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Sonhos
1. Em meados de Fevereiro último, mesmo os adeptos 

mais cépticos do Sporting Clube de Braga admitiriam 
como fortemente provável a histórica presença do clube 
de futebol profissional em duas finais na presente época, 
mediante a presença nas partidas decisivas da Taça de 
Portugal e da Taça da Liga.

Por essa altura, e apesar do errático desempenho no 
campeonato principal, poucos admitiriam ainda como 
possível que o Clube iria ficar arredado de qualquer 
presença nas competições europeias, pela primeira vez 
em vários anos.

Menos de três meses depois, o que não deixaria de ser 
uma época de sonho esfumou-se num vazio de conquistas 
e de sucessos a registar, numa espiral negativa em que 
os erros de planeamento da época, o acumular de lesões 
de jogadores-chave, o infortúnio e as malfeitorias alheias 
conjugaram esforços para se chegar a esta frustrante 
avaliação final.

2. Ali ao lado, e ao invés das melhores expectativas, 
a jovem equipa de andebol do ABC de Braga conseguiu 
manter o sonho do título bem vivo quase até ao final da 
prova.

Pequenos e surpreendentes dissabores terão já posto em 
causa tal possibilidade, mas neste caso cumpre valorizar 
o percurso e a estratégia.

Depois de um período de maiores inquietudes finan-
ceiras, a Direcção do ABC, sob a liderança ambiciosa e 
capaz do Eng. Luís Teles, conseguiu conciliar uma gestão 
racional com a competitividade do clube ao mais alto 
nível, projectando inúmeros jovens valores para o topo 
da modalidade a nível nacional.

As dificuldades não estarão por certo ultrapassadas, 
mas o modelo de gestão tem que servir de referência e 
incentivo para quem quer que assuma idêntica responsa-
bilidade no futuro próximo.

3. De volta ao Braga e ao futebol, temos obviamente 
uma enorme dificuldade em encontrar na equipa principal 
atletas que tenham sido formados nos escalões mais 
jovens do Clube, a que não será também estranho o 
registo mais discreto de tais escalões desde a conquista 
do nacional de Juniores A em 1976/77 e do de Juniores 
B em 1980/81.

Percebe-se, assim, o entusiasmo com que a massa 
adepta vem acompanhando o desempenho da equipa 
de juniores na presente época, que será coroado com a 
presença massiva na decisiva partida, em Leiria, na tarde 
do próximo Sábado. 

Nesta última jornada, o sonho fica à distância de um 
resultado melhor que aquele que o Benfica poderá alcançar 
na sempre difícil deslocação ao campo do Futebol Clube 
do Porto.

4. Neste mesmo fim-de-semana, sem bola mas com rodas, 
os “roncantes” voltam a subir a Rampa da Falperra, naquela 
que é a 35.ª Edição de uma das provas mais prestigiadas 
do automobilismo a nível nacional e europeu.

Também aqui, confundem-se sonhos vários, que osci-
lam entre as vitórias e recordes das grandes marcas e 
pilotos, aos muitos anónimos que concentram esforços 
para viver um momento único entre a elite mundial, no 
ambiente fantástico que só os Bracarenses e as várias 
dezenas de milhares de turistas que nos visitam podem 
proporcionar.

OPINIÃO

RICARDO RIO
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fc porto lidera campeonato mas tem uma agenda complicada
 
 , 8 maio de 201405:20
 
 O FC Porto está perto de fazer história no caso de conquistar o seu sexto Campeonato Nacional
consecutivo, feito que seria um novo recorde e deixaria para trás os números alcançados pelos
próprios dragões na época transata e pelos Sete Magníficos do Sporting nos anos 70. Mas a tarefa não
se afigura nada fácil para o líder, quando faltam apenas três jornadas para a conclusão do Grupo A
[ver quadro em baixo].
 
 A equipa azul e branca, que continua a ser cotada como a grande favorita, tem um calendário
bastante complicado, com duas deslocações, a Águas Santas e ao reduto do ABC de Braga, clubes que
já lhe roubaram pontos em pleno Dragão Caixa. E na última jornada recebe o sempre incómodo
Benfica, que também já foi vencer ao Porto, detendo ainda hipóteses matemáticas de chegar ao título,
mas só se acontecesse um autêntico milagre...
 
 Nestas contas da corrida para apurar o próximo campeão estão, igualmente, Sporting e ABC,
respetivamente 2.º e 3.º classificados, apostados em derrubar o principal adversário, mas já sem
dependerem de si próprios para atingirem o topo.
 
 Os leões, vencedores esta temporada da Taça de Portugal e Supertaça, empataram na última jornada
no Dragão Caixa, pelo que continuam a sonhar, defrontando (sábado) o ABC, para no fim de semana
seguinte se deslocarem à Luz e rematarem com a receção ao frágil Sporting da Horta, que esta
temporada continua a ser a única equipa sem vitórias na fase final do Campeonato.
 
 Já o ABC também se encontra bem posicionado nesta batalha, mas a sua agenda é tão complicada
como a dos dragões, defrontando os dois principais rivais, em Mafra e Braga, respetivamente, para
depois se deslocar à Maia.
 
 Um triunfo dos minhotos nos três jogos até que poderá bastar para a conquista do título, caso
FCPorto e Sporting percam o gás nesta empolgante fase final, mas se acontecerem três derrotas, o
ABC até pode ser atirado para fora das competições europeias.
 
 Neste particular, o Águas Santas (5.º) já não tem hipóteses de ser campeão, mas pode ainda frustrar
o principal objetivo da turma bracarense, recebendo o opositor na última jornada.
 
 Rui Silva a recuperar
 
 O central do Sporting, Rui Silva, fez ontem uma ressonância magnética ao joelho direito, que
confirmou a ausência de uma lesão grave. A terapia recomenda apenas descanso, pelo que o jogador,
se recuperar bem, ainda poderá ser opção no Campeonato.
 
alexandre reis Pedro Ferreira
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Publicado em quarta, 7 de maio de 2014
 
 A seleção nacional sénior masculina de Portugal realiza no próximo mês de Junho jogos particulares
frente à Islândia.
 
 A Federação de Andebol de Portugal acaba de receber e aceitar o honroso convite dirigido pela sua
sua congénere da Islândia, tendo em vista a realização de jogos amigáveis integrados na preparação
da formação islandesa para o play-off europeu do Mundial - Qatar 2015.
 O próximo momento de trabalho da seleção nacional sénior masculina de Portugal passa assim pela
realização de amigáveis frente à formação quinta classificada no último campeonato da Europa,
realizado em Janeiro passado na Dinamarca, e presença assídua nas fases finais dos últimos Europeus
e Mundiais.
 Recorde-se que a equipa sénior de Portugal já não trabalhava desde Janeiro passado e agora, após
uma fase de grande atividade competitiva em que os clubes estão envolvidos - quer nas competições
nacionais quer nas provas europeias - chegou a altura da seleção aproveitar este honroso convite que
muito prestigia Portugal.
 A convocatória do selecionador nacional Rolando Freitas, que integrará 16 jogadores, será divulgada
em 25 de Maio, logo após a realização da última jornada da fase final do Andebol 1.
 A concentração está agendada para o dia 29 de Maio e a comitiva portuguesa ruma à Islândia no dia
seguinte.
 
 

Página 8



A9

Selecionador Júlio Nagana sonda potenciais candidatos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=32c0bb56

/

 
07 de maio de 2014 19:01h
 
 A IX edição dos Jogos da CPLP realiza-se de 26 de Julho a 02 de Agosto, em Luanda.
 
 O selecionador de Cabo Verde de atletismo encontra-se em Portugal a supervisionar os potenciais
candidatos para a integração da selecção crioula para os IX jogos da CPLP (Comunidade dos Países da
Língua Portuguesa), em Luanda, Angola.
 
 Segundo Alfa Djaló, secretário da Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA), Júlio Nagana está a
iniciar uma "etapa importante" já que pretende trazer para a selecção cabo-verdiana os melhores
atletas crioulos da actualidade, independentemente de residirem na diáspora ou no país.
 
 A Federação considera que Cabo Verde já tem feito o seu trabalho de base a nível da modalidade,
face as medalhas conquistadas nos últimos tempos a nível internacional, pelo que o seleccionador Júlio
Nagana tem como grande projecto, a curto prazo, uma "aposta séria" para que o país consiga triunfar
nos jogos de Luanda.
 
 A IX edição dos Jogos da CPLP realiza-se de 26 de Julho a 02 de Agosto, em Luanda, e vai ser
disputada nas modalidades de andebol feminino, atletismo masculino e feminino, desporto para
pessoas com deficiência, basquetebol masculino, futebol masculino, judo (masculino e feminino),
natação, ténis, ténis de mesa e voleibol.
 
 O diretor-geral dos Desportos, Inácio Carvalho, já confirmou a presença da delegação cabo-verdiana
neste evento, mas ainda não definiu as modalidades com que Cabo Verde irá competir.
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