
RAGUEBI -> CLUBE DAS OLAIAS CELEBRA HOJE OS 50 ANOS DO PRIMEIRO JOGO NO CAMPEONATO

Meio século de história

que glorifica o Técnico
ALEXANDRE REIS

AMBIÇÃO. Emblema universitário tem palmares invejável

¦ O Clube de Rugby do Técnico está

de parabéns, cumprindo hoje o 50.°
aniversário da sua estreia no campeo-
nato, então na época de 1963/64 na
2." Divisão, quando a Federação
(FPR) organizou os campeonatos se-

cundários pela primeira vez.
Tratou-se de um começo promis-

sor ainda antes de meio século de

glória, agora cumprido, já que na

temporada seguinte a equipa do Ins-
tituto Superior Técnico haveria de

ser campeã e promovida ao escalão

principal, permanecendo quase sem-

pre nesse patamar, exceção feita às

épocas de 1979/80, 1985/86,
2004/05 e 2007/08.

No percurso, registe-se a conquis-
ta de três campeonatos no escalão

principal, com a distinção da tempo-

Conquista de três
títulos e formação em
todos os escalões são

trunfos dos lisboetas

rada de 1 980/8 1 , onde o Técnico ter-

minou a prova sem derrotas.

O antigo jogador Pedro Nabais,
mais conhecido por Tó-Pê, recorda

esse tempo de ouro: "Foi uma tem-

porada fantástica, pois empatámos

apenas um jogo, frente ao Belenen-

ses. Mas o râguebi, agora, c muito
melhor, as regras mudaram, tornan-
do-o mais bonito. Existe uma melhor

preparação física dos jogadores e a

dinâmica de jogo tem muito mais
movimento. Esta é uma modalidade

c um clube que me marcaram para
toda a vida, pois dos cinco filhos que
tenho, todos praticaram, inclusiva-
mente a minha filha."

Seguiram-se anos de grandes
obras. O Técnico, que utilizou as ins-

talações do Estádio Universitário de
Lisboa até 1993, ganhou direito de

superfície, concedido pela Câmara

Municipal de Lisboa, e construiu o

campo das Olaias, com recursos do

clube e diversos financiamentos.
E este desenvolvimento permitiu

que, desde 2007, o Técnico passas-
se a ter equipas em todos os escalões

etários, com vários títulos na forma-

ção e no campeonato feminino, nas
variantes de quinze e sevens.

A internacional Marta Ferreira foi

uma das obreiras destes feitos, num
sector menos conhecido da modali-

dade, mas onde a ambição se man-

tém: "Tudo vamos fazer para recon-

quistar o campeonato, que agora
pertence ao Benfica."

O capitão dos seniores, Carlos Lo-

pes, também projetou os objetivos:
"Queremos um cinquentenário à al-

tura do Técnico, alcançando o topo
no campeonato. As minhas funções
são de grande responsabilidade, mas
enchem-me de orgulho, pois, sendo

um clube de formação, queremos su-

cessos em todos os escalões. Tento

que os mais jovens me vejam como

exemplo. É hora de celebrar."

GOLEADA FRENTE ÀGUÉRIN

Record assinalou
estreia vitoriosa
na época 1963/64
¦ O jornal de todos os desportos, Re-

cord, não deixou de assinalar, na sua

edição de 1 7 de dezembro de 1 963,
0 primeiro jogo oficial do Técnico, na
1 .

a
jornada da 2. a Divisão, realizada

dois dias antes, a 1 5 do mesmo mês,

Os engenheiros, então chamados de

Instituto Superior Técnico, golearam
a Guérin, por 30-0, enquanto a Agro-
nomia bateu a Amadora, por 1 3-0.

Os agrónomos acabariam por ser

campeões da divisão inferior nessa
distante temporada de 1963/64,
numa altura em que dominava o
CDUL no escalão maior, atual Divi-
são de Honra.

Mas logo na época seguinte
(1964/65), o Técnico venceu a 2. a Di-
visão e ascendeu ao escalão principal ,

onde se tem mantido nos últimos
anos. Do brilhante palmares do Téc-
nico cumpre registar a conquista de

três campeonatos, cinco Taças de Por-

tugal e uma Supertaça.


