Revista de Imprensa

1. Andebol - Rui Silva eleito novo líder do ABC, Bola (A), 19-09-2017

1

2. Andebol - EHF destaca Sporting, Bola (A), 19-09-2017

2

3. Ténis de Mesa - «Há mais coisas para ganhar», Bola (A), 19-09-2017

3

4. Rui Silva assume presidência do ABC, Correio do Minho, 19-09-2017

4

5. Andebol - Rui Silva eleito presidente do ABC, Diário do Minho, 19-09-2017

6

6. Andebol - Rui Silva é o novo presidente do ABC, Diário do Minho, 19-09-2017

7

7. Os Marienses recebem o AC Sismaria no próximo sábado, Diário dos Açores, 19-09-2017

9

8. Luís Carvalho espera grandes dificuldades na receção do Madeira SAD ao campeão Sporting, JM, 19-092017

10

9. Andebol - ABC já tem nova administração, Jogo (O), 19-09-2017

11

10. Andebol, Record, 19-09-2017

12

11. Record errou, Record, 19-09-2017

13

A1

ID: 71346478

19-09-2017

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,21 x 25,27 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Mais desporto

ANDEBOL
Novo presidente, Rui Silva espera continuar a dar titulos ao emblema de Braga

Empresário e diretor da formação mereceu a confiança dos acionistas
Sucede a Nogueira, que se demitira Vai analisar finanças do clube
For
PASCOAL SOUSA

ERMINOU o impasse diretivo no ABC. Rui Silva, di retor da formação do clube há três anos, é desde
ontem o presidente do
emblema minhoto. Empresário,
com 40 anos, é licenciado em Ges
tão pela Universidade do Minho e
vai ter como vice- presidente Car
los Matos, ex - jogador e personagem bem conhecida do ABC.
O novo líder do ABC — que esta
temporada.conquistou a Superta ça, depois de derrotar o Sporting
—,avançou com uma lista única,
depois da demissão de João Luís
Nogueira, que vai orientar os destinos do clube nos próximos quatro anos. «Espero ser um presidente que continue a dar títulos

T

ao ABC. Este é um clube vencedor, que entra sempre para ganhar
e é essa mensagem que queremos
passar. Esta administração está cá
para continuar a fazer do ABC uni
clube cada vez maior», declarou.
depois da sua lista ter sido sufragada pelos acionistas, ontem, em
Assembleia-Geral eleitoral.
Teotónio Santos, da administração dos Transportes Urbanos de
Braga (TUB), é uma das novidades, além de Carlos Oliveira, Ricardo Casta, Ricardo Sousa e Nuno
Loureiro. Do anterior elenco transita apenas Pedro Machado, que
continua a liderar a mesa da Assembleia-Geral da SAI).
Rui Silva vai agora meter mãos à
obra e tomar o pulso à saúde financeira da instituição. «É algo que es
tansos a avaliar ao pormenor. Entrámos agora em funções, a partir de

amanhã [hoje] vamos analisar todas
as questões, temos já as contas que
foram aprovadas na última AG, va mos analisar tudo ao mais ínfimo
pormenor e daqui a algumas semanas poderemos voltar a falar nisso»,
esclareceu, não escondendo que esta
é uma questão sensível e que de cer
ta forma «preocupa» a nova Direção. Ainda assim, o lema é renovar
a ambição do ABC: «É uma nova geração de dirigentes, que gosta muito de andebol, que gosta muito do
ABC e que quer e vai trabalhar para
mudar um pouco algumas coisas que
aconteceram no passado, nomeadamente a questão financeira. Estamos todos preocupados, claro, mas
com vontade de que tudo se resolva
rapidainen te . Queremos que aspes
soas vejam no ABC o que importa,
que é o andebol, e a formação, que
é muito importante também.»
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EHF destaca Sporting
4 Federação Europeia realça presença leonina na frase de grupos da
Liga dos Campeões 16 anos depois

A Federação Europeia de An
debol (EHF) destacou a vitória
do Sporting na Turquia, perante
o Besiktas (30-26), na abertura
do grupo D da Liga dos Campeões, usando ditado que diz 'Dizem que na política, uma semana é
muito tempo, então que tal 16 anos
em andebol?'. Uma alusão ao tempo que os leões estiveram sem
marcar presença na fase de grupos da principal prova de clubes
do Velho Continente, em que
conseguiram a terceira vitória
nesta fase e nona na prova!
Além disso, o Sporting tem já o
calendário da 2.a volta definido: jogos fora com Montpellier, Motor e
Chekhovskie a 4,11 e 18 de novembro, e em casa, perante Besiktas
(11) e Metalurg (2 dezembro).
Ainda relativamente a esta 1.!
jornada da Liga dos Campeões,

dois portugueses estiveram em
ação, ambos no grupo A, mas ne
nhum conseguiu ganhar: o pivot
Alexis Borges marcou dois golos
no empate do Barcelona na Alemanha com o Rhein-Neckar
Lowen (31-31), enquanto o lateral Gilberto Duarte fez um golo na
derrota caseira do Wisia Plock
diante do campeão em título Vardar, por 22-26. Ainda neste grupo, o Nantes bateu o Szegecl (30-26).
No grupo B, o Paris SG venceu
em Kiel (22-25), enquanto no
grupo C houve vitórias caseiras
para Skjern e Gorenje Velenje
diante de Dinamo Bucareste (39-28) e Ademar León (23-22).
Entretanto, a EI-IF dísponibilizou o 7 ideal da jornada: Cyril
Domoulin e Dominik Klein (Nantes), Stipe Mandalinic (Zagreb),
Mate Lekai (Veszprém), Holger
Glandorf (Flensburg), Kevin
Gulliksen (Elverum) e Hendrik
HUGO COSTA
Pekeler (Lowen).

Regresso dos leões á Europa ao fim de 16 anos mereceu alusão da Federação Europeia
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TÉNIS DE MESA EUROPEU

«Há mais coisas para ganhar»
Presidente da Federação e João Monteiro unidos no discurso positivo contra a tristeza pela
conquista da prata o 'Staff' da Seleção no Luxemburgo incluiu nome conhecido do andebol
feTCS ITU E 45F

João Monteiro diz que
Por tugal tem de se
sentir orgulhoso.
Antonio Antonio, ex-andebolista do
Sporting. fez parte da
'equipa

reportagem de

GABRIELA MELO
aviada-especial é A ama aa taxmobergo

UXEMBURGO - «Dentro
de uns dias olharemos para
esta semana como espetacular e um orgulho para todos. Mais uma semana brilhante desta equipa», justificava a
ABOLA, ontem, Pedro Miguel Moura, presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, sobre a tristeza que, um dia depois da Seleção
Nacional masculina atingir a final
do Europeu de equipas e subir ao
segundo degrau do pódio, anteontem, no Centro Nacional d'Coque,
parecia continuar a tomar conta da
comitiva e em especial dos jogadores - Fu Yu, a melhor portuguesa,
incluída! -, pela derrota de Portugal na final face à Alemanha (0-3).
«Há outras coisas para ganhar,
como medalhas olímpicas e mundiais. Continuaremos a trabalhar e
estamos suficientemente fortes para
voltar à luta», tentava justificar o líder federativo, num positivismo
corroborado por João Monteiro, que
levou para casa a prata, mas também
um ouro, este ganho pela esposa,
Daniela Dodean-Monteiro, decisiva na conquista do título de campeã
europeia pela Roménia. «Perdermos uma final é sempre motivo de
desilusão. Mas temos de nos sentir
orgulhosos. Afinal, somos vice - campeões europeus», ressalvou
Muriti que, tal como os companheiros da Seleção masculina, teve um
curto staff a trabalhar nos bastidores para poder atingir a final do Europeu. Técnicos, chefe de comitiva,

L

fisioterapeuta e... António António,
antigo andebolista do Sporting.
Há 14 anos residente no pequeno estado soberano, desdobrou-se
em manifestações de generosidade
a favor de Portugal. Além de dispo nibilizar uma marquesa para o fisioterapeuta André Costa trabalhar diariamente a recuperação dos
jogadores, lavou os equipamentos
da Seleção em casa.
«Ajudo o meu amigo Pedro Miguel [o presidente da FPTM.1», diz
António António, após entregar uma
última remessa no hotel da comiti-

va, a roupa do jogador Marcos Freitas. Une-os o Sporting e a amizade
a Ricardo Andorinho, antigo companheiro de equipa e atual vice -presidente da Federação de Ande bol de Portugal, junto de quem se
mantém informado sobre a moda lidade em Portugal.O dirigente re tribui com elogios à disponibilidade de António.
Casado com uma belga e pai de
dois rapazes ainda pequenos, que
o acompanharam nos jogos da Seleção Nacional, António António,
45 anos, representou o Sporting

de 1983 a 1987. Seguiram-se Sporting da Horta, Marítimo, Ginásio do
Sul e Alto dos Moinhos, antes de
acabar a carreira no Luxemburgo,
pelo Andebolesch. Trabalha agora numa empresa de eletricidade e
cdntinua no andebol, como treinador de crianças. A ida da Seleção
ao Luxemburgo foi, por isso, mo tivo de satisfação e faz «valer a
pena» a separação de Portugal, de
que tem evidentes saudades. «Es tar aqui não é a mesma coisa mas
temos de nos habituar. Se trabalharmos, vive-se bem.»

o
Sonho olímpico
LUXEMBURGO - Foi clifial não
sentir admiração por Natalia
Partyka, a numero 2 da Poionia no
ranking mundial, campeã paralimpica
e duas vezes medalhada em
Europeus. Embora nascesse sem o
antebraço direito, começou a jogar
por influência da irmã, perto da casa
dos pais, em Gdansk. Tinha sete
anos e, aos 11, já era a mais jovem de
sempre a competir nos Jogos
Paralirnpicos.«Soube desde sempre
que queria dedicar-me ao ténis de
mesa», contou a esquerdina, que
usa o outro braço para lançar a bola.
«Para mim, não é multo difícil jogar.
Claro que algumas partes do treino
ou do jogo são um pouco mais
complicadas, mas encontrei urna
forma de praticar a modalidade e so
tenho de me focar nas coisas
importantes. Faço o mesmo das
outras jogadoras. Treino-me
diariamente.» Anãs, a irmã acabaria
por desistir do desporto, enquanto
Natalia Partyka tornou-se
profissional e, aos 28 anos, atua na
Turquia. Depois de vencer tudo nos
Jogos Paralimpicos de 2004 a 2016,
até «duas ou três vezes», aponta
agora aos Jogos Olímpicos, nos quais
lambem compete. «Comecei pelos
Paralimpicos porque o nivel não é
tão elevado e há menos jogadores.
Mas sonho com urna medalha
olímpica. Se trabalhar bem, tudo é
possivel»

Xialian, 54 anos, a mais velha do Euro

Fã de Portugal

PAULO ESIEVES, A9

Três portuguesas mudam de vida
4 Pu Yu, .fieni Shao e Leila Oliveira preparam-se para dar novo
impulso às suas carreiras

Leila vai jogar por três dubes europeus

LUXEMBURGO - Três das qua tro jogadoras da Seleção feminina
preparam-se para dar um novo
rumo às carreiras na próxima épo ca: Fu Yu trocou o francês Metz
pelo croata Dr Casl, Jieni Shao deixou o Ala Nun' Álvares para se dedicar ao francês Etival e Leila Oliveira ingressa no Juncai após
representar o CP Madalena.

No caso desta última, junta o
Juncai ao espanhol Irun e ao francês Echirolles. «Só assim posso viver do ténis de mesa», diz a licenciada em Educação Física e mestre
em Ensino, 27 anos, natural de
ilhavo. «Não consigo arranjar colocação numa escola e entre traba lhar num ginásio, com horários
inconstantes, ou jogar ténis de
mesa, optei por esta última solução. A diferença salarial não é significativa.» Desta forma, Leila
Oliveira ruma aos Açores e deixa de

se treinar no Centro de Alto Rendimento de Gaia. No extremo oposto, a companheira inseparável Cátia Martins (23 anos) - a outra
portuguesa de nascimento da equipa, na qual predominam três chi
negas naturalizadas, a contar com
a treinadora Xie Juan -, deu prioridade à formação académica em
enfermagem, estando a trabalhar
no setor privado.
Fu Yu deixa o Metz ao fim de
três épocas e depois de se sagrar
campeã de França de 2015 a 2017.

A luxemburguesa Ni Xialian, S4
anos, foi a jogadora mais velha do
Em. Nascida em Xangai, sagrou-se
campeã mundial de singulares e de
equipas em 1983, antes de se mudar
para o Grão-Ducado em 1991, depois
de dois anos na Alemanha. Também
já venceu Europeus e tem-se
qualificado para os Jogos desde
2008 e «adora» Portugal «Gosto
muito da comida. Já lá estive várias
vezes. Em Lisboa, no Porto e
noutras ddades mais pequenas. O
Pais é bonito, limpo. com boas praias
e pessoas simpáticas. Estou a
ponderar comprar uma casa de
férias em Portugal», contou.
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§andebol

ABC tem sucessão resolvida:
Rui Silva assume presidência

Assembleia geral
Louvor aos dirigentes
cessantes e eleição
A Assembleia Geral da ABC,Sad
aprovou ontem, por unanimidade,
um voto de louvor a três dos
dirigentes da administração
cessante, que estiveram presentes
na sessão. A eleição do novo
executivo academista também
ocorreu por unanimidade.

DIRECTOR DA FORMAÇÃO e empresário do sector da restauração, Rui Silva viu ontem aprovada em
assembleia geral da SAD do ABC uma lista que conta com Carlos Oliveira e Teotónio Santos.
ANDEBOL

Ex-jogador
Paulo Faria
indisponível para
liderar administração

| Rui Serapicos |

O ex-secretário de Estado Carlos
Oliveira, agora na administração
da InvestBraga, que tutela o Parque de Exposições, e Teotónio
Santos, dos Transportes Urbanos
de Braga, ambos próximos à
gestão autárquica de Ricardo
Rio, são novidades na administração da SAD do ABC.
A sessão da Assembeia Geral
que decorreu no Pavilhão Flávio
Sá Leite ontem, com início
anunciado para as 17.30, começou já depois das 18 horas, na
mesma sala de onde, minutos
antes, a equipa de andebol sénior
saiu para o primeiro treino da
semana, sob orientação de Jorge
Rito e de Carlos Ferreira.
O executivo completa-se com
Ricardo Costa, Ricardo Sousa e
Carlos Matos, o ex-jogador que

DR

Paulo Faria, o ex-treinador do
Águas Santas, que se formou
no ABC - tendo disputado em
1994 a final da Taça dos Campeões
Europeus - apesar de sondado
com vista à formalização de uma
candidatura à presidência, não
está disponível. Assumidamente
“academista”, aponta como
prioritária a direcção de um
estabelecimento de ensino,
razão já invocada ao interromper
a carreira de treinador.

Nova administração do ABC integra elementos reconhecidos com funções no sector público, nos meios empresariais e desportivos

se formou no ABC e como
sénior representou o clube de
Braga mas também o FC Porto.
Pedro Machado vai continuar

como presidente da Assembleia
Geral, contando com André
Marques, vice-presidente, e José
Pedro como vogal.

Este executivo levou a efeito
ontem, imediatamente após a
assembleia geral, a sua primeira
reunião, com vista a abordar as

primeiras medidas, focadas na
situação financeira, na busca de
patrocinadores e alguma reorganização da formação.

§Rui Silva

Ex-jogador, formado no ABC, também representou FC Porto

Matos vice-presidente

Primeiras declarações
“Continuar a dar títulos
ao ABC/UMInho”
Após eleição em Assembleia Geral,
Rui Silva prestou ontem à noite as
primeiras declarações como novo
presidente da ABC,Sad. “Espero
ser um presidente que continue a
dar títulos ao ABC/UMinho”, disse,
acrescentando que este é “um
clube vencedor que entra sempre
para ganhar”.

DR

Rui Silva conta com Carlos Matos como vice-presidente: equipa prepara próximo jogo

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Carlos Matos, um ex-jogador
formado no ABC, vai assumir
na nova administração a vice-presidência desportiva, função
que era antes desempenhada por
Guilherme Freitas.

O facto de Carlos Matos, como
jogador, ter representado já em
fase madura da carreira sénior
o FC Porto, poderá ser um dado
interessante, dadas as tensões
entre academistas e ‘dragões’
que se acentuaram com os casos
de Diogo Branquinho e André
Gomes.

Empresa de software
Primavera continua
a patrocinar equipa
A Primavera, empresa bracarense
de software de gestão, continua a
patrocinar a actividade desportiva
do ABC, revelou ontem Rui Silva.
Vamos, em próxima edição, dar
desenvolvimento às declarações
do novo presidente, que revelou
“preocupação” com as finanças da
SAD, a analisar já hoje.

Página 4

ID: 71347200

19-09-2017

Ano V | série 2 | n.º 32 | setembro 2017 | mensal

SEMANA DO MUNDO RURAL ‐ CAMPO DA VINHA

Convívio inter‐geracional
na desfolhada minhota

De janeiro a Julho/2017

De janeiro a julho deste ano, e relativamente
às atividades pedagógicas destinadas às
crianças, às crianças com necessidades
educativas especiais, aos séniores e ações de
formação, registamos 13.041 participantes,
mais 13% do que em período homólogo ao
ano transacto.
Acrescentando estes números aos 15.285
visitantes sobretudo aos fins de semana e
feriados, registamos um total de 28.326
visitantes, um aumento global na ordem dos
18% em relação ao ano anterior.
Números surpreendentes que registamos,
fruto do trabalho de uma equipa de
excelência, que no dia a dia, com muito
empenho e profissionalismo se dedica para
que este projeto educativo e de lazer seja um
sucesso.
Um muito obrigado aos Colaboradores e a
quem nos visita!
Fernando Pinto (Responsável da Q.P.)

O Município de Braga, através do pelouro do Ambiente, Energia e Desenvolvimento
Rural organizou pelo 4º ano consecutivo a “Semana do Mundo Rural” em
parceria com a Associação Artesãos do Minho entre os dias 14 e 17 de
æ Cerca de 250
setembro, no Campo da Vinha. O objetivo principal foi cumprido, conseguiu‐ participantes oriundos
‐se em pleno coração da cidade, recriar tradições rurais minhotas, como a de diversas instituições
desfolhada, a vindima ou fazer o pão à moda antiga e ao mesmo tempo ter
do concelho,
confraternizaram
um vasto leque de expositores com produtos agrícolas, artesanato,
e reviveram
maquinarias do sector, praça de alimentação com pratos típicos e mostra
as tradições
de animais vivos da Quinta Pedagógica. Aliada a esta vasta exposição,
minhotas!...
também se destacaram os momentos de convívio e o cortejo etnográfico com
a participação das Juntas de Freguesia no último dia.
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BARCELOS

ENTREVISTA

IPCA na linha da frente no combate ao abandono escolar prematuro

BRAGA
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FAUSTO FARINHA
CANDIDATO AM PS

UMINHO RECEPÇÃO AOS NOVOS ESTUDANTES

COMISSÕES
DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL TÊM DE SER
MAIS APOIADAS

REITOR DESPEDE-SE COM APELO
AO INVESTIMENTO
NO CONHECIMENTO

Págs. 10 e 11

TUB

CENTRO DE OPERAÇÕES E MOBILIDADE
ARRANCA NO FINAL DO PRÓXIMO ANO
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VILA NOVA DE FAMALICÃO

CRIANÇAS DE CASTELÕES TÊM MAIS
ESPAÇOS PARA BRINCAR NA ESCOLA
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POUPE
METADE

DO VALOR

1,48€
Kg

PERNA
DE FRANGO
C/COSTA
A granel
— 2,99€/Kg
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RUI SILVA ELEITO
PRESIDENTE DO ABC
Rui Silva foi, ontem,
eleito presidente do ABC
para os próximos quatro
anos. Carlos Matos é o novo
diretor desportivo e vicepresidente.
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assembleia-geral eleitoral teve lugar, ontem à tarde, no sá leite

pedro vieira da silva

ui Silva, empresário
e diretor da formação do ABC/UMinho há três anos,
assumiu, ontem, a presidência da turma academista. O empresário, de
40 anos, licenciado em
Gestão pela Universidade do Minho, vai ter como vice-presidente Carlos Matos, uma figura bem
conhecida do conjunto
minhoto, que coordenará
todo o andebol do clube.
Durante os próximos
quatro anos, Rui Silva
vai liderar os destinos do
principal clube de andebol da cidade de Braga e
um dos emblemas com
mais história – e títulos

R

– no andebol português.
O novo líder do ABC/
/UMinho, conjunto que,
já esta época, conquistou
a Supertaça, após bater o
Sporting, foi o primeiro
(e único) a assumir uma
candidatura à presidência do ABC de Braga, depois da demissão de João
Luís Nogueira.

Teotónio Santos,
Carlos Oliveira
e Ricardo Sousa
na SAD academista
Teotónio Santos, da administração dos Transportes Urbanos de Braga (TUB), Carlos Oliveira
(presidente da InvestBraga) e Ricardo Sousa (presidente da Associação Juvenil Synergia) são algumas

das "caras novas" da lista
que foi, ontem, apresentada e sufragada, por unanimidade e aclamação,
pelos acionistas do ABC/
/UMinho. Dela fazem parte, ainda, Ricardo Costa e
Nuno Loureiro.
A nova estrutura do
ABC/UMinho conta, apenas, com um elemento
que transita da anterior:
Pedro Machado, presidente da mesa da assembleia-geral, mantém-se
no cargo, tendo, antes de
dar posse à nova direção,
reunido com acionistas
– Sameiro Araújo, em
representação da CMB,
acionista do clube, esteve
presente – e, mais tarde,
com os novos administradores da turma minhota.

DM

Rui Silva é o novo presidente do ABC/UMinho
e Carlos Matos eleito para diretor desportivo

A nova administração da SAD do ABC, com novo presidente, Rui Silva, ao centro

Voto de louvor
para trio de diretores

dos administradores que
fizeram a transição depois
da demissão de João Luís
Nogueira.
De acordo com Pedro
Machado, Guilherme
Freitas, João Carlos Tavei-

Sameiro Araújo, vereadora do Desporto da CBM,
propôs, ontem, durante
a AG da SAD academista,
um voto de louvor a três

ra e Ricardo Araújo foram
os nomes sugeridos para
um voto de louvor que foi
aprovado por unanimidade. «Garantiram a transição durante estes tempos
difíceis», justificou.

rui silva diz que emblema de braga é «o melhor clube portuguÊs»

«Continuar a conquistar títulos»
e tornar o ABC «cada vez maior»

R

do ABC/UMinho, e que
quer e vai trabalhar para
mudar um pouco algumas
coisas que sucederam no
passado, nomeadamente
a questão financeira. Estamos muito preocupados mas com vontade de
que tudo se resolva rapidamente. Vamos trabalhar
para que o ABC continue
a ser um clube vencedor,
que não haja mais problemas», juntou.

gria. Significa que os patrocinadores confiam no
ABC e gostam de ver a sua
imagem associada ao ABC.
São empresas vencedoras
e o ABC também é um

clube vencedor», destacou.
«Somos o melhor clube
de andebol do país», enfatizou o novo líder do ABC/
/UMinho, Rui Silva, visivelmente animado.

DM

ui Silva, na sua primeira entrevista
após ter sido empossado, assumiu
o desejo de manter um
ABC/UMinho «vencedor».
«Espero ser um presidente que continue a dar
títulos ao ABC/UMinho.
Este é um clube vencedor,
que entra sempre para ganhar, e é essa mensagem
que queremos passar. Esta administração está cá
para continuar a fazer do
ABC um clube cada vez
maior», vincou, elogiando, de seguida, os elementos que compõem a lista
que ontem foi empossada por Pedro Machado,
presidente da mesa da
assembleia-geral da SAD
academista.
«É uma nova geração,
que gosta muito de andebol, que gosta muito

Primavera BSS
renova patrocínio
Rui Silva revelou, depois,
que a Primavera BSS, empresa de Braga com grande projeção internacional,
vai continuar «ligada» ao
ABC/UMinho.
«Acabamos de receber a
confirmação de que a Primavera BSS irá continuar
connosco, e isso é uma ale-

Rui Silva espera ver Sá Leite requalificado rapidamente
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UMinho incentiva alunos
a investirem na formação

Avelino Lima

BRAGA P.10

IPCA acompanha estudantes
para combater abandono

Dinamismo cultural de Braga
potencia indústrias criativas

REGIÃO P.13

BRAGA O presidente da Câmara de Braga afirmou, ontem, que a dinâmica cultural

DR

DM

da cidade está a potenciar a criação de «uma verdadeira indústria cultural» com
um impacto «relevante» na economia. Ricardo Rio falava na apresentação da Braga
Barroca, que decorre entre amanhã e domingo. P.04-05

BRAGA P.06-07

DR

TUB CONSTROEM EM 2018
CENTRO DE OPERAÇÕES E MOBILIDADE

Rui Silva
é o novo
presidente
do ABC
DESPORTO P.25
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“Os Marienses” recebem o
AC Sismaria no próximo sábado

O departamento de andebol do
Clube Desportivo “Os Marienses”
apresentou sábado o plantel sénior
que irá participar na 2ª Divisão Nacional Zona Centro. A equipa irá
receber a equipa o AC Sismaria, de
Leiria, no próximo sábado, dia 23 de
Setembro, e na 3ª jornada irá receber a equipa do SL Benfica B.
O plantel mariense conta com novidades esta época. Saem três atletas do Continente e entram no clube

mariense três novos atletas estrangeiros. Dois da Macedónia, nomeadamente o lateral esquerdo Boban
Popov e o guarda redes Borche Ristevski, e um da Tunísica, com o lateral direito Seif Cherif. Os três atletas
chegam esta semana à ilha de Santa
Maria.
Chegam também à equipa
mariense de andebol vários atletas
formados no clube, mas que estiveram nas épocas anteriores em outros

conjuntos açorianos. São eles Bruno
Braga, Tiago Freitas, Alvaro Teodoro,
bem como os juniores André Braga e
Tiago Resendes, que se juntam aos
atletas que já fazem parte do plantel
há alguns anos: Nelson Vertentes,
Luis Vertentes, Cláudio Reis, Carlos
Moura, Henrique Melo, Diogo Melo,
Renato Figueiredo, Hernâni Sousa,
Rodrigo Figueiredo, Edi Rodrigues,
Pedro Figueiredo, Diogo Melo, Tiago
Cruz, João Cunha, Pedro Moreira.
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Luís Carvalho espera grandes dificuldades na
receção do Madeira SAD ao campeão Sporting
epois da estrondosa vitória
alcançada em casa contra o
FC Porto, vice-campeão nacional, e do triunfo expressivo no
reduto do São Bernardo, o Madeira SAD espera uma receção
‘complicada’ ao campeão Sporting.
“Esperamos um jogo muito
difícil contra o atual campeão nacional e que está a disputar a
Liga dos Campeões, começou por
observar o capitão da equipa, Luís
Carvalho, num lançamento do
jogo relativo à 4.ª jornada que
foi agendado para amanhã, no
Pavilhão do Funchal, e com início
às 19h00.
Será um “jogo difícil” também
porque o Sporting possui um
plantel que é fruto do “maior investimento na história do andebol” português, acrescentou o
guardião, daí que tenha sublinhado que “em condições normais
teremos poucas hipóteses”
Contudo, apesar da grande diferença orçamental que separa o
plantel da formação insular da
lisboeta, o já veterano Luís Carvalho avisa que o “Madeira SAD,
mesmo com algumas lesões, é
sempre um clube especial nestes

© DR

D

O ‘capitão’ do Madeira SAD acredita que é possível conseguir um bom resultado.
momentos de elevada exigência”.
“Apesar de estarmos ainda a
construir o nosso modelo de jogo
queremos dar um bom espetáculo
aos nossos adeptos e lutar pelo
Andebol da Madeira”, disse o ca-

pitão, observando ainda que “tudo
pode acontecer”.
Independentemente do resultado, “queremos é fazer um jogo
feliz. O resultado logo se vê”, afirmou o experiente jogador. JM
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Rui Silva, de 40 anos, que era diretor da formação, é o
terceiro presidente da SAD, sucedendo a Luís Teles e João Nogueira

ABC já tem nova
11¥

Rui Silva, ao centro, apresentou ontem a equipacom que vai trabalhar nos próximos quatro anos
Sangue novo na Direção
academista, com gente
jovem e com notoriedade
na sociedade bracarense.
Administração foi ontem
eleita, já tomou posse e
reuniu-se pela primeira
vez no Flávio Sá Leite

Liderando um conjunto de
sete elementos, com o presidente Rui Silva tomaram posse Carlos Matos, vice-presi-

irtruLos

otnmARAEs

••• Rui Silva, 40 anos, empresário da restauração e dirigente da formação, é o novo
presidente da administração
do ABC SAD, tendo ontem
sido eleita, por unanimidade,
e desde logo tomado posse,
sucedendo ao executivo liderado porJoão LuisNogueira O
antigo líderjá há algum tempo
que havia pedido a demissão
e, embora não tenha sido aceite pela Assembleia Geral, já
não tinha um papel muito ativo na Direção do ABC, tendo
Guilherme Freitas, que também ontem cessou funções,
sido o principal dirigente do
emblema minhoto nos últimos meses.
Mergulhado numa crise
diretiva e a contas com
enormes dificuldades
financeiras, agudizadas com a participação, na
temporada,
passada na Liga
dos Campeões,
e que levou mesmo
desistência da Taça
Challenge desta época, o ABC poderá agora
ter um período de estabilidade.

O ABC é °terceiro clube
mais titulado do andebol
português, com 13
campeonatos, 12 Taças de
Portugal, sete Supertaças e
uma Taça Cha 'lenge

dente desportivo (ver caixa),
Carlos Oliveira, Ricardo Costa, Teotónio Santos, Ricardo
Sousa e Nuno Loureiro, uma
equipa de gente nova e com
notoriedade nas mais diversas
áreas da sociedade de Braga.
Na vertente desportiva, apesar de ter sofrido uma enorme
sangria no plantei - além do
técnico Carlos Resende, saíramjogadores como PedroSeabra,RicardoPesqueira, Miguel
Sarmento, Pedro Spinola, José
Costa e, envoltos em grande
polémica, Diogo Branquinho
e André Gomes -, o ABC conquistou a Supertaça e, em três
jornadas no campeonato, tem
uma vitória e dois empates: no
Dragão e no João Rocha.

Histórico

Carlos Matos reentra em cena
d• • • is de muitos anos a

• •

Como jogador foi um dos mais titulados do andebol
nacional, tendo apenas representado dois clubes
portugueses enquanto sénior, ABC e FC Porto. Em
Espanha, jogou uma temporada no Pilotes Posada.
Natural de Fafe, Carlos Matos, 41 anos, está
intimamente ligado à história dos academistas,
ao serviço dos quais ganhou seis campeonatos, cinco Taças de Portugal e três Supertaças - pelos dragões venceu três campeonatos, três Supertaças e uma Taça da Liga.
Seis anos depois de ter deixado de jogar,
Carlos Matos, que somou 13o internacionalizações e fez parte da geração de ouro do
andebol luso, está de regresso, agora na
pele de dirigente, como vice-presidente desportivo.

O ABC
terminou a
época
passada a
vencera
Taça de
Portugal e
começou
esta com a
conquista
da Supertaça, em
ambas as
ocasiões
derrotando
°Sporting
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ANDEBOL Rui Silva é o novo
presidente do ABC, eleito ontem
por unanimidade. Carlos Matos,
ex - Jogador da equipa, será o
vice presidente.
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RECORD ERROU

ia Na edição de ontem, referimos, por Lapso, que o Belenenses ocupava a 5 posição no
campeonato de andebol, quando os azuis do Restelosão lideres
da prova, como a classificação o
demonstrava. Na análise de
Fernando Matos, relativa ao Rio
Ave-FC Porto, uma gralha de
que o autor não é responsável
colocou os dragões a jogar em
4x2x3x2. O texto original davanos, obviamente, conta de um
4x1x3x2. Aos visados apresentamos as nossas desculpas.
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