


Revista de Imprensa

1. Andebol - Selecção feminina campeã europeia de sub-17 na Lituânia, Correio do Minho, 22-08-2017 1

2. Andebol - ABC recebe hoje Cangas em jogo de apresentação, Correio do Minho, 22-08-2017 2

3. Andebol - Maia/ISMAI vence torneio do Xico, Correio do Minho, 22-08-2017 3

4. Andebol - Dinamarqueses vencem Á. Santas e Benfica (terceiro) supera Sporting, Correio do Minho, 22-
08-2017

4

5. Andebol - Trio aveirense é campeão da Europa, Diário de Aveiro, 22-08-2017 5

6. Andebol - Trio da região foi campeão da Europa de andebol, Diário de Notícias da Madeira, 22-08-2017 6

7. Andebol - CS Madeira apresenta-se e deseja ser protagonista, Diário de Notícias da Madeira, 22-08-2017 8

8. Coluna vertebral, Diário de Notícias da Madeira, 22-08-2017 9

9. ABC apresenta-se hoje frente ao Cangas, Diário do Minho, 22-08-2017 10

10. Andebol - Beatriz Sousa foi a  MVP  no europeu de andebol que consagrou Portugal, JM, 22-08-2017 13

11. Andebol - FC Porto contrata pivô brasileiro de 1,97 metros, Jogo (O), 22-08-2017 14

12. Andebol - "Para atingir os objetivos é normal termos de sofrer", Record, 22-08-2017 15

13. Felipe Borges: Para atingir os objetivos é normal termos de sofrer, Record Online, 22-08-2017 16

14. Branquinho e André Gomes: "Personas non gratas" no Sá Leite, RUM - Rádio Universitária do Minho
Online, 22-08-2017

17

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A17


A1

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 4,18 x 6,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70952743 22-08-2017
Vitória por 25-24
Selecção feminina
campeã europeia
de sub-17 na Lituânia
Com uma vitória suada (25-24) ,
sobre a Lituânia, Portugal 
conquistou o tit́ulo de campeão
europeu de sub-17 femininos.
Portugal garante, também, a 
subida de  escalão e a presença
no próximo Campeonato da 
Europa de sub-17 e  de sub-19
femininos, em 2019.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho faz hoje, às 20
horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o jogo de apresentação
aos sócios, tendo por convidado
o Balonman Cangas — clube da
zona de Vigo que disputa a Liga
Asobal,  nível competitivo mais
elevado do país vizinho. 

O emblema bracarense, que é
detentor da Taça de Portugal,
tem previsto o primeiro jogo da
época, domingo na Meda, frente
ao campeão nacional, Sporting.

Como é público, esta equipa
academista entra na próxima
época sob o signo de um novo
ciclo, com uma reconfiguração
significativa do plantel e da
equipa técnica.

Lembre-se que, com Carlos
Resende, treinador que rumou
ao Benfica, saíram jogadores
como Pedro Seabra e Ricardo
Pesqueira, também para a Luz, a
que se acrescentam saídas para o
estrangeiro — Pedro Spínola
(Suíça),  José Costa (França) e
Miguel Sarmento (Noruega),
enquanto Diogo Branquinho e
André Gomes, com quem a
direcção agora demissionária
reclama haver ainda contrato,
terão assumido compromissos
com o FC Porto.

Para o treinador academista,

Jorge Rito, que prestou ontem
declarações em conferência de
imprensa, o jogo de hoje é um
“momento de aferição”, mais
um momento “de avaliação da
forma como os jogadores estão a
processar a informação”. 

Depois, acrescentou sobre o
jogo com o Sporting, “é concen-
trarmo-nos a 100 por cento para
o primeiro desafio da época e es-
peramos no próximo domingo
estarmos na melhor das capaci-
dades físicas e técnico-tácticas
para fazer um bom jogo”.

Segundo Jorge Rito, o início
de época “tem corrido conforme
estava planeado. Estamos com
duas semanas e dois dias de pre-
paração. Já fizemos muito traba-
lho. Já fizemos testes de aferição
do trabalho que temos vindo a

realizar. Fizemos os jogos com o
Xico, com o Teucro e com o
Cangas. São momentos impor-
tantes para nós, treinadores, ob-
servarmos de que forma os con-
teúdos têm sido assimilados”.

Com duas semanas de traba-
lho, salientou ainda,  o esforço
tem sido orientado “para a com-
ponente da condição física,  mas
não nos podemos esquecer que
emos uma equipa nova para
construir e durante estas duas
semanas também temos passado
durante os treinos informação
nova aos atletas, no sentido de
termos uma base de organização
o mais rapidamente possível
porque vamos ter o primeiro
desafio oficial já no dia 27”. 

Questionado sobre a situação
de demisão da direcção, Rito

admitiu que “não é bom o clube
estar a passar pela fase que está a
passar. Os atletas acabam por
também perceber isso”. 

“Existe um vazio. Eles estão a
trabalhar, e como sempre, os
atletas do ABC têm objectivos
bem definidos, essa ambição
nunca vai faltar, independente-
mente de haver este impasse
directivo. Mas se me perguntar
se eu preferia ter uma direcção
com a qual eu pudesse dialogar,
limar algumas arestas na defini-
ção definitiva do plantel, eu pre-
feria”, prosseguiu.

Ainda assim, o treinador realça
que  tem “confiança” e que as
coisas se “vão resolver”, garan-
tindo que os atletas “não mos-
tram sinais de ansiedade por este
adiamento”. 

DR

Jorge Rito e Humberto Gomes, em conferência de imprensa, antes de uma sessão de vídeo no Pavilhão Flávio Sá Leite

ABC recebe hoje Cangas 
em jogo de apresentação
HOJE ÀS 20 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, o ABC/UMinho recebe os galegos 
do Balonman Cangas em jogo de apresentação. Domingo em Meda há Supertaça com o Sporting.

Humberto Gomes
“Ninguém dá nada por nós”
«Podemos considerar um início de um novo ciclo. Temos muitos jovens, das
escolas do ABC, e que como nós, seniores, têm o intuito de vencer. Não vai
ser fácil, que  temos muito trabalho pela frente. Vamos entrar todos os jogos
para vencer. Serei o braço dos treinadores dentro do campo e irei ajudar os
mais novos o máximo que puder e souber. Vamos correr por fora. Ninguém
dá nada por nós, mas se continuarmos a trabalhar como temos feito, e con-
seguimos colocar em campo o que os treinadores têm dito, o ABC irá lutar,
até ao final, pelos títulos, como tem acontecido nos últimos anos».

§capitão

lll
“Nós tivemos de forma um
pouco surpreendente
ausências no início dos
trabalhos, do Branquinho
como do André Gomes. 
O André Gomes esteve no
campeonato do mundo mas
pelas informações que nós
temos é pouco provável que
venha a representar o ABC.
São posições, de primeira
linha e de ponta esquerda,
para as quais precisaríamos
de opções. 
Neste momento temos dois
juniores na ponta esquerda
e na primeira linha ficamos
com opções limitadas. Se
não pudermos ir ao
mercado e reforçar a equipa,
temos que andar para a
frente com os que temos.
Esta e uma das situações
que nós gostaríamos de
resolver até ao início do
campeonato”.

JORGE RITO
treinador do ABC/UMinho

Página 2



A3

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 8,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70952745 22-08-2017
Em Guimarães
Maia/ISMAI vence
torneio do Xico
O Maia/ISMAI venceu domingo
em Guimarães o  Torneio de 
Verão do Xico Andebol, ao bater
na final a AA Avanca, por 25-24.
Na disputa dos terceiro e quarto
lugares, o clube vimaransense
venceu o Clube de Andebol da
Póvoa por 39-31.
Na primeira ronda, disputada 
sábado, o Xico Andebol perdeu
com o ISMAI, por 26-32, 
enquanto o Avanca ganhou ao
Póvoa por 36-23. O torneio inse-
re-se na preparação competitiva
para a próxima temporada.
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EmViseu
Dinamarqueses
vencem Á. Santas 
e Benfica (terceiro)
supera Sporting 

O GOG  da Dinamarca venceu a
19ª Edição do Torneio Internacio-
nal de Andebol de Viseu , ao 
bater  na final o Águas Santas
por 36-17.  A formação do GOG,
muito experiente e rotinada,
conseguiu segurar o jogo do 
início ao fim, saíndo para o inter-
valo com 8 golos de vantagem,
em 15-7.  
No segundo tempo, a história
voltou a repetir-se, com o GOG  
a continuar num ritmo muito su-
perior.  O melhor marcador da
partida foi Magnus Jondal, com
9 golos, para o GOG e Elias Antó-
nio, com 6 para o Águas Santas. 
Na disputa do terceiro lugar, 
entre Sporting e Benfica, a 
turma de Carlos Resende venceu
por 34-31.  O Benfica, seguindo
o modelo de Resende já visto no
ABC, demonstrou sempre vonta-
de de jogar rápido, saíndo para o
intervalo já a vencer por 15-17.
O Sporting ainda equilibrou mas
na ponta final os ‘encarnados’
evidenciaram melhor condição.
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TITULADAS Francisca Bran-
quinho e Eulália Silva, jogado-
ras do Alavarium - Andebol
Clube de Aveiro, e Leonor Gon-
çalves, atleta da Associação
Académica de Espinho, ajuda-
ram Portugal a sagrar-se cam-
peão europeu de Sub-17 Femi-
ninos Divisão B de Andebol, de-
pois de, este domingo, ter ba-
tido a congénere da Lituânia,
por 25-24, na final do campeo-
nato que se disputou em Klai-
peda. Com o triunfo suado so-
bre as anfitriãs, a selecção lusa,
que perdia ao intervalo (13-14),
garantiu, assim, a subida de es-
calão e a presença no principal
Campeonato da Europa de
Sub-17 Femininos e, também,
de Sub-9 Femininos, em 2019.

Eulália Silva, com cinco golos

marcados na final, foi uma das
melhores marcadores de Por-
tugal, só superada por Beatriz
Sousa, do Colégio de Gaia (9
golos na final), que de resto foi
a “MVP” do Europeu, prémio
com o qual acumulou a eleição
de melhor lateral direita do
campeonato, sendo que a se-
lecção portuguesa teve ainda
outra representante no sete

ideal, com Catarina Mota, do
Alpendorada, a ser eleita como
a melhor ponta esquerda.

A central do Alavarium foi
uma das jogadoras que mais
contribuiu para o domínio de
Portugal (venceu o Grupo A
com 8 pontos), marcando 20
golos, dez dos quais frente à
Turquia, mais cinco nos jogos
com a Itália e a Bielorússia.

Francisca Branquinho e Leo-
nor Gonçalves, apesar de não
terem marcado na partida de-
cisiva, contribuíram com seis
golos cada na fase de grupos. A
lateral esquerda do Alavarium
marcou nos jogos com a Itália
(2), Geórgia (3) e Bielorússia (1),
tendo  a ponta direita da Ac. Es-
pinho marcado às italianas (4)
e georgianas (2).|

Trio aveirense é campeão da Europa
Andebol
Sub-17 Femininos

Francisca Branquinho, lateral
esquerda do Alavarium

Eulália Silva, central
do Alavarium 

Leonor Gonçalves, ponta
direita da Ac . Espinho

FOTOS: D.R.
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Beatriz Sousa, Artur Rodrigues e Rosa Gonçalves madeirenses campeões da Europa 

ANDEBOL 

Trio é Campeão da Europa 
ANDEBOL REGIONAL COM 
BOAS REFERÊNCIAS ARTUR RODRIGUES, 

BEATRIZ SOUSA E 
ROSA GONÇALVES 
CONQUISTARAM 
INÉDITO TITULO 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Artur Rodrigues, técnico adjunto 
da selecção nacional de sub 17, Bea-
triz Sousa e Rosa Gonçalves são os 
madeirenses que ajudaram a selec-
ção nacional a conquistar na Lituâ-
nia, o título europeu da modalida-
de. Um feito inédito para o andebol 
feminino português e com estes 
três madeirenses a darem um im-
portante contributo para este feito. 

Portugal é campeão europeu da 
Divisão B de sub-17 e garante o 
apuramento para o Campeonato 
Europeu da 1.a  Divisão de sub-17 
e para o Campeonato Europeu da 
ia  Divisão de sub-19, ambos a dis-
putar em 2019. no Madeira SAD ser campeã na-

cional e continuar a evoluir, pois 
tenho muito para aprender". Um estímulo para o futuro 

Beatriz Sousa, andebolista que vai 
jogar no Madeira SAD transferida 
do CS Madeira foi a melhor ande-
bolista do campeonato da Europa. 
No rescaldo deste feliz desfecho, 

Merecemos este título 
Rosa Gonçalves foi uma das guar-
da redes que defendeu as balizas 
de Portugal. A andebolista do CS 

Para o treinador adjunto de Portu-
gal, este resultado tem um duplo 
significado para o andebol nacio-
nal e madeirense. 
"Este resultado representa um 
feito importante para a modalida-
de e para o andebol feminino na-
cional. Temos vindo nos últimos 
anos a conseguir estar com alguma 
regularidade nestes palcos pelo 
que esta vitória acaba por ser um 
prémio justo para o trabalho que 
se faz em Portugal e no andebol fe-
minino em particular. Deixo uma 
palavra de apreço a todos os clu-
bes e técnicos que têm ajudado a 
selecção nacional a conseguir atin-
gir este patamar. 
Para o andebol da minha terra, a 
Madeira, obviamente que este tí-
tulo vem confirmar o bom traba-
lho que muitos fazem em prol da 
formação. As duas atletas que esti-
veram connosco neste fase euro-
peia revelaram muita qualidade a 
Beatriz foi eleita a melhor ande-
bolista do torneio, por isso parti-
lho com todos os madeirenses e to-
dos os amantes do andebol este re-
sultado que foi merecido e que re-
presenta também para a Madeira 
o espelho do bom trabalho feito". 

Madeira fala em justiça. 
"E um título justo para Portugal. 

Estou muito feliz por fazer parte 
desta equipa e deste momento. 

Fizemos uma prova quase per-
feita e o título encaixa bem a Por-
tugal. Estamos todas de parabéns, 
agora continuar a trabalhar". 

ainda em viagem falou destacou ao 
DIARIO. 

" Obviamente muito feliz. Por-
tugal fez um excelente campeo-
nato e merecemos este título. 
Agora resta continuar a trabalhar, 
tenho muitos sonhos para cum-
prir deste logo e como vou jogar 

• • • 

Presidente da Federação "orgulhoso" 

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel 
Laranjeiro, mostra-se "orgulhoso" por esta conquista: "Um grande 
resultado, que demonstra o trabalho desenvolvido. Só com muito 
esforço, alma e dedicação é que é possível chegar a este 
resultado. O Andebol feminino está de parabéns e é mais que 
merecida esta passagem à principal divisão europeia de Sub17". 

Beatriz Sousa em destaque na final 

Antes de ter sido eleita a melhor jogadora do 
Campeonato da Europa, a madeirense Beatriz 
Sousa fez um jogo de grande nível na final, 
contribuindo para o triunfo de Portugal. 
Apontou nove golos e foi a melhor marcadora 
frente à Lituânia, jogo que as portuguesas 
venceram por 25-24. Foi igualmente a melhor 
Melhor Lateral Direita do Campeonato da 
Europa. Portugal teve, ainda, mais uma 

representante no sete ideal, com Catarina Mota a receber o 
prémio de Melhor Ponta Esquerda. Prémios que também 
sublinham o bom desempenho da selecção nacional no Europeu. 

Seleccionador nacional elogia trabalho dos clubes 

O seleccionador nacional, Carlos Pires, também destaca a importância 
dos clubes na conquista deste Europeu: "Elas estão de parabéns, os 
clubes e treinadores delas também estão, porque é quem trabalha 
com elas durante o ano. Agora é tempo de festejar, descansar e 
preparar para o que aí vem. Esta é uma dupla vitória pois permite 
chegar à Divisão principal". 
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MADEIRA 

DECAPITA AO 
DE CHEFIAS  11 
CONDICIONO 

TRAGÉDIA 
NO MONTE SAUDE 
Afluxo de turistas 
diminuiu drasticamente 
na última semana 

Carreiros sentem 
acentuada quebra na 
procura 'Dia da Cidade' 
marcado pelo luto P. 2 A 5 

Na primeira entrevista dada após a saída do Governo, 
Manuel Brito não tem dúvidas de que a "gestão 
negativa" dos recursos humanos durante a liderança de 
Miguel Ferreira no SESARAM, prejudicou a prestação 
de cuidados e a formação de novos médicos P. 20 E 21 

JOVEM DE 20 
ANOS DETIDO 
POR CONDUZIR 
EMBRIAGADO P 10 

, 

TRIO DA REGIÃO 
FOI CAMPEÃO 
DA EUROPA 
DE ANDEBOL P 1/3 

ASSOCIAÇÃO •
ESCRITORES 
DA MADEIRA 
PARALISADA P 19 

rar 

.• 
- 

1 

,/ 
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O CS Madeira iniciou ontem no 
Pavilhão do Funchal os 
trabalhos para a nova 
temporada, apresentando uma 
dos planteis mais experientes 
e ambiciosas das últimas 
temporada a que se juntam 
muitas jovens. FOTOS ASPRESS 

• ANDEBOL 

CS Madeira apresenta-se 
e deseja ser protagonista 

REACÇÕES 

■ Filipa Franco " As minhas ex- 
pectativas são muito grandes. 
Creio que apresentamos um plan- 
tel de qualidade. Temos um misto 
de muita experiência e juventude. 
Espero passado que está a lesão 
dar o meu contributo para que o 
CS Madeira atinja os seus objecti- 
vos" 
II Ana Andrade " Vem ai um época 
muito complicada. O meu objecti- 
vo é contribuir para que o CS Ma- 
deira consiga ser uma das equipas 
de referência na I Divisão. Temos 
tudo para o conseguir. Espero 
também ajudar as mais novas an- 
debolistas a evoluírem. 
■ Catarina Ascensão " O CS Ma- 
deira tem este ano uma equipa 
onde existe muita experiência. Te- 
mos tudo para realizar um bom 
campeonato e atingir a fase final. 
Vamos trabalhar para atingir essa 
meta e surpreender quem sabes os 
principais favoritos". 
El Ana Castro " muita vontade em 
trabalhar e fazer do CS Madeira 
uma boa equipa. Ainda estamos no 
início , vamos precisar de tempo 
para construir uma equipa, mas 
temos tudo para o conseguir". 
■ Jéssica Gouveia " Muito satis- 
feita por fazer parte novamente 
desta projecto. O CS Madeira tem 
condições para ser uma das boas 
equipas num campeonato que an- 
tevejo muito dificil. Vamos lutar 
por marcar presença na fase final e 
não tenho dúvidas com a nossa 
garra ir o mais longe possível". 

NÁDIA NUNES ESTÁ 
FORA DOS PLANOS 
DO CS MADEIRA 
NUMA 'GUERRA 
ABERTA COM A SAD 

PLANTEL HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A equipa de seniores femininos 
do CS Madeira iniciou ontem, no 
Pavilhão do Funchal, os trabalhos 
para a nova temporada. 
Um plantel onde se destaca os re- 
gressos à competição das interna- 
cionais Claudia Aguiar e Andreia 
Andrade, ontem ainda ausentes 
dos trabalhos, a que se juntam a 
experiência e qualidade de ande- 
bolistas como Ana Andrade, Fili- 
pa Franco, Catarina Ascensão e 
Ana Castro, jogadoras que certa- 
mente terão uma palavra a dizer 
num grupo de trabalho onde tam- 

diferente, num campeonato onde 
de novo surgem dois lotes de equi- 
pas. As que abertamente irão lutar 
pelo título de campeão nacional e 
todos os outros onde se encaixa 
com toda a legitimidade o CS Ma- 
deira. 

As madeirenses apresentam 
mesmo um dos mais experientes 
planteis das últimas temporadas 
pelo que não será de estranhar que 
a ambição em subir a fasquia um 
pouco mais seja natural. Para já o 
experiente técnico do CS Madeira 
sabe que tem um longo caminho a 
percorrer. O seu papel ser certa- 
mente importante para dar corpo a 
uma equipa que promete luta. 

bém pontifica muita juventude. 
Ausências de vulto para além da 
saída para o Madeira SAD de Mó- 
nica Gomes, Sara Gonçalves e 
Claudia Vieira, é certamente da 
internacional Nádia Nunes a 
guarda-redes que parece estar no 
meio de um mal entendido entre 
o CS Madeira e o Madeira SAD. 

Marco Freitas o técnico madei- 
rense e Fábio Teixeira adjunto, 
voltam a assumir o comando técni- 
co deste projecto. A pensar na for- 
mação e lançamento de jovens no 
alto nível competitivo, o CS Ma- 
deira para a temporada 2017/2018 
apresenta-se igualmente cheio de 
motivação para assumir um papel 

ATLETAS 
Nome (antigo clube) posição  
Rosa Gonçalves(CS Madeira) GR  
Andreia Andrade (Madeira SAD)  1.a Linha 
Cláudia Aguiar (Madeira SAD) Ponta  Esq. 
Ana Araújo (CS Madeira) Lat. Dir. 
Diva Castro (CS Madeira) Lat. Dir. 
Ana Castro (CS Madeira) Lat. Esq.  
Sandra Gonçalves (CS Madeira) Pivot  
Francisca Abreu (CS Madeira) Pivot 
Maria Kourdoulos (CS Madeira) Ponta . Esq. 
Teresa  Rodrigues (CS Madeira) GR 
Ana Franco (CS Madeira) 1.a Linha 
Ana Andrade (CS Madeira) 1.a Linha  
Jéssica Gouveia (CS Madeira) Pivo  
Odete Freitas (CS Madeira)   Ponta Dir. 
Catarina Ascensão (CS Madeira) Ponta Dir.. 

EQUIPA TÉCNICA 

Construir uma equipa com ambição Treinador 
Treinador Adjunto 

Dirigente 

Marco Freitas 
Fábio Teixeira 
Carlos Mendonça 

Marco Freitas tem muita da sua 
longa carreira ligada ao CS Madeira 
e ao andebol feminino. 
É reconhecidamente um dos trei- 
nadores que mais tem contribuído 
para o sucesso no andebol madei- 
rense e do CS Madeira. 
Este ano e mesmo depois de uma 
razia nas suas principais referências 
das últimas épocas, a equipa co- 
mandada por este técnico volta cu- 
riosamente a construir um grupo de 

Esta época temos uma equipa com 
alguma experiência é verdade mas 
também é um grupo com muitas 
novidades. Há que construir uma 
equipa e desejamos contribuir com 
trabalho e empenho de todos em 
ter um CS Madeira capaz de fazer 
um bom campeonato, praticando 
um andebol de qualidade. Deseja- 
mos também manter a nossa prin- 
cipais matriz que é dar espaço 
competitivo às mais jovens". 

trabalho onde pontificam algumas 
das mais experientes andebolistas 
madeirenses. Um facto que a junta 
esta época mais um quadro de 
muita juventude pronta para dar o 
salto. O técnico das 'azuis' destaca 
as metas para esta época. 

" A nossa meta está claramente 
apontada num primeiro momento 
em classificar a equipa nos oito 
primeiros classificados e com isso 
garantir a presença na fase final. 
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vertebral, 

Roberto Ferreira 
rferreira@dnoticias.pt  

S

V Trio madeirense 
ajuda seleccção a 
vencer título 

europeu de andebol, disputado 
na Lituânia. 

Jovem de 20 anos 

O apanhado numa 
fiscalização da 

PSP a conduzir com álcool a 
mais no sangue. 
Incompreensível. 

PAULO CAF8F0 
Presidente da Câmara do Funchal 

Em dia de celebração as co- 
memorações na cidade foram 
reduzidas ao mínimo indis- 
pensável, em respeito pelos 
que morreram ou ficaram fe- 
ridos no Monte. 

Número 
 

cuidadores doinicOrios tilt0 trabaln0111Sti bani  
de Segurança Social 

Frase 

Na política activa não 
podemos valorizar es- 
tados de alma". 
MANUEL BRITO 

Ex-secretário Regional da Saúde 

Alerta 

Gestão na Saúde 
IN Para que o serviço regional 
funcione é preciso estabilidade 
no quadro de pessoal exsitente. 

Página 9



A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 70952968 22-08-2017

jorge rito e o impasse diretivo

«Preferia ter uma»
direção para dialogar
O ABC/UMinho vive um impasse diretivo e, na 
opinião do técnico Jorge Rito, isso «não é bom 
para o clube».

«Não é bom o clube estar a passar por esta fa-
se. Os atletas acabam por também perceber is-
so. Existe agora um vazio. Eles estão a trabalhar 
e, como sempre, os atletas do ABC têm objeti-
vos bem definidos e essa ambição nunca vai fal-
tar, independentemente de haver este impasse 
diretivo. Mas se me perguntar se eu preferia ter 
uma direção com a qual eu pudesse dialogar, li-
mar algumas arestas na definição do plantel, eu 
digo que preferia.

Mas tenho confiança que as coisas se vão re-
solver. Os atletas não mostram sinais de ansie-
dade por este adiamento. O que lhes compete 
é jogar e tentar ganhar os jogos. Na parte direti-
va logo deve aparecer alguém que confie neste 
grupo de trabalho», finalizou.

 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho reali-
za, hoje (19h00), na 
catedral do andebol, 
o seu jogo de apre-

sentação, com o CB Can-
gas. Jorge Rito, na antevi-
são da partida, analisou, 
ao pormenor, a pré-tem-
porada dos minhotos, ten-
do olhado, ainda, para o 
futuro. E dele não fazem 
parte Diogo Branquinho 
e André Gomes, andebo-
listas que "fugiram" pa-
ra o FC Porto. «Faltam 
limar algumas arestas», 
reconheceu.

 «Fomos surpreendi-
dos, no início dos traba-
lhos, com as ausências de 
Diogo Branquinho e An-
dré Gomes. O André es-
teve no Campeonato do 
Mundo mas, pelas infor-
mações que temos, é pou-
co provável que venha a 
representar o ABC/UMi-
nho. Portanto, são duas 
posições, de primeira li-
nha e de ponta esquerda, 
para as quais nós precisa-

ríamos de encontrar mais 
opções. Porque, neste mo-
mento temos dois junio-
res na ponta esquerda e 
na primeira linha esta-
mos com opções limita-
das. Se não pudermos ir 
ao mercado e reforçar a 
equipa temos que andar 
para a frente com os que 
temos. Esta é uma das si-

foi "oficializado" pela 
turma portuense, Jorge 
Rito não teceu grandes 
considerações.

«Eu não conheço o 
Branquinho pessoalmen-
te de forma tão profunda 
como os colegas dele e os 
ex-treinadores. Tive uma 
relação distante de cum-
primento, não sei que pes-

técnico do abc/UMinho e as saídas de diogo branquinho e andré gomes

«Precisamos, claro, de encontrar mais opções»

tuações que gostaríamos 
de resolver até ao início 
do campeonato», vincou, 
mostrando-se, claro, preo-
cupado com o assunto, até 
porque, na próxima sema-
na, o ABC/UMinho mede 
forças com o Sporting, na 
Supertaça.

Sobre a saída de Dio-
go Branquinho, que já 

humberto gomes, um dos mais experientes, e a saída do antigo companheiro para o porto 

«Surpreendido com atitude de Branquinho»

H
umberto Gomes, um 
dos atletas mais ex-
perientes e voz res-
peitada no balneá-

rio, comentou, ontem, a 
saída de Diogo Branqui-
nho para o FC Porto. O 
guarda-redes confessa ter 
ficado «surpreendido».

«Os contratos são para 
cumprir mas cada atleta 
tem de assumir as conse-
quências dos atos que to-
ma. Por isso, ele saberá o 
que fez...», vincou.

«Este é um início
de um novo ciclo»
O ABC/UMinho perdeu 
muitas das referências 
e, por isso, parte «na se-
gunda linha» na luta pe-
lo título.

«Podemos considerar 
esta época um início de 
um novo ciclo. Temos 
muitos jovens, das esco-
las do ABC, e que como 
nós, seniores, têm o intui-
to, e está intrínseco neles, 
a vontade de vencer. Sabe-
mos que não vai ser fácil, 
que temos muito trabalho 
pela frente. Vamos entra-
rem todos os jogos para 
vencer», vincou, dizendo 
que a turma academista 
vai «correr por fora».

«Vamos correr por fora. 
Ninguém dá nada por nós, 
mas sabemos que se con-
tinuarmos a trabalhar co-
mo temos feito até agora, 
e conseguirmos colocar 
em campo o que os trei-
nadores têm dito, iremos 

Jorge Rito e Humberto Gomes fizeram a antevisão do jogo de hoje (19h00), com o Cangas

A
B

C
/

U
M
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o

soa ele é. O que me inte-
ressa é que tinha mais um 
ano de contrato com o 
ABC e não cumpriu e isso 

para mim não é normal. 
O seu regresso ao ABC é 
uma hipótese que eu acho 
muito remota», finalizou.

lutar, até ao final, pelos tí-
tulos, como tem aconteci-
do nos últimos anos. Sa-
bendo, claro, que não será 
fácil, porque temos mui-
ta gente nova, mas o ABC 
não vai entrar em campo 
para perder, certamente», 
brincou.

«Neste momento, te-
mos três grandes e fortes 
candidatos, Porto, Ben-
fica e Sporting, e depois 
surge, numa segunda li-
nha, Madeira SAD, ABC/
/UMinho e Águas Santas, 
mas penso que temos ca-
pacidades para dar mui-
tas dores de cabeça», des-
tacou, acrescentando que 
será, em campo, uma es-
pécie de «extensão do trei-
nador», cabendo-lhe, ain-

da, a missão de «passar a 
mística» aos mais novos.

Serei o braço dos trei-
nadores dentro do campo 
e irei ajudar os mais no-
vos o máximo que puder 
e souber», enfatizou.

«Temos consciência do 
que se passa no clube, mas 
o nosso foco é trabalhar. 
Essa questão, sinceramen-
te, não nos atinge. Sabe-
mos o que se passa, mas 
temos é de trabalhar, por-
que acreditamos que, mais 
cedo ou mais tarde, o im-
passe diretivo será resolvi-
do. Mas, como o professor 
Jorge Rito disse, ninguém 
gosta de estar nesta situa-
ção, mas temos convivi-
do bem com tudo isto», 
enfatizou.

caso deve ir para os tribunais

Diogo Branquinho arrisca paragem
porque tem «contrato com o ABC»

Diogo Branquinho, que já treina no Porto, poderá fi-
car um ano parado, revelou ao Diário do Minho fonte 
ligada ao processo. O ponta esquerda tem «mais um 
ano de contrato» com a turma academista, que já fez, 
até, a respetiva inscrição na FP Andebol, embora esta 
esteja pendente... da assinatura do jovem andebolista.

Os dragões também já terão inscrito Diogo Branqui-
nho, mas a FPA não validará a inscrição. Portanto, o ca-
so deve seguir para a barra dos tribunais.

André Gomes, que sofreu lesão grave na seleção, tem 
«mais anos de contrato». O vínculo do filho da antiga 
glória do SC Braga, Jorge Gomes, foi assinado «pelos 
pais», porque o central, aquando da assinatura, ainda 
era menor, mas isso não retira qualquer legitimida-
de ao contrato. Dois casos bicudos e que podem aca-
bar nos tribunais.

Os responsáveis do ABC ficaram, isso sim, indigna-
dos com a atitude dos seus homólogos portistas.
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ABC/UMINHO
APRESENTA-SE HOJE
AOS SÓCIOS FRENTE

AO CANGAS
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Incêndios
não largam
o Minho

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

Braga reforça segurança
na “Noite Branca”

Braga regista
a maior descida
do país
nos beneficiários
do Rendimento
Social

BRAGA P.07

ABC
apresenta-se hoje
frente ao Cangas

DESPORTO P.27

“Yellow Bus”
com aumento
de 30 por cento

BRAGA P.05

REGIÃO Os incêndios florestais que ontem à noite 
lavravam nos concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez 
e Terras de Bouro, onde o fogo atingiu a encosta do 
Santuário de S. Bento da Porta Aberta, trouxeram 
preocupações acrescidas à Autoridade Nacional de 
Proteção Civil. Já em Cabeceiras de Basto, as chamas 
destruíram áreas de floresta e terrenos agrícolas. P.14

O presidente da Câmara de Braga afirmou ontem que a autarquia 
vai reforçar as medidas de segurança no decorrer da “Noite 
Branca”. A garantia foi dada pelo autarca à margem da inauguração 
da sede de campanha da Coligação “Juntos por Braga”. P.09

braga  P.06

CENTRO DE EMPREGO
DE BRAGA
É O SEGUNDO 
A CRIAR POSTOS
DE TRABALHO

D
R

P.15

ESPOSENDE AVANÇA COM TROÇO
FÃO-APÚLIA DA ECOVIA

região  P.16

BANDEIRA AZUL
REGRESSOU À PRAIA
DE VILA PRAIA
DE ÂNCORA
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Beatriz Sousa foi a ‘MVP’ no europeu
de andebol que consagrou Portugal

Madeirense Beatriz Sousa, do CS Madeira, esteve em destaque em
competição internacional, sendo eleita a melhor jogadora do europeu
de sub-17, que terminou com o título da seleção portuguesa.

Madeirense Beatriz Sousa foi determinante no triunfo português no europeu.

©
DR

A
seleção portuguesa de an-
debol em sub-17 femininos,
alcançou o título europeu
referente à Divisão B, ao
bater a anfitriã Lituânia na

final por 25-24, num jogo muito
equilibrado, que culminou na ‘vi-
tória suada’ portuguesa, com ma-
deirenses envolvidos no triunfo.
Destaque para a madeirense Bea-

triz Sousa, do CS Madeira - irá
transferir-se esta época para o Ma-
deira SAD - ‘brilhou’ no torneio,
sendo eleita a ‘MVP’ (atleta mais
valiosa do torneio), acumulando
ainda a distinção com o prémio
de melhor lateral direita. 
Para além de ‘MVP’ e melhor la-

teral direita, Beatriz foi ainda a
‘artilheira’ de serviço de Portugal
na final, sendo determinante na
conquista do título, cotando-se
como a melhor marcadora de Por-
tugal no jogo decisivo, apontando
9 golos.
Também os madeirenses Artur

Rodrigues, treinador adjunto e
Rosa Gonçalves, atleta do CS Ma-
deira estiveram presentes no feito
da seleção portuguesa, que com o
título europeu, garante a presença
no próximo Campeonato da Eu-

ropa da categoria bem como a dis-
puta do torneio de sub-19, a realizar
em 2019. 
O Presidente da Federação de

Andebol de Portugal, Miguel La-
ranjeiro, não quis deixar de desta-
car esta grande conquista do An-
debol feminino: “Foi com grande
orgulho e satisfação que assistimos

a esta presença da nossa Seleção
no Europeu da Lituânia. Um gran-
de resultado, que demonstra o tra-
balho desenvolvido. O andebol fe-
minino está de parabéns e é mais
que merecida esta passagem à
principal divisão europeia de sub-
17”, evidenciou.
Também Carlos Pires, selecio-

nador nacional, revelou o seu or-
gulho pelo feito alcançado, dizendo
que as atletas “foram inexcedíveis”. 
“Tínhamos um objetivo, que era

ir para o grupo principal, porque
é lá que o Andebol feminino tem
de estar. Sabíamos que íamos ter
de lutar por isso e elas foram sérias
desde o início”, elogiou. JM

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira,pt
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ANDEBOL FC PORTO CONTRATA 
PIO BRASEIRO DE 1,91 METROS 
Jonas Alves, pivô brasileiro que fará 20 anos a 
3 de outubro, já está a treinar no Dragão 
Caixa, tendo assinado por três temporadas 
com o FC Porto. Possuindo 1,97 metros, o 
jovem natural do Pará jogava no ADJF/ 
Independencia Trade, de Minas Gerais, e joga 
como profissional desde os 17 anos. Interna-
cional brasileiro, Jonas encara a mudança 
para o Porto como "uma oportunidade". 
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MEM .41,~ DESTINO. Felipe Borges está ligado ao Sporting desde há um ano mas só agora pôde jogar 

e no apuramento para a fase de 
grupos da Ligados Campeões." 

O internacional, natural de São 
Bernardo do Campo (São Paulo) 
gostou multo daquilo que encon-
trou no Sporting: "É um bom clu-
be, com todas as condições. E to-
dos os meus companheiros me re-
ceberam muito bem. Há que olhar 
para o futuro. O que passou, pas-
sou. Quero ajudar o Sporting em 
todos os momentos." o 

O olímpico Felipe Borges (n.o em 
Pequim'2oo8) tem vários pontos 
altos na carreira, como sejam os 
61 golos marcados no Mundial 
de 2009, onde foi o terceiro me-
lhor artilheiro. Conquistou dois 
Panamericanos (2006 e 2008), 
cotando-se como um dos melho-
res jogadores de sempre do Bra- 

sil, jogando também no Aragon e 
Ademar León em Espanha. 
Quando se lesionou em junho de 
2016 ficou sem emprego, pois o 
Sporting rescindiu o contrato e 
firmou com Ivan Nikcevic para 
a mesma posição, que tem tam-
bém Pedro Solha, a recuperar de 
operação ao tendão de Aquiles. 

1111111 

Goleador com créditos internacionais 

EX-BEN FICA 

Uelington Silva 
quer afirmar-se 
no Csurgói 
GI  E por falar de jogadores 
brasileiros com currículo em 
Portugal, o lateral- esquerdo 
Uelington Silva, de 30 anos, 
está confiante em realizar uma 
boa temporada na Hungria, 
onde representará o Csurgói, 
clube onde jogaram os interna-
cionais lusos Filipe Mota e Ál-
varo Rodrigues. 

"Está tudo a correr bem com 
a minha integração e estou 
confiante numa boa época. É 
um clube do topo, pelo que 
queremos ficar entre os qua-
tro primeiros lugares do cam-
peonato. Nas competições eu-
ropeias também temos a am-
bição de chegar à fase de gru-
pos da Taça EHF" , revelou 
Uelington Silva. 

Recorde-se que o andebolis-
ta esteve dois anos na Luz, mas 
saiu no final da temporada, 
tendo conquistado uma Super-
taça e Urna Taça de Portugal pe-
las águias. Com  a entrada do 
novo treinador, Carlos Resen-
de, o brasileiro foi um dos mui-
tos jogadores com quem não foi 
renovado contrato. o 

Ari>ara atingir os objetivos 
é normal termos de sofrer" 

. Brasileiro  Felipe Borges 
relança carreira 
no Sporting após uni ano 
parado devido a lesão 

ALEXANDRE REIS 

1511 O brasileiro Felipe Borges, 
extremo-esquerdo que reforçou o 
campeão Sporting esta época, não 
tem tido a vida fácil, mas, agora, 
relançou a carreira, depois de um 

• ano de paragem devido a lesão e a 
algumas contrariedades. 

"Era para vir para o Sporting na 
época 2016/17, convidado pelo 

• anterior treinador Zupo Equi-
soain, mas, ainda antes dos Jogos 
Olímpicos do Rio'2016, lesionei-
me num ombro e resolvi ser ope-
rado. Estive parado um ano, foi 
um momento difícil, mas recupe-
rei. Depois dos testes físicos e mé-
dicos acabei por assinar contrato 
com o clube", revelouo antigo jo-
gador do cotado Montpellier, de 
32 anos, onde venceu em França 
uma Taça e uma Taça da Liga. 

Felipe Borges está muito moti-
vado com a vinda para Portugal: 
"Recuperado mentalmente, te-
nho de continuar a trabalhar. Para 
atingirmos os objetivos é natural 
termos de sofrer. Estamos no iní-
cio de época e não ganhámos ne-
nhum jogo no Torneio Internacio-
nal de Viseu, mas melhorámos 
bastante no dérbi, frente ao Benfi-
ca, pois estivemos quase a virar o 
resultado. Não foi possíVel, mas 
vamos continuar a trabalhar bem, 
para vencermos os próximos de-
safios, na Supertaça frente ao ABC 
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Está muito motivado com a vinda para Portugal:
 
O brasileiro Felipe Borges, extremo-esquerdo que reforçou o campeão Sporting esta época, não tem
tido a vida fácil, mas, agora, relançou a carreira, depois de um ano de paragem devido a lesão e a
algumas contrariedades.
 
"Era para vir para o Sporting na época 2016/17, convidado pelo anterior treinador Zupo Equisoain,
mas, ainda antes dos Jogos Olímpicos do Rio'2016, lesionei-me num ombro e resolvi ser operado.
Estive parado um ano, foi um momento difícil, mas recuperei. Depois dos testes físicos e médicos
acabei por assinar contrato com o clube", revelou o antigo jogador do cotado Montpellier, de 32 anos,
onde venceu em França uma Taça e uma Taça da Liga.
 
Felipe Borges está muito motivado com a vinda para Portugal: "Recuperado mentalmente, tenho de
continuar a trabalhar. Para atingirmos os objetivos é natural termos de sofrer. Estamos no início de
época e não ganhámos nenhum jogo no Torneio Internacional de Viseu, mas melhorámos bastante no
dérbi, frente ao Benfica, pois estivemos quase a virar o resultado. Não foi possível, mas vamos
continuar a trabalhar bem, para vencermos os próximos desafios, na Supertaça frente ao ABC e no
apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões."
 
O internacional, natural de São Bernardo do Campo (São Paulo) gostou muito daquilo que encontrou
no Sporting: "É um bom clube, com todas as condições. E todos os meus companheiros me receberam
muito bem. Há que olhar para o futuro. O que passou, passou. Quero ajudar o Sporting em todos os
momentos."
 
01h57
 
Alexandre Reis
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Dois atletas, apesar de terem contrato com o clube bracarense, assinarem com o Futebol Clube do
Porto. No caso do ponta-esquerda, ABC inscreveu-o na competição e o caso poderá chegar ao Tribunal
Arbitral do Desporto
 
A saída dos dois jogadores para o Futebol Clube do Porto apanhou de surpresa os dirigentes do
ABC/UMINHO. Diogo Branquinho ainda tinha mais um ano de contrato com os bracarenses e a sua
transferência para o Porto foi feita "à revelia do ABC/UMINHO" que, entretanto, já inscreveu o jogador
nas provas nacionais. Os azuis e brancos fizeram o mesmo junto da Federação Portuguesa de Andebol
e, caso os dois clubes não cheguem a entendimento para uma eventual transferência, a federação
poderá remeter o caso para o Tribunal Arbitral do Desporto. Essa situação, pela morosidade da
mesma, poderá implicar que o atleta fique sem poder competir ao longo desta temporada. No caso de
André Gomes, o caso é semelhante. O jovem teve, ainda assim, um Campeonato do Mundo infeliz,
uma vez que fracturou a perna, e estará ausente da competição durante alguns meses. O jogador
tinha mais anos de contrato com o ABC/UMINHO, mas o seu caso poderá ter o mesmo fim.
 
Os contratos dos dois jogadores com o emblema bracarense foram assinados pelos seus pais, uma vez
que os mesmos ainda não tinham idade para tal.
 
A situação, sabe a RUM, gerou um "mau estar generalizado" nos corredores do Sá Leite, com os ex-
colegas de equipa e ex-treinadores a condenarem a postura dos atletas. Questionado sobre o caso, o
actual treinador, Jorge Rito disse não conhecer pessoalmente Diogo Branquinho, lembrando que
apenas teve "uma relação distante" com o atleta. Ainda assim, frisou que Branquinho "tinha mais um
ano de contrato com o ABC e não cumpriu e isso não é normal". Rito frisou ainda que "o seu regresso
ao ABC é uma hipótese muito remota" depois deste caso.
 
Já Humberto Gomes mostrou-se surpreendido com a atitude do ex-colega de equipa: " Sim, estou
surpreendido, claro que estou. Os contratos são para cumprir, mas cada atleta tem de assumir as
consequências dos actos que tomam. Por isso, ele saberá o que fez", concretizou o capitão dos
academistas.
 
Hoje às 7H35
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