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FC Porto no Dragão Caixa
é “jogo dos mais apetecíveis”
CARLOS RESENDE, treinador do ABC, elogia qualidade do FC Porto, penta campeão nacional, mas
realça o estímulo que este adversário suscita na equipa.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Amanhã pelas 16 horas, o ABC/
/UMinho defronta no Dragão
Caixa, o FC Porto, em jogo da
sexta jornada do campeonato nacional Andebol 1. Os portistas,
que contam cinco jogos disputados, comandam a prova com 13
pontos, mais um do que os bracarenses, mas estes ainda têm
por disputar o jogo referente à
primeira jornada, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, com o ISMAI,
actualmente décimo clssificado.
O FC Porto é penta-campeão
nacional, mas já está a sofrer
mais do que o ABC a dureza do
calendário, com compromissos
europeus e na anterior jornada
do campeonato sofreu diante do
Águas Santas uma imponderável
derrota em casa.
Destes vários factores falou
ontem, em conferência de imprensa, o treinador do ABC,
Carlos Resende.
“Estamos a falar do penta campeão nacional e desde logo esperam-nos extremas dificuldades”,
declarou, realçando, por outro
lado, que estes “são os jogos
mais apetecíveis” para os atletas
e para o treinador.
Os êxitos que os ‘dragões’ têm

ROSA SANTOS

Carlos Resende, treinador do ABC, salienta o estímulo de defrontar o penta campeão FC Porto

Contra-ataque, primeira linha
e guarda-redes de grande nível
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Se os pontas não conseguem
concretizar em contra-ataque directo, outra arma deles é o contra-ataque apoiado”, comentou
ontem o jogador do ABC, Nuno
Grilo, em antevisão ao jogo de
amanhã com o FC Porto.
“Mas a primeira linha deles é a
primeira linha da selecção, o pivot é de grande nível, pode jogar
em qualquer equipa do mundo e

alcançado, nas competições nacionais e projecção internacional, “que a todos nós nos têm
honrado”, ao treinador dos bracarenses suscitam a “consciência das dificuldades normais,
mas também a expectativa de
um bom resultado”.
Sobre a recente derrota do FC
Porto frente ao Águas Santas,
Carlos Resende alerta que pode
servir para “prevenir toda a gente do FC Porto”.
“Nós estamos conscientes das
dificuldades e do valor do FC
Porto, mas também temos de estar conscientes do valor que temos”, acrescentou.
O treinador do ABC, questionado sobre eventual desgaste
que os portistas possam acusar
devido ao envolvimento em
competições internacionais, respondeu que também se poderia
colocar a situação de outro ponto de vista: sem a presença em
tais provas, os jogadores poderiam estar menos motivados.
Questionado ainda sobre se,
tendo iniciado o presente campeonato a contar por vitórias
os jogos disputados, o ABC pode, ressentir-se em caso de um
eventual resultado negativo no
Porto, Carlos Resende responde
que “nós temos consciência de
que temos quatro vitórias perante quatro adversários com um
valor teórico que pendia para
nós”.
“Ganhar era nossa obrigação.
Estamos no caminho que queríamos, mas se perdermos contra o
FC Porto nada ruiu”, acrescentou, frisando que “a nossa equipa não deixará de lutar por uma
presença na Europa”.
“Mas não é esse o resultado
que desejamos”, adiantou.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo tem sido o mais eficaz do ABC na concretização

na baliza também estão muito
bem representados”, lembrou o
jogador — que é, presentemente, o melhor marcador dos bracarenses com 31 golos em quatro
jogos.
Considerando que o encontro
com os azuis-e-brancos “vale
tantos pontos como os outros”, o
ex-jogador do Benfica afina pelo mesmo tom do treinador Carlos Resende, salientando que
o FC Porto “é o penta campeão e
vamos entrar com toda a for-

ça e toda a garra que o ABC
tem”.
Questionado ainda sobre se,
sendo neste momento o jogador
dos bracarenses com maior eficácia na concretização, tem desenvolvidas alternativas para
uma eventual vigilância mais
atenta da defensiva portista, Nuno Grilo responde-nos que “nós
trabalhamos todos os dias para
as várias hipóteses que podem
surgir no jogo”.
“Mas se me disserem que durante a época só vou marcar um
golo em cada jogo mas nós vamos ganhar todos os jogos, assino por baixo sem qualquer problema”, acrescentou ainda Nuno
Grilo, vincando preferir à prestação individual o bom desempenho da equipa: “o mais importante é o ABC atingir os objectivos”.
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LUÍS FILIIPE SILVA

esperam mas também temos consciência do nosso valor. Se fizermos um
jogo excelente e impedir o FC Porto de mostrar o seu potencial, tudo
é possível.
Estamos a falar do pentacampeão nacional, por
isso esperamos extremas
dificuldades. Mas são os jogos mais apetecíveis, não
só para os atletas como
também para o próprio
treinador», disse.

Carlos Resende e Nuno Grilo perspectivaram o jogo de amanhã, frente ao FC Porto

ABC DESLOCA-SE AO PORTO

«Podemos obter
um bom resultado»
LUÍS FILIPE SILVA

O ABC tem amanhã o
primeiro grande teste da
temporada com a deslocação ao Dragão Caixa, onde
vai medir forças com o FC
Porto, às 16h00.
O técnico Carlos Resende está consciente das dificuldades que a sua equipa vai enfrentar mas também não deixa de salientar as hipóteses que o ABC
tem «de fazer um bom resultado».

E as expectativas do treinador ficam mais elevadas
tendo em linha de conta
aquilo que o Águas Santas
conseguiu fazer ao pentacampeão nacional.
«O facto de o FC Porto
ter tido um resultado que
no campo teórico não era
expectável, mostra que de
facto não existe impossí-

veis. Como diz um amigo
meu, o impossível é apenas aquilo que demora
mais a acontecer, mas a
verdade é que acontece.
Pode servir para isso mas
pode também servir para
colocar a estrutura do FC
Porto mais alerta.
Estamos conscientes
das dificuldades que nos

«Cumprimos a nossa
obrigação»
Carlos Resende falou
ainda dos quatro triunfos
consecutivos que o ABC
leva no campeonato, mas
não vê isso como grande
fator de motivação.
«Fizemos aquilo que era
a nossa obrigação. Podemos olhar para estas quatro vitórias como normais
e por isso no quadro de
motivação não trará grande vantagem. Como também acredito que se perdermos com o FC Porto
não será o fim do mundo», referiu.
O técnico do ABC sublinhou ainda de esta temporada não haver tantas lesões como na época passada, o que também «tem
contribuído para os bons
resultados.
«Ainda bem que assim é
porque no ano passado foi
demais», lembrou.

NUNO GRILO CONFIANTE

«Nada a perder»
O lateral esquerdo Nuno Grilo está
confiante na obtenção de um bom
resultado no Dragão Caixa, frente ao
FC Porto.
Para o jogador dos academistas,
«o ABC não tem nada a perder. Não
queremos fazer má figura e vamos
dar tudo.
Este jogo dá mais gosto jogar mas
vale tantos pontos como os outros»,
referiu o atleta.
Nuno Grilo dá a receita para travar o
poderio do FC Porto, que passa por não
dar espaços aos pontas. «Jogam muito

bem no contra-ataque apoiado, por isso,
se conseguirmos parar os pontas deles
poderemos ter sucesso», referiu.
De resto, Nuno Grilo destacou «o
coletivo do FC Porto» como a principal
arma dos dragões. «Têm muitos valores
individuais, por exemplo, a primeira
linha é a da seleção nacional».
Nuno Grilo é o jogador com maior
número de golos, mas o atleta não dá
muito valor a isso. «Se me dissessem
que eu apenas marcaria um golo por
jogo mas o ABC vencia os jogos todos,
não me importava nada».
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• ABC pronto para discutir jogo com o FC Porto
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