta entrar na Champions 
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Portugal soma derrotas 
no Mundial Universitário 
Portugal perdeu ontem com a Coreia do 
Sul (33-34), no terceiro e último jogo da 
fase de grupos do Campeonato Mundial 
Universitário de andebol, que decorre 
em Málaga, Espanha. Depois dos 
desaires com Egito (24-26) e Roménia 
(26-30), a Seleção lusa, que defendia o 
título, ficou afastada das finais e irá 
lutar pelo quinto lugar, começando por 
defrontar o terceiro do Grupo A, que 
será China ou Rússia. 
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ABC contra 
Israelitas no acesso 
à Liga dos Campeôes 
• O ABC de Braga vai ini-
ciar a fase de qualificação 
para Liga dos Campeões de 
andebol frente aos israeli-
tas do Maccabi Telavive. No 
grupo do campeão nacional 
estão ainda os belgas do 
Achilles Bocholt e os aus-
tríacos do Bregenz, anfi-
triões da eliminatória, que 
decorre em setembro. 
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ANDEBOL
Israelitas no 
caminho do ABC 
MO ABC vai inicar a qualifica-
ção para a Liga dos Campeões a3 
de setembro, frente aos israeli - 
tas do Maccabi Telavive, vence-
dores da liga do seu pais, con-
forme ditou o sorteio realizado 
em Viena, na Áustria, e que aca - 
bou por ser favorável aos cam-
peões nacionais. A equipa 
orientada por Carlos Resende 
conseguiu evitar pesos - pesa - 
dos como o RK Gorenje Velenje, 
da Eslovénia, e o Tatran Presov. 
campeão da Eslováquia. 

Os bracarenses ficaram assim 
colocados no Grupo 2 de qi fi-
cação, onde estão ainda os bel - 
gas do Achilles Bocholt e os aus - 
triacos do Bregenz, que vão re-
ceber os jogos. Caso vencam a 
equipa de Israel, os campeões 
nacionaisenfrentam o vencedor 
do embate austro- belga. apu -
rando-se o vencedor para a fase 
de grupos da Champions. o 
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Inspirados no andebol 
EU  A seleção islandesa, orienta 
da por Lars Lagerbãck, é a equi 
pa - sensação deste Euro'2016 e a 
verdade é que o sucesso tem sido 
alcançado precisamente atra - 
vés... do fator surpresa. 

Ao longo da prova, o conjunto 
nórdico tem colocado em prática 
uma esquema tático que, além de 
dar resultados, tem-se tornado 
numa Imagem de marca da equi - 
pa: o lançamento de linha lateral 
longo. Neste capitulo, que tem 
como objetivo colocar a bola na  

área, surpreendendo o adversa -
rio, o capitão Gunnarsson tem 
sido o especialista. "É uma técni -
ca que desenvolvi quando jogava 
andebol. Há pessoas que têm 
braços com o dobro do tamanho 
dos meus, mas o importante é a 
forma corno lançamos a bola", 
explicou o médio, que pretende 
repetir o lance no encontro com 
a França. Pelo menos, diante da 
Inglaterra, este 'gesto técnico' 
resultou no golo de Ragnar Si - 
gurcIsson... o 
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MÉRITO DESPORTIVO
| Redacção | 

A Câmara Municipal de Guima-
rães e a Tempo Livre promove
no próximo domingo, dia 3 de
Julho, mais uma edição da Gala
do Desporto. Evento vai decor-
rer no Pavilhão Multiusos, a par-
tir das 16.30 horas, e pretende
reconhecer e valorizar os jovens
talentos desportivos do concelho
de Gui- marães.

Já na sua sétima edição, a ini-
ciativa organizada pelo Municí-
pio de Guimarães visa apoiar o
processo de formação desportiva
dos atletas, encorajando-os à
permanência no tecido desporti-
vo local, através da atribuição de
Bolsas de Formação Desportiva.
Cada vez com mais títulos e
mais prémios, os atletas e o teci-
do desportivo vimaranense de-
monstram a sua vitalidade e a
sua performance desportiva, ele-

vando o brilho deste evento.
Após apreciação da Comissão

de Avaliação da Gala do Despor-
to, composta por individualida-
des ligadas ao fenómeno despor-
tivo local, serão divulgados os
nomes dos atletas, masculinos e

femininos, distinguidos com
cinco Bolsas de Formação Des-
portiva, nas categorias de Atleta
do Ano, Jovem Revelação do
Ano e Atleta do Desporto Adap-
tado (ver nomeados no quadro
em destaque).

No decurso da gala serão tam-
bém distinguidas duas personali-
dades através da atribuição dos
Carreira e Homenagem, assim
como serão homenageados os
atletas olímpicos vimaranenses.

Na iniciativa, serão ainda des-
tacados todos os agentes despor-
tivos e entidades que tenham ob-
tido desempenhos desportivos
meritórios e que mais se notabi-
lizaram durante a temporada
2015/2016. 

A Gala do Desporto será apre-
sentada por Gabriela Nunes e
Joana Antunes, sendo abrilhan-
tada com as actuações de Neno,
Paulo Rodrigues e Simão Neto. 

A entrada é livre.

Guimarães organiza 7.ª Gala do Desporto
O MULTIUSOS DE GUIMARÃES acolhe, no próximo domingo (16.30 horas) a sétima edição da Gala do Desporto, evento anual
organizado pela Câmara Municipal e Tempo Livre para premiar mérito desportivo dos jovens atletas vimaranenses do concelho.

DR

Domingos Bragança, edil de Guimarães

PRÉMIO CARREIRA
Joaquim Sampaio (ciclismo)

PRÉMIO HOMENAGEM
Daniel Barreto (futebol)

PRÉMIO ÉTICA NO DESPORTO
Beatriz Freitas (basquetebol)

PRÉMIO DESPORTO ADAPTADO
Patrícia Oliveira (judo)

Finalistas PRÉMIO JOVEM 
REVELAÇÃO MASCULINO
Alexandre Mendes (patinagem )
Luís Alves (automobilismo)
Manuel Lima ( Xico Andebol)

Finalistas PRÉMIO JOVEM 
REVELAÇÃO FEMININA
Cláudia Machado (Sandinenses)
Diana Machado (Judo - CP Ronfe)
Matilde Jorge ( Ténis - CTG)

Finalistas PRÉMIO ATLETA 
DO ANO MASCULINO
Fernando Ferreira (Clube Rope
Skipping das Taipas)
Pedro Fernandes (natação -
Vitória SC)
Ulisses Dias (Jiu Jitsu - Vitória SC)

Finalistas PRÉMIO ATLETA 
DO ANO FEMININA
Ana Luís Oliveira (basquetebol -
Vitória Sport Clube)
Flávia Ribeiro (karaté - Aquabrito)
Francisca Jorge (ténis - CTG)

PRÉMIOS DE MÉRITO DESPORTIVO
Nesta 7.ª Gala do Desporto vima-
ranense vai ser feita entrega de
troféus a todos os clubes e atletas
de Guimarães que conquistaram
títulos de campeonatos regionais,
nacionais e internacionais na tem-
porada 2015/2016.

§nomeados da gala 2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O pivot José Costa assinou com
o ABC/UMinho por duas épocas
e o lateral-direito Pedro Spínola
por duas e mais uma de opção.
Também o ponta esquerda Dario
Andrade, para colmatar a saída
de Fábio Vidrago (Benfica) está
de volta. 

Com estas movimentações, em
que se inclui a saída de Nuno re-
belo para o Águas Santas, o
campeão nacional que mantém o
restante plantel, volta ao traba-
lho dia 1 de Agosto, para a pre-
paração a Supertaça, troféu que
defende no dia 28 de Agosto em
Setúbal frente ao Benfica, ven-
cedor da Taça de Portugal. No
primeiro fim de semana de Se-
tembro a agenda inclui a fase de
acesso à Liga dos Campeões
(ver coluna ao lado).

O plano da dupla técnica Car-
los Resende/Carlos Ferreira,
contempla em cada semana de
Agosto duas manhãs na praia, à
terça-feira e à quinta e sessões
de pavilhão, sendo nas manhãs
de segunda, quarta e sexta-feira
no pavilhão da Universidade do
Minho, em Gualtar, e da parte de
tarde o Pavilhão Flávio Sá Leite,
revelou ao ‘Correio do Minho’
o vice-presidente academista,
Guilherme Freitas, que esteve
com Armando Fernandes a re-
presentar a direcção academista
na assinatura dos contratos de
José Costa e Pedro Spínola.

Pode haver, antes do encontro
para a Supertaça, um ou dois jo-
gos com clubes espanhóis.

ABC/UMinho: Spínola renova  
José Costa e Dario regressam 
ÉPOCA 2016/2017 do ABC/UMinho está lançada com as contratações do pivot José Costa e do ponta
Dario Andrade, formados no clube, e com a renovação do esquerdino Pedro Spínola. 

DR

Pedro Spínola renova com ABC por duas épocas, mais uma de opção

Em Viena
Conhecidos hoje
adversários no acesso
à Liga dos Campeões
O ABC/UMinho, campeão nacio-
nal de andebol, conhece hoje os
adversários com que vai dispu-
tar, em Setembro, a qualificação
à fase de grupos da Liga dos
Campeões Europeus. 
Vendo reconhecido o seu desem-
penho,  o ABC entra neste sorteio
como cabeça de série para o pote
1,  com o Gorenje Velenje, da
Eslovénia (cabeça do pote 2).
O clube minhoto candidata-se a
acolher um dos grupos. Além da
constituição dos grupos também
se sorteiam hoje os clubes que
acolhem o jogos de cada grupo. 
O ABC, se for designado como
clube organizador, faz os jogos
na Póvoa de Varzim.
Serão constituídos dois grupos
de quatro , que vão competir, em
regime de concentração. Assim,
evitando  os eslovenos do Goren-
je Velenje (também são cabeças
de série), os minhotos vão medir
forças com um clube de cada um
dos restantes três potes.  No pote
2 serão colocados o Tatran Pre-
sov, campeão da Eslováquia, e o
Bregenz Handball (Áustria); no
pote 3 o Red Boys Differdange
(campeão do Luxemburgo) e o
Achilles Bocholt (campeão da
Bélgica) e, finalmente, no pote
4, o Cocks (Finlândia) e o Macca-
bi Tel Aviv (Israel). 

§sorteio

DR

Formado no ABC, José Costa regressa do Montpellier de França

João Luís Nogueira
ABC pode jogar em
casa emprestada
na Póvoa de Varzim

O ABC/UMinho, se lograr o
apuramento para a fase de gru-
pos da Liga dos Campeões
Europeus, faz na Póvoa de
Varzim os jogos em casa, re-
velou ao ‘Correio do Minho’
João Luís Nogueira,  presiden-
te do clube bracarense.

O dirigente, reconhecendo
que “não é a mesma coisa que
jogar em casa”, admite que é
uma solução a exigir “mais
um esforço aos nossos asso-
ciados”, mas considerou que
se trata de uma alternativa que
cumpre uma “relação de pro-
ximidade” e que conta com as
aprovações dos presidentes
das câmaras municipais de
Braga e da Póvoa de Varzim.

João Luís Nogueira dirige, a
propósito, críticas à política
desportiva seguida em Braga,
lamentando que a cidade não
disponha de instalações com
capacidade para acolher jogos
da Liga dos Campeões euro-
peu de andebol, mas aponta
também críticas à Federação
de Andebol de Portugal. 

Para João Luís Nogueira, o
presidente da Federação “não
defendeu interesses colectivos
da modalidade e de Portugal,
ao consentir que clubes de ou-
tros países “sem esse direito
desportivo, tenham acesso di-
recto a fase de grupos”.

DR

Presidente do ABC/UMinho

“Admito que os outros clubes, que têm muito mais dinheiro,
estão a reforçar-se muito, especialmente o Sporting, que está
a fazer contratações de estrelas muito acima do nosso nível
económico. Mas nós vamos às competições para ganhar. 
Já na época que terminou mostrámos que tínhamos o
melhor plantel e, salvo qualquer surpresa, contamos ter já  
a equipa com que vamos começar a próxima temporada”.

João Luís Nogueira
presidente do ABC/UMinho
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ABC/UMinho Spínola renovou
José Costa e Dario Andrade
regressam a casa Pág. 25 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O pivot José Costa assinou com
o ABC/UMinho por duas épocas
e o lateral-direito Pedro Spínola
por duas e mais uma de opção.
Também o ponta esquerda Dario
Andrade, para colmatar a saída
de Fábio Vidrago (Benfica) está
de volta. 

Com estas movimentações, em
que se inclui a saída de Nuno re-
belo para o Águas Santas, o
campeão nacional que mantém o
restante plantel, volta ao traba-
lho dia 1 de Agosto, para a pre-
paração a Supertaça, troféu que
defende no dia 28 de Agosto em
Setúbal frente ao Benfica, ven-
cedor da Taça de Portugal. No
primeiro fim de semana de Se-
tembro a agenda inclui a fase de
acesso à Liga dos Campeões
(ver coluna ao lado).

O plano da dupla técnica Car-
los Resende/Carlos Ferreira,
contempla em cada semana de
Agosto duas manhãs na praia, à
terça-feira e à quinta e sessões
de pavilhão, sendo nas manhãs
de segunda, quarta e sexta-feira
no pavilhão da Universidade do
Minho, em Gualtar, e da parte de
tarde o Pavilhão Flávio Sá Leite,
revelou ao ‘Correio do Minho’
o vice-presidente academista,
Guilherme Freitas, que esteve
com Armando Fernandes a re-
presentar a direcção academista
na assinatura dos contratos de
José Costa e Pedro Spínola.

Pode haver, antes do encontro
para a Supertaça, um ou dois jo-
gos com clubes espanhóis.

ABC/UMinho: Spínola renova  
José Costa e Dario regressam 
ÉPOCA 2016/2017 do ABC/UMinho está lançada com as contratações do pivot José Costa e do ponta
Dario Andrade, formados no clube, e com a renovação do esquerdino Pedro Spínola. 

DR

Pedro Spínola renova com ABC por duas épocas, mais uma de opção

Em Viena
Conhecidos hoje
adversários no acesso
à Liga dos Campeões
O ABC/UMinho, campeão nacio-
nal de andebol, conhece hoje os
adversários com que vai dispu-
tar, em Setembro, a qualificação
à fase de grupos da Liga dos
Campeões Europeus. 
Vendo reconhecido o seu desem-
penho,  o ABC entra neste sorteio
como cabeça de série para o pote
1,  com o Gorenje Velenje, da
Eslovénia (cabeça do pote 2).
O clube minhoto candidata-se a
acolher um dos grupos. Além da
constituição dos grupos também
se sorteiam hoje os clubes que
acolhem o jogos de cada grupo. 
O ABC, se for designado como
clube organizador, faz os jogos
na Póvoa de Varzim.
Serão constituídos dois grupos
de quatro , que vão competir, em
regime de concentração. Assim,
evitando  os eslovenos do Goren-
je Velenje (também são cabeças
de série), os minhotos vão medir
forças com um clube de cada um
dos restantes três potes.  No pote
2 serão colocados o Tatran Pre-
sov, campeão da Eslováquia, e o
Bregenz Handball (Áustria); no
pote 3 o Red Boys Differdange
(campeão do Luxemburgo) e o
Achilles Bocholt (campeão da
Bélgica) e, finalmente, no pote
4, o Cocks (Finlândia) e o Macca-
bi Tel Aviv (Israel). 

§sorteio

DR

Formado no ABC, José Costa regressa do Montpellier de França

João Luís Nogueira
ABC pode jogar em
casa emprestada
na Póvoa de Varzim

O ABC/UMinho, se lograr o
apuramento para a fase de gru-
pos da Liga dos Campeões
Europeus, faz na Póvoa de
Varzim os jogos em casa, re-
velou ao ‘Correio do Minho’
João Luís Nogueira,  presiden-
te do clube bracarense.

O dirigente, reconhecendo
que “não é a mesma coisa que
jogar em casa”, admite que é
uma solução a exigir “mais
um esforço aos nossos asso-
ciados”, mas considerou que
se trata de uma alternativa que
cumpre uma “relação de pro-
ximidade” e que conta com as
aprovações dos presidentes
das câmaras municipais de
Braga e da Póvoa de Varzim.

João Luís Nogueira dirige, a
propósito, críticas à política
desportiva seguida em Braga,
lamentando que a cidade não
disponha de instalações com
capacidade para acolher jogos
da Liga dos Campeões euro-
peu de andebol, mas aponta
também críticas à Federação
de Andebol de Portugal. 

Para João Luís Nogueira, o
presidente da Federação “não
defendeu interesses colectivos
da modalidade e de Portugal,
ao consentir que clubes de ou-
tros países “sem esse direito
desportivo, tenham acesso di-
recto a fase de grupos”.

DR

Presidente do ABC/UMinho

“Admito que os outros clubes, que têm muito mais dinheiro,
estão a reforçar-se muito, especialmente o Sporting, que está
a fazer contratações de estrelas muito acima do nosso nível
económico. Mas nós vamos às competições para ganhar. 
Já na época que terminou mostrámos que tínhamos o
melhor plantel e, salvo qualquer surpresa, contamos ter já  
a equipa com que vamos começar a próxima temporada”.

João Luís Nogueira
presidente do ABC/UMinho
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

A selecção universitária portu-
guesa de andebol masculino per-
deu por quatro golos frente à
Roménia, ontem, no segundo jo-
go da fase de grupos do Cam-
peonato Mundial Universitário
de Andebol. O marcador termi-
nou nos 30-26 desfavoráveis pa-
ra Portugal, que defrontou uma
seleção mais forte fisicamente e
não resistiu ao ataque irrepreen-
sível dos jogadores romenos.

O jogo começou com Pedro
Carvalho na baliza, à esquerda o
lateral Vasco Santos e o ponta
Diogo Branquinho, à direita o
lateral Miguel Baptista e o ponta
Ricardo Ramos, o central Mi-

guel Martins e o pivô Francisco
Leitão. Os primeiros 15 minutos
foram renhidos, com as duas
equipas a igualar por diversas
vezes no marcador. A seleção ro-
mena operou um volte-face, ain-
da na primeira parte, ao manter o
adversário português sempre à
distância de 3 pontos. 

Na segunda metade do jogo
Roménia-Portugal, a seleção de
Leste esteve sempre à frente no
marcador e venceu pela margem
de 30-26.  

O melhor marcador em campo
foi Ionut Nistor-Ionita com onze
concretizações na baliza portu-
guesa. À semelhança do jogo an-
terior, Diogo Branquinho, atleta
do ABC/UMinho, destacou-se
ao marcar oito golos. 

Hoje, 29 de junho, a selecção
portuguesa joga frente à Coreia
do Sul o terceiro e último encon-
tro da fase de grupos, a partir das
15.30 horas. 

Portugal ainda poderá passar à
fase seguinte, caso vença este jo-
go  e o Egipto perca frente à Ro-
ménia. Se assim acontecer, Por-
tugal, Coreia do Sul e Egipto
ficarão empatados com uma vi-
tória e a diferença de golos ser-
virá como critério de desempate. 

No Mundial Universitário de
Andebol estão a competir 16 se-
leções vindas de 11 países (Co-
reia do Sul, Egipto, Espanha, Ín-
dia, Japão, Polónia, Portugal,
República Checa, Roménia,
Rússia, Taipe Chinesa e Uru-
guai). 

Segunda derrota no Mundial
universitário de andebol
SELECÇÃO NACIONAL voltou a perder ontem no Mundial Universitário de
Andebol, desta feita com a Roménia. Mas ainda há esperança para Portugal.

DR

Selecção portuguesa de andebol universitário está obrigada a vencer a partida de hoje com a Coreia do Sul
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Parque do Antuã recebe
troféu nacional de samba
DANÇA Estarreja, Ovar, Fi-
gueira da Foz, Mealhada e Se-
simbra desfilam pela conquista
do Troféu Nacional de Samba,
que se realiza no dia 2 de Julho,
pelas 22 horas, no Parque Mu-
nicipal do Antuã, com entradas
livres.

O Troféu Nacional de Samba
pretende reunir o melhor sam -
ba do país numa espécie de
“Liga de Campeões”, além de
promover o convívio e o con-
tacto entre os grupos partici-
pantes. 

Para além do espectáculo de
cor, música e dança, prevê-se
uma competição renhida com

a presença das escolas de
samba Estarreja - Os Morenos,
de Ovar - Costa de Prata, da Fi-
gueira da Foz - Novo Império,
da Mealhada - Sócios da Man-
gueira e de Sesimbra - Trepa
no Coqueiro.

Cinco dos maiores carnavais
de Portugal, que contemplam
samba no seu desfile, irão desta
forma participar no evento que
tem organização da Associa-
ção do Carnaval de Estarreja e
Câmara Municipal.

Este evento está integrado no
GarciCup'16 - VII Torneio In-
ternacional de Andebol Cidade
de Estarreja. |
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Para preparar a sua participa-
ção no Campeonato do Mun -
do, que decorre em Moscovo
no próximo mês, a selecção
Angolana de Andebol júnior fe-
minina encontra-se actual-
mente a estagiar nas instala-
ções do Centro Desportivo
Juve Lis, onde estão alojadas e
se encontram a realizar jogos
de treino com as equipas locais. 

“É muito importante para o
andebol leiriense este contacto

com o andebol angolano onde
a modalidade tem obtido bons
resultados, com participações
regulares em Competições
Mundiais e até Jogos Olímpi-
cos”, adianta fonte da Juven-
tude Desportiva do Lis, em co-
municado oficial.

“Em Angola, o Andebol Fe-
minino é uma referência na-
cional, pelo que é um orgulho
para nós a sua permanência
em Leiria de 26 a 1 de Julho. Os
nossos atletas vão, de certo,
evoluir um pouco mais”, acres-
centa a mesma fonte.|

Selecção angolana 
de andebol prepara 
Mundial em Leiria

Angolanas estão em estágio para a prova internacional

DR

Andebol
Estágio de preparação
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Jogos tradicionais na Praça do Barqueira acabou por cativar os muitos turistas que estão na ilha. FOTOS COLOMBOPRESS 

Desporto Escolar 
agita Porto Santo 
CARLOS SILVA 
correspondente no Porto Santo 

Vários grupos de jovens alunos/des-
portistas, equipados com mapas e 
lanternas despertaram, a atenção 
junto dos turistas e residentes. 

A prova de orientação nocturna 
levou-os a percorrer as principais 
ruas da cidade do Porto Santo, 
numa manifestação de compa-
nheirismo, alegria e descoberta. 

Para as equipas participantes no 
Desporto Escolar - Porto Santo 
2016, ontem foi um dia dedicado so-
bretudo aos jogos tradicionais e aos 
jogos colectivos na areia. Na Praça 
do Barqueiro, enquanto parte dos 
alunos do primeiro ciclo davam os 
primeiros passos na patinagem, tes-
tando o equilíbrio e a destreza com 
os patins em linha, outros tiveram a 
oportunidade de disputar uma ba-
teria de jogos tradicionais. Já os alu-
nos do terceiro ciclo e secundário 
dedicaram a manhã ao andebol de 

JOGOS 
TRADICIONAIS, 
JOGOS NA AREIA 
E CANOAGEM 
MARCARAM 2.9  DIA 

praia e à prática do frisbee. Com  o 
lançamento do disco a gerar mo-
mentos de competição, mas tam-
bém de convívio entre os jovens 
desportistas, provenientes dos vá-
rios pontos da Região. Para a tarde, a 
Direcção de Serviços do Desporto 
Escolar reservou as actividades 
náuticas. Um circuito de canoagem 
que agitou as águas tranquilas da 
baía do Porto Santo. 

À noite, as actividades desporti-
vas deram lugar a manifestações 
artísticas, onde as equipas pude-
ram dar "asas à sua imaginação. 
Momento para a equipa "Dreams",  

da Escola Básica e Secundária do 
Porto Santo apresentar o seu haka, 
a dança tradicional guerreira do 
povo maori. 

Haka assustadora 
A tradicional dança guerreira dos 
maori tornou-se mundialmente 
conhecida quando a equipa nacio-
nal de rugby decidiu representá-la 
no início dos jogos, como forma de 
saudação e intimidação do adver-
sário. As pinturas tradicionais e aos 
gestos guerreiros associavam-se as 
vozes guturais. Do Haka da equipa 
Dreams fica a letra sugestiva: 

`Nós somos os Dreams, os 
Dreams, aqui com muita energia a 
celebrar a Autonomia! 

UHHH! 
Profetas da nossa terra, domina-

mos do mar à serra! 
UHHH! 
A nadar, a saltar, a correr, P'ra no 

fim uma lambeca comer! 
UHHHH!' 

Celebrar a Autonomia 
40 ANOS 

 

O encontro "Desporto Escolar 
no Porto Santo 2016 - do mar à 
serra" decorre, este ano sob o si-
gno Autonomia. O evento des-
portivo que levou até à ilha Dou-
rada quatro centenas de jovens  

alunos de toda a Região, assinala 
também o quadragésimo aniver-
sário dessa conquista política. 
Integrado no programa oficial 
que assinala a data, pretende, 
como afirmou o presidente da  

Assembleia Legislativa Regional, 
na cerimónia de abertura, trans-
mitir aos jovens estudantes os 
valores e as marcas que a Auto-
nomia proporcionou a todos os 
Madeirenses. 
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ABC
RENOVA COM PEDRO 

SPÍNOLA E CONFIRMA 
REGRESSO 

DE JOSÉ COSTA
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A23Melhores do ano: ABC está em todas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=251bd8d

 
ABC campeão e vencedor da Taça Challenge
 
Fotografia: HUGO DELGADO
 
Gala do Andebol, a 27 de agosto, irá revelar os resultados de uma votação que está aberta ao público
até ao final de julho.
 
O andebol português vai manter a tradição de eleger os melhores do ano, que serão anunciados a 27
de agosto, na VI Gala do Andebol, a realizar em Setúbal. As votações estão abertas ao público, em
https://pt.surveymonkey.com/r/Melhores2016, e têm o ABC em destaque.
 
O campeão nacional tem Nuno Grilo e Pedro Seabra como candidatos a jogador do ano, em
concorrência com o leão Frankis Carol, Humberto Gomes na eleição para melhor guarda-redes, André
Gomes para revelação e Carlos Resende para treinador, num corolário lógico de uma época que valeu
três títulos - campeonato, Supertaça e Taça Challenge.
 
As listas resultam de nomeações efetuadas pelos treinadores e no feminino é também o campeão
Madeira SAD a estar em todas as tabelas, embora o Colégio de Gaia surja igualmente em destaque.
 
As votações decorrem até 30 de julho.
 
MELHORES DO ANO
 
Melhor Jogador
 
Frankis Carol (Sporting)
 
Nuno Grilo (ABC)
 
Pedro Seabra (ABC)
 
Melhor Jogadora
 
Ana Andrade (Madeira SAD)
 
Bebiana Sabino (Colégio de Gaia)
 
Mónica Soares (Alavarium)
 
Atleta Revelação Masculino
 
Alexandre Cavalcanti (Benfica)
 
André Gomes (ABC)
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Luís Frade (Águas Santas)
 
Atleta Revelação Feminino
 
Ana Silva (Juve Lis)
 
Cláudia Vieira (CS Madeira)
 
Diana Oliveira (Maiastars)
 
Érica Tavares (Madeira SAD)
 
Melhor Guarda-Redes Feminino
 
Diana Roque (Madeira SAD)
 
Isabel Góis (Alavarium)
 
Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia)
 
Melhor Guarda-Redes Masculino
 
Alfredo Quintana (FC Porto)
 
Humberto Gomes (ABC)
 
Nikola Mitrevski (Benfica)
 
Melhor Treinador Femininos
 
Paula Marisa Castro (Colégio de Gaia)
 
Paulo Félix (Colégio João de Barros)
 
Sandra Fernandes (Madeira SAD)
 
Melhor Treinador Masculinos
 
Carlos Resende (ABC)
 
Paulo Fidalgo (Madeira SAD)
 
Ricardo Costa (FC Porto)
 
Melhor dupla de Árbitros
 
Eurico Nicolau/Ivan Caçador (A.A Leiria)
 
Daniel Martins/Roberto Martins (A.A. Leiria)
 
Duarte Santos/Ricardo Fonseca (A. A. Madeira)
 
Ramiro Silva/Mário Coutinho (A.A. Aveiro)
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ATLETAS E CLUBES HOMENAGEADOS 

Gala do Desporto 
distinguiu atletas 

No total, 71 atletas foram homenageados na Gala 

O município de Resende 
homenageou os atletas e 
clubes do concelho, na 
Gala do Desporto, que •se 
realizou, no Auditório Mu-
nicipal, pelo sexto ano 
consecutivo. 
A iniciativa, que contou 
com uma plateia repleta de 
atletas, dirigentes, treina-
dores, familiares e repre-
sentantes de diversas 
entidades do concelho, 
pretendeu distinguir aque-
les que mais se destacaram 
ao longo da última época 
desportiva, tendo cada 
clube indicado o 'Atleta do 
Ano' e o 'Atleta Revelação', 
por cada escalão etário. 
A Gala do Desporto vem  

coroar a época desportiva, 
que contou com a partici-
pação de meio milhar de 
atletas, a praticar desporto 
nas modalidades de ande-
bol, futebol, futsal, moto - 
náutica, natação, pesca, 
ténis de mesa e voleibol, 
em representação de oito 
clubes federados. 
Devido aos resultados ex-
cecionais que alguns atle-
tas obtiveram em 
campeonatos nacionais e 
internacionais, dignifi-
cando o concelho, o muni-
cípio homenageou dois 
atletas do Clube Náutico 
de Caldas de Aregos, Hugo 
Piedade e Gonçalo Tei-
xeira. 
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O clube vimaranense, sétimo 
classificado da Zona Norte da 
Segunda Divisão, em 2015/16, 
acertou a renovação dos con-
tratos dos jogadores Hélder 
Cunha, Mário Roque, Paulo 
Santos, Tiago Cunha, João 
Carvalho, Luís Martins e João 
Alonso para enfrentar a pró-
xima temporada. 
 O capitão da turma orien-
tada por José Vieira, Hélder 
Cunha, reiterou, em declara-
ções à página do Fermentões 
na rede social Facebook, que a 

equipa vai procurar obter um 
melhor desempenho na tem-
porada que se avizinha, após a 
classificação na época transa-
ta ter desapontado.
 “Só nos empenhamos ‘a sé-
rio’ durante os primeiros me-
ses de competição e com o 
avançar da mesma, a equipa 
foi-se desleixando, deixan-
do-nos num lugar na tabela 
que, não sendo mau, ficou um 
pouco aquém das ambições 
do grupo”, disse.
 Já João Alonso, o último dos 

sete a acordar a continuida-
de, na sexta-feira, mostrou-se 
motivado em melhorar o “rit-
mo competitivo” na próxima 
temporada, admitindo que, no 
ano passado, faltou “consis-
tência”, após um bom trabalho 
nos primeiros meses “que se 
viu nos resultados”.
 “Na segunda metade da épo-
ca não entrámos com tanta am-
bição e acabámos por perder 
muitos jogos que não contáva-
mos perder”, considerou o joga-
dor formado no ABC.

Fermentões garante 
continuidade de sete jogadores

Andebol
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TÉNIS Nascida no 
seio de uma família 
com pouca tendên-
cia para a prática 

desportiva, Filipa Mar-
tins interessou-se pelo 

desporto com apenas 
nove anos, mas não 
pelo Ténis. O Andebol 
era o desporto que mais 
a cativava, mas quan-
do quis inscrever-se na 
modalidade, não haviam 

escalões para a sua 
idade. Optou então 
pelo Ténis dando as 

primeiras ‘raquetadas’ 
ao serviço da antiga Es-

cola de Ténis de Espinho. Esteve apenas um 
ano em terras espinhenses, mudando-se de 
seguida para o Clube de Ténis de Paços de 
Brandão (CTPB), clube que representa desde 
então. 
Foi ao serviço do CTPB que recebeu a sua pri-
meira chamada à Selecção Nacional. Decorria 
o ano de 2012 e Filipa Martins, com apenas 12 
anos, disputou a Summer Cup (denominados 
de Campeonatos da Europa a par das Winter 
Cups) em Rakovník, República Checa, prova 
que “correu bastante bem”. “Estava muito 
nervosa porque era a minha primeira ida à 
Selecção e acompanhada de duas atletas 
que já eram internacionais e que já tinham 
uma vasta experiência naqueles torneios. Foi 
uma experiência diferente e muito divertida”, 
recorda Filipa Martins que venceu dois jogos 
e obteve um feedback “bastante positivo” da 
seleccionadora. A chamada à selecção das 
quinas não foi uma surpresa para Filipa Martins 
que no escalão de Sub-12 já integrava os está-
gios da mesma. “Fui incluída no lote das cinco 
ou seis melhores atletas nacionais e sabia que 
estava na iminência de ser chamada pois fazia 
todos os estágios. No entanto, destaquei-me 
no campeonato nacional ao vencer duas atle-
tas da selecção [atingindo a final] e já estava 
à espera duma convocatória”, relembra.

Uma presença assídua na 
Selecção
Apesar de só ter sido chamada uma única vez 
no escalão de Sub-12, Filipa Martins começou 
a ser presença assídua nas convocatórias da 
Selecção Nacional quando atingiu idade para 
competir no escalão Sub-14. Marcou presença 
em provas disputadas na Turquia, Suécia, Ge-
órgia e Espanha e só não alargou a sua cami-

nhada e experiência internacional devido aos 
elevados custos, visto que as suas exibições 
permitiram-na integrar todas as convocatórias. 
Deixando o escalão de Sub-14 e subindo para 
os Sub-16, Filipa Martins pisou courts de cida-
des como Paris e marcou várias presenças em 
torneios internacionais realizados em Portugal. 
Além das inúmeras presenças, a atleta feiren-
se disputou o Festival Olímpico da Juventude 
Europeia (uma espécie de Jogos Olímpicos, 
realizados em Agosto passado em Tiblisi, 
Geórgia), sendo a única tenista portuguesa a 
integrar a comitiva olímpica portuguesa.
Para a atleta do CTPB, representar a Selecção 
Nacional “é um orgulho”. “Qualquer jovem que 
tenha essa oportunidade deve sentir orgulho. 
É uma vitória porque todos nós lutamos para 
envergar a camisola do nosso país. É sem dúvi-
da uma das melhores sensações que podemos 
ter”, admite. Representar o país é sem dúvida 
um sentimento único, mas pode também ser 
sinónimo de alguma pressão. Filipa Martins 
‘sacode-a’ e classifica como “excelente” a sen-
sação de jogar com as quinas ao peito.
Sem tirar o devido e merecido mérito a Filipa 
Martins, parte do seu sucesso deve-se natu-
ralmente à sua evolução no Clube de Ténis de 
Paços de Brandão e é a própria que o asse-
gura. “Evoluí bastante desde que mudei para 
o CTPB e se não fizesse essa mudança, sem 
dúvida que não estaria no patamar em que me 
encontro actualmente”, reconhece. 

Palmarés extenso com apenas 
16 anos
Aos 16 anos, Filipa Martins pode orgulhar-se 
de já ter conquistado tudo o que há para con-
quistar a nível regional. Liderou durante quatro 
anos o ranking regional nos respectivos esca-
lões (Sub-12, 14 e 16) e apenas perdeu a lide-
rança à entrada para o presente mês. “A nível 
regional tenho todos os títulos de singulares 
e pares femininos e mistos. Quando competia 
nos Sub-12, consegui também ganhar os Sub-
14 e 16 porque podia jogar escalões acima. Ou 
seja, já venci todos os escalões, mais do que 
uma vez, chegando mesmo a vencer em Sub-
18”, revela Filipa Martins que também aglomera 
o título de vice-campeã regional de seniores, 
escalão que venceu em pares femininos e 
mistos.
A nível nacional, Filipa Martins sagrou-se, no 
escalão de Sub-12, vice-campeã nacional e 
atingiu a meia-final de pares. Já em Sub-14 
atingiu as meias-finais de singulares e pares 
femininos e mistos. Agora, com 16 anos, irá 
lutar pelo título nacional, em Agosto próximo. 

Filipa Martins conseguiu um feito que não está 
ao alcance de qualquer um, chegando mesmo 
a atingir o estatuto de jogadora internacional. 
“Para conseguirmos o estatuto, temos que 
estar entre as 300 melhores atletas do ranking 
internacional durante três meses”, avança Fili-
pa Martins que actualmente não se encontra 
dentro desse lote de atletas. 

Escola em primeiro lugar 
A jovem tenista frequenta actualmente o curso 
de Ciências e Tecnologia na Secundária da 
Feira e admite que “é bastante complicado 
conciliar os estudos com o Ténis”. “No Ensino 
Básico havia sempre alguma facilidade apesar 
de faltar muito às aulas devido aos compro-
missos com a selecção. Agora, no Secundário 
sinto que é mais complicado e até tenho que 
faltar a um treino ou outro para estudar”, ad-
mite, afirmando que apesar de gostar de Ténis, 
a escola é a sua prioridade. “O meu objectivo 
é ter a melhor média para depois escolher o 
caminho a seguir. Gostava de algo relaciona-
do com Saúde, Desporto, Comunicação ou 
Política”, avança Filipa Martins que faz parte 
do projecto Jovem Autarca, ocupando o cargo 
de primeira vereadora. Este gosto pela escola 
não é de todo estranho, visto que Filipa Mar-
tins já foi reconhecida como melhor aluna do 
Agrupamento de Escolas de Canedo.
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Aos nove anos desejava praticar Andebol. Agora com 16, a tenista 
Filipa Martins já conquistou tudo o que havia para conquistar nos 
escalões por onde passou. Como sénior é já vice-campeã regional 

e as chamadas à Selecção Nacional são uma constante.

Nome: Filipa Manuela Mendes Martins
Idade: 16 anos
Clubes anteriores: Escola de Ténis de Espinho
Clube actual: Clube de Ténis de Paços de Brandão
Internacionalizações: Presenças em torneios e provas internacionais.
Palmarés:  
- Nº 1 do ranking Sub-12, 14 e 16
- Campeã regional de Sub-12, 14, 16 e 18 (singulares, pares femininos e mistos)
- Campeã regional de pares mistos e femininos seniores
- Vice-campeã nacional de Sub-12

FILIPA MARTINS: 
TÍTULOS É COM ELA 

TÉNIS 
seio de uma família 
com pouca tendên-
cia para a prática 

desportiva, Filipa Mar-
tins interessou-se pelo 

desporto com apenas 
nove anos, mas não 
pelo Ténis. O Andebol 
era o desporto que mais 
a cativava, mas quan-
do quis inscrever-se na 
modalidade, não haviam 

escalões para a sua 
idade. Optou então 
pelo Ténis dando as 

primeiras ‘raquetadas’ 

FILIPA MARTINS: 
TÍTULOS

Marcelo Brito
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