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Federações instam secretaria de Estado a 
apoiar o ecletismo no desporto nacional 
Catorze federações desportivas 
reuniram-se ontem com o secre-
tário de Estado da Juventude e 
do Desporto João Paulo Rebelo 
para instarem a um maior apoio 
político na defesa do ecletismo e 
diversidade no desporto portu-
guês. 

Na reunião, que decorreu on-
tem, sete presidentes de federa-
ções nacionais, em representa-
ção das 14 entidades subscritoras 
do apelo, manifestaram junto de 
João Paulo Rebelo a sua apreen- 

são relativamente às dificulda-
des que têm sentido em afirmar 
as suas modalidades, revelou à 
agência Lusa uma fonte federa-
tiva. 

A mesma fonte detalhou que o 
apelo das federações junto do 
Governo português assenta em 
quatro pilares, sendo o mais im-
portante "o apoio político ao ecle-
tismo e diversidade desportivos 
em Portugal". 

As entidades pretendem tam-
bém o reconhecimento da im- 

PEDRO ROCHA / GLOBAL IMAGENS 

Secretário de Estado João Paulo Rebelo 

portância social deste setor, que 
se traduza num "maior investi-
mento no desporto nacional no 
seu todo", de modo a que o orça-
mento para o desporto não seja 
"um arredondamento do orça-
mento da educação", e "uma 
maior intervenção na política 
desportiva nacional", que passa 
por uma articulação entre fede-
rações, Estado, autarquias e res-
tantes parceiros. 

O último dos quatro pilares 
consiste numa maior capacida-
de de comunicação, através dos 
meios de comunicação públicos, 
e numa maior atenção dos orga-
nismos públicos às necessidades 
das federações. 

A fonte federativa revelou ain- 

da que o movimento das 14 fe-
derações representa "um cartão 
amarelo à Confederação do Des-
porto de Portugal", que não de-
fende os interesses dos seus as-
sociados com a força com que 
estes gostariam. 

Na reunião com João Paulo 
Rebelo estiveram presentes os 
presidentes das federações na-
cionais de andebol, atletismo, ca-
noagem, ciclismo, motociclismo, 
ténis de mesa e triatlo. 

Além destas federações, o mo-
vimento conta com a participa-
ção das federações de badmin-
ton, ginástica, judo, natação, 
râguebi e vela, assim como a Fe-
deração Académica do Despor-
to Universitário.* LUSA 
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Alexis Borges 
no Barcelona 
-> Pivô emprestado pelo FC Por-
to ao clube catalão que tem opção 
de compra para mais dois anos 

Alexis Borges vai alinhar no Barcelona por 
empréstimo do FC Porto, com os catalães a 
ficarem com opção de compra para os 
proximos dois anos. O pivô chegou aos 
dragões em 2013, sagrou-se campeão em 
2013/14 e 2014/15 e nesta ultima ganhou 
ainda a Supertaca. «Vou sentir saudades 
dos colegas e dos adeptos, que sao muito 
importantes. Vai ser difícil. É a melhor coisa 
que aconteceu na minha carreira. Depois de 
tanto trabalho duro no FC Porto e o melhor 
premio que posso ter», referiu o agora 
luso-cubano ao site oficial do FC Porto. H C 

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,05 x 9,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70509310 20-07-2017

ANDEBOL proa GARCEZ/ASF 

FC Porto perde capitão 

Ricardo Moreira inicia carreira de treinador 

Ricardo Moreira retira-se aos 
35 anos. Segue como técnico das 
equipas 13 e júnior do dragão 

O extremo-direito e capitão do 
FC Porto, Ricardo Moreira, 35 anos, 
não fará parte do plantei para 
2017/2018 dos portistas, uma vez 
que decidiu terminar uma carreira 
brilhante. O líder dos azuis e bran-
cos era, a par de Hugo Laurentino e 
Gilberto, o único a ter conquistado 
o inédito heptacampeonato entre 
2008 /09 e 2014 /2015, ao serviço da 
formação sénior do FC Porto. 

Referência para todos, foi um 
dos jogadores mais respeitados de 
sempre no universo azul e branco  

e as suas épocas de ouro trouxeram- 
-lhe galardões individuais de mon-
ta: Dragão de Ouro em 2008 / 0§, 
Melhor Jogador do Campeonato 
Andebol 1 em 2009/10 e Melhor 
Marcador em 2010 /11. 

Chegou ao FC Porto em 1997 
oriundo do CPN — popular clube de 
Ermesinde que esta época ascendeu 
à 2? divisão nacional — e manteve- 
-se quatro épocas nos dragões, an-
tes de rumar ao Infesta, na primei-
ra temporada de sénior. Neste mesmo 
ano, 2001/ 02, começou a carreira 
de treinador no Colégio dos Carva-
lhos. Em 2002 ruma ao Belenenses 
e na época seguinte ao Vitória de Se-
túbal, antes de regressar em defini  

tivo ao FC Porto onde começa a ser 
chamado à Seleção Nacional em 
2007, primeiras duas de 60 inter-
nacionalizações pelos seniores (to-
tal de 100) em dois particulares com 
a Alemanha, em Estugarda e Man-
nheim, pela mão de Mats Olsson. 

Mas nem só de campeonatos na-
cionais recheou o currículo: 2 Taças 
de Portugal (2005/06 e 2006/07), 3 
Supertaças (2000/01, 2009/10 e 
2014/15), 2 Taças da Liga (2004/05 
e 2007/08), 1 Taça de Portugal de 
juniores (1999/00). 

O novo desafio de Ricardo Morei-
ra será a orientação técnica da equi-
pa B do FC Porto, que compete na II 
divisão nacional e ainda dos junio-
res que competem na I nacional, ele 
que tinha sido treinador deste esca- 
lão em 2013/14. H.C. 
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Cinco dos seis presidentes federativos que ontem se encontraram com João Paulo Rebelo 

mais despxto 

FEDERAÇÕES 

Confederação contestada 
14 federações descontentes com falta de representatividade recebidas ontem pelo secretário 

de Estado da Juventude e do Desporto o Pedem apoio político na defesa do ecletismo 

AtEXANDRE PONA/ASF 

por 
GABRIELA MELO 

H
Á demasiadas entidades 
representativas das fe-
derações no desporto 
nacional? 14 federações 
estão descontentes e 

colocaram a questão, ontem, 
numa audiência com o secretário 
de Estado da Juventude e do Des-
porto, João Paulo Rebelo, em Lis-
boa, no âmbito de um movimen-
to recém-criado para «defender 
o ecletismo do despórto na so-
ciedade portuguesa», conforme 
explicaram alguns dos seus re-
presentantes no final. 

A representatividade das fede-
rações na discussão política do des-
porto foi um dos temas lançados 
por sete das 14 entidades signatá-
rias do pedido da audiência. «Con-
sideramos que a diversidade de 
instituições enfraquece a nossa re-
presentação. A falta de clarificação 
das competências de cada uma 
também não ajuda a que perceba-
mos o que se passa nestas estrutu-
ras», explicou o porta-voz, Pedro 
Miguel Moura, presidente do ténis 
de mesa, referindo-se à Confede-
ração do Desporto de Portugal e 
ao Comité Olímpico de Portugal. 

Mas terá sido a primeira a rece-
ber um cartão amarelo na reunião, 
extensível à participação no Con-
selho Nacional do Desporto. «Há 
várias soluções. Poderão passar 
pela extinção de um, pela junção,  

pela clarificação de competên-
cias... O objetivo é construir, me-
lhorar e não destruir ou cortar. 
Mas o simples facto de termos vin-
do aqui significa que não nos sen - 

FEDERAÇÕES DO T.-14' 
FederaLáo de Andebol de Portugal 

Federação Portuguesade Atletismo 
Federação Portuguesa de Badminton 
Federação Portuguesa de Canoagem 
Federação Portuguesa de Ciclismo 

Fed. Académica de Desporto Universitário 
Federação Portuguesa de Ginastica 

Federação Portuguesa de Judo 
Federação Poriuguesa de Motociclismo 

Federação Portuguesa de Nataçao  
Federação Portuguesa de Ráguebi 
Federação Portuguesa de Remo 

Federação Portuguesa de Ténis de mesa 
Federação de Triatio de Portugal 

timos representados ou não temos 
a força que entendemos. É o pri-
meiro passo para se perceber o que 
se vai passar a seguir. O secretá-
rio de Estado ficou sensibilizado. 

REPRESENTATIVIDADE  
- Confederação do Desporto de Portugal e 

Convite °Indico de Portugal - diversidade enfra-
quece a representação das federações. Composi-
ção do  Conselho Nacional do Desporto. 
FINANCIAM/4M  

- Aumento do orçamento estatal para très dl-
giros, equiparavel à cultura (300 milhões de eu-
ros), considerando que esta última área tem Im-
pacto menor no produto interno bruto. 
DESPORTO ESCOLAR  

- Articulação com o desporto federado 

Também passou a ideia de que a 
representação das federações pas-
sa pelas federações.» 

As questões analisadas na reu-
nião, na qual participaram ainda 
representantes das federações de 
ciclismo, motociclismo, atletis-
mo, canoagem, andebol e triatlo, 
refletem as «áreas essenciais» da 
vida diária. «Vimos pedir o apoio 
político na defesa do ecletismo. 
Sentimos essa falta de força, sobre-
tudo no início de cada ciclo olím-
pico. O Estado tem de fazer mais», 
reforçou o presidente do ciclismo, 
Delmino Pereira. 

Esta espécie de Grupo de 14 ou 
G-14, que está em processo de 
alargamento, surgiu da experiên-
cia de um primeiro mandato para 
a generalidade dos presidentes, 
que só admitem parar quando re-
cuperarem a visibilidade e repre-
sentatividade alegadamente per-
didas no passado. 

FISCALIDADE  
- IVA das federações, tributação das bolsas 

de treinadores das federações integradas no pro-
jecto olímpico, carga fiscal sobre os arbitros e me-
cenato desportivo 
VISIBILIDADE  

- Mals espaço no serviço público de televisão 
e de rádio e na Comunicação Social 
FORMAÇÃO.DE TREINADORES 

- Plano Nacional da Formação desajustado da 
realidade das federações e de cada modalidade 

TEMAS LANÇADOS PELAS 14 FEDERAÇÕES 
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ANDEBOL-FC PORTO 

FIM DE CARREIRA 
Ricardo Moreira vai terminar 
a carreira como andebolista, 
após 13 temporadas ao serviço 
da equipa do FC Porto. O agora 
ex-ponta-direita de 35 anos vai 
continuar ligado aos azuis-e-
-brancos para dirigir as equipas 
dos escalões de juniores. 
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Alavarium assegura
mais cinco reforços

NOVA ÉPOCA O Alavarium -
Andebol Clube de Aveiro está a
proceder a uma profunda re-
modelação da equipa sénior fe-
minina, tendo assegurado mais
cinco jogadoras para reforçar
o plantel para a época 2017/
2018 que volta a disputar a 1.ª
Divisão Nacional.

Às já contratadas Cláudia
Correia, que actuava no estran-
geiro, e Catarina Sampaio (ex-
Santa Joana), juntam-se agora
a internacional Sub-21 Carolina
Loureiro (lateral esquerda ex-
Colégio de Gaia), Maria Ramos
(ponta direita que jogava em
Espanha e regressa ao clube),
Daniela Mendes (central ex-CA
Leça), Ana Isabel Silva (guarda-
redes ex-Juve Lis) e Ana Sofia
Silva (guarda-redes ex-Santa
Joana).

Às renovações já foram an-
teriormente anunciadas, con-
firmam-se também as conti-
nuidades de Joana Ferreira e da
guarda-redes Andreia Génio,
ambas formadas no clube avei-
rense e esta última a jogadora
com mais anos a vestir a cami-
sola do Alavarium.

Recorde-se que a formação,
que na próxima época volta a
ser orientada por Carlos Neiva,
perdeu jogadoras fundamen-
tais na carreira da equipa que
tem estatuto de tri-campeã na-

cional, como são os casos de
Isabel Góis, Mónica Soares, Rita
Neves, Patrícia Fernandes, Inês
Moleiro, Sara Sousa.

Presença na Challenge Cup
ainda por definir

Entretanto, o clube aveirense
está preocupado com a parti-
cipação na Challenge Cup Fe-
minina, onde vai defrontar as
vencedoras do encontro entre
bónias e sérvias, cuja elimina-
tória tem os jogos agendados
para 14 e 21 de Outubro.

Como os encontros da ter-
ceira ronda da prova estão mar-
cados para 11 e 18 de Novembro,
o Alavarium terá, no máximo,
apenas três semanas para pre-
parar uma eventual deslocação
à Bósnia Herzegovina ou Sér-
via, uma vez que só conhecerá
o adversário a 21 de Outubro. |

Carolina Loureiro é um dos
reforços do clube aveirense

D.R.

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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Um momento para a história 
O FC Porto tem um recorde de campeonatos de andebol 
ganhos consecutivamente em Portugal: sete, entre 2009 
e 2o15. Quando fez o penta, em 2013/14, igualava a 
marca histórica do Sporting, cinco vezes campeão entre 
68/69 e 72/73, mas as conquistas não ficaram por aí. 
Ricardo Moreira, Gilberto Duarte e Hugo Laurentino são 
os três jogadores que estiveram nas sete conquistas. 

Ricardo Moreira a rematar da ponta-direita, algo que aconteceu durante 24 temporadas de andebol 

4 : °I  Ricardo Moreira, de 35 anos, colocou um ponto final num percurso de 24 temporadas, 
20 com ligação ao FC Porto. O antigo ponta-direita continua nos dragões como treinador 

CliPITÃO DO FIEPTA 
ACABOU A CARREIRA 
Ao fim de 24 anos a jogar 
andebol, Ricardo Moreira 
vai passara ser treinador, 
ficando responsável pelas 
equipas B e de juniores dos 
dragões. Somou 14 troféus, 
ficando ligado ao histórico 
heptacampeonato 

RUI GUIMARÃES 
**O O FC Porto anunciou on-
tem o final da carreira de Ri-
cardo Moreira, ponta-direita 
que estava há13 épocas conse-
cutivas ao serviço dos azuis e 
brancos e era um dos três ver-
dadeiros heptacampeões - sé-
rie de títulos recorde do ande-
bol português, que os portis-
tas conseguiram entre 
2008/09 e 2014/15. 

O extremo, natural da Fi-
gueira da Foz, era capitão de 
equipa há oito anos, ou seja, 
foi o líder do plantel em seis 
desses sete títulos seguidos,  

tendosucedidoaManuelAre-
zes. 

Para além dos sete campeo-
natos - foi considerado o me-
lhor jogador do Campeonato 
Nacional em 2009/10 e foi o 
melhor marcador em 2010/11 
-, Ricardo Moreira tem no pal-
marés duas Taças de Portugal 
(2005/06 e 2006/07), três Su- 

irtruLos 

Ricardo Moreira venceu 
sete campeonatos 
nacionais, duas Taças de 
Portugal, três Supertaças e 
duas Taças da Liga  

pertaças (2001/02, 2009/10 e 
2014/15) e duas Taças da Liga 
(2004/05 e 2007/08). 

Dragão de Ouro de atleta de 
alta Competição referente a 
2008/09, Moreira deixa de 
jogar mas continuará na es-
trutura do andebol azul e 
branco, agora com as funções 
de treinador da equipa Be dos 
juniores. 

Recorde-se que Ricardo Mo-
reira, que tem cerca de 100 in-
ternacionalizações, começou 
a jogar no CPN (duas épocas), 
com12 anos, tendo muito ce-
do entrado no PC Porto pela 
mão de José Magalhães. Ao 
chegar a sénior, esteve três 
temporadas emprestado -FC 
Infesta (2001/02), Belenenses 
(2002/03) e Vitória de Setúbal 
(2003/04), fazendo parte do 
plantel do principal portista 
desde a temporada seguinte 
sem qualquer interrupção. 

IMA FIGURA 
DO FC PORTO 
PARA SEMPRE" 
Ljuhomir Obradovic, 
treinador que esteve seis 
anos nos dragões, diz que 
foi um "privilégio traba-
lhar com Ricardo Moreira" 

imo "Um ganhador, um ho-
mem justo e honesto, com 
quem foi um privilégio traba-
lhar", disse ontem Ljubomir 
Obradovic a OJOGO sobre Ri-
cardo Moreira. O sérvio, que 
treinou o FC Porto entre 
2009/10 e 2014/15, tendo ga-
nho seis campeonatos e, dessa 
forma, feito o hepta - o pri-
meiro título desse ciclo foi 
com Carlos Resende ao leme -
continuou: "O Ricardo fez 
uma grande carreira, muito 
rica como jogador e como ca-
pitão. A ele o meu muito obri-
gado pela ajuda que me deu 
quando estive no FC Porto. Foi 
o meu braço-direito e esquer-
do também. O Ricardo Morei-
ra será uma figura do FC Porto 
para sempre."Obradovic, ago-
ra ao serviço da seleção femi-
nina da servia, não tem duvi-
das de que com " a experiência 
e a inteligência que tem, o Ri-
cardo Moreira será sempre 
muito útil ao andebol do FC 
Porto e de Portugal". 

••• De Manuel Arezes para 
Ricardo Moreira, e, oito anos 
depois, do ponta-direita para 
Hugo Laurentino. O guarda-
redes será o próximo capitão 
de equipa do FC Porto, tam-
bém ele um jogador com mui-
tas temporadas de casa, tendo 
chegado aos dragões com 15 
anos. Laurentino, que após a 
saída de Tiago Rocha para o 
Wisla Plock, há três anos, se 
tomou subcapitão, acaba por 
ser um sucessor natural de Ri-
cardo Moreira. De resto, esta é 
também uma passagem de 
testemunhoentre dois verda-
deiros heptacampeões -o ou-
tro é Gilberto Duarte, agora 
também nos polacos. -x-G. 
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Alegais foi cedido pelo FC Porto ao Barcelona 

MERCADO FC Porto emprestou o pivô e os 
catalães ficaram com opção de compra 

• Barça 
Alei& Borges 

Últimos tempos têm sido 
uma onda de (boas) 
emoções para Alexis 
Borges. O cubano que se 
naturalizou português é 
reforço do Barcelona, 
heptacampeão espanhol 

*o* Alexis Borges, de 26 anos, 
1,95 m e 115 kg, nascido em 
Havana, mas cidadão portu-
guês desde há apenas um par 
de meses, vai representar o FC 
Barcelona maior referência 
europeia e da Liga Asobal, ou 
não tivesse conquistado os 
últimos sete campeonatos e 
vencido nove vezes a Liga dos 
Campeões, entre 1991 e 
2015. 

O pivô, apresentado ontem 
pelo clube catalão como um 
"baluarte defensivo e ofensi-
vo", chega ao Barça empresta-
do pelo FC Porto para a nova 
temporada (2017/18), mas 
com opção de compra para  

mais duas épocas. "Em pri-
meiro lugar, vou sentir sauda-
des dos colegas de equipa e 
depois dos adeptos, que são 
muito importantes, estão 
sempre connosco a lutar. Vaí 
ser difícil", afiançou Alexis, 
que representava os portistas 
desde2013,conquistandodois 
campeonatos nacionaíseuma 
Supertaça. 

O Barcelona deixou de con-
tar com odinamarquêsJesper 
Noddesbo e, tendo apenas 
dois pivôs - o francês Cédric 
Sorhaindo e o polaco Kamil 
Syprzak -, o treinador Xavi 
Pascual elegeu Alexis Borges. 
"É a melhor coisa que aconte-
ceu na minha carreira. Após 
tanto trabalhodurono FC Por-
to, é o melhor prémio que pos-
so ter", adiantou o atleta, que 
há algumas semanas, como O 
JOGO adiantou na altura, fez 
em Barcelona os respetivos 
exames médicos. 

1 a melhor 
coisa que 
aconteceu 
na minha 
carreira, 
Após tanto 
trabalho 
duro no FC 
Porto, é o 
melhor 
prémio que 
posso ter" 

Alexis 
Borga 
Reforço do FC 
Barcelona 
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Luso-cubano troca a Invicta pela Cidade Condal 

Andebol E C. Porto volta aos treinos sem Ricardo Moreira e cede pivô luso-cubano 

Alexis emprestado ao Barcelona 
Primeiro dia da época 

2017-18, hoje, para a equipa 
de andebol do F. C. Porto e 
ausências de dois jogadores 
muito notadas: a do hepta-
campeão e Dragão de Ouro 
Ricardo Moreira, que aban-
dona a carreira e passa a 
treinador da equipa B; e a de 
Alexis Borges, emprestado 
ao Barcelona. 

A transferência deste 
pivô de 26 anos foi anuncia-
da ontem. O clube catalão 
reservou opção de compra 
por duas épocas. Alexis será  

o primeiro português a re-
presentar o Barça, campeão 
espanhol nas últimas sete 
épocas e nove vezes cam-
peão europeu. Natural de 
Cuba, Alexis tem nacionali-
dade portuguesa e pode re-
presentar a seleção. 

No primeiro dia da época 
também entra ao serviço 
um. novo treinador. O dina-
marquês Lars Walther, de 51 
anos, será oficialmente 
apresentado, em conferên-
cia de Imprensa, no Dragão 
Caixa (12 horas). 
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semáforo 

Per Maks Faffeka 

Alexis Borges 

•

Do F. C. Porto e do 

andebol portu-

gués já tinham 

saído jogadores, como Gil-

berto Duarte ou Tiago Ro-
cha, para os melhores em-

blemas europeus, mas 

nunca a nenhum, como ao 

pivià luso-cubano Alexis 
Borges, se apresentou um 

destino de tanto prestígio 

como o grande Barcelona. 

Francisco Neto 
Se bem o disse, o 
treinador da sele- 
ção feminina de 

futebol melhor o verificou: 
a Espanha é muito melhor 

e, tal como se previa, tra-

mou a estreia de Portugal 

no Europeu. A derrota até 

foi suave (0-2). Seguem-

-se a Escócia, a Inglaterra e 

o repto de sempre, o desa-

fio aos prognósticos. 

• 

Antonio Conte 

•

Está bem que é 
Abramovich quem 
paga e que 80 

milhOes nem é assim tan-

to como isso para o oligar-
ca russo, mas o certo é 
que também o "manager" 
italiano do Chelsea se 

compromete com a con-
tratação de Morata. Para 
quem despediu Diego 
Costa por SMS 
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Catorze federações desportivas reu-

niram-se ontem com o secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto 

para pedirem um maior apoio polí-

tico na defesa do ecletismo e diver-

sidade no desporto português.

Na reunião, sete presidentes de 

federações nacionais, em represen-

tação das 14 entidades subscritoras 

do apelo, manifestaram junto de 

João Paulo Rebelo a sua apreensão 

relativamente às difi culdades que 

têm sentido em afi rmar as suas mo-

dalidades, revelou à agência Lusa 

uma fonte federativa.

O apelo das federações junto do 

Governo português assenta em qua-

tro pilares, sendo o mais importante 

“o apoio político ao ecletismo e di-

versidade desportivos” no país.

As federações pretendem tam-

bém o reconhecimento da impor-

tância social deste sector e que isso 

se traduza num “maior investimen-

to no desporto nacional no seu to-

do”, de modo a que o orçamento 

para o desporto não seja “um ar-

redondamento do orçamento da 

educação”.

O último dos quatro pilares con-

siste numa maior capacidade de in-

formação, através dos meios de co-

municação públicos, e numa maior 

atenção dos organismos públicos às 

necessidades das federações.

A fonte federativa revelou ainda 

que o movimento das 14 federações 

representa “um cartão amarelo à 

Confederação do Desporto de Por-

tugal”, que, na opinião destas, não 

defende os interesses dos seus as-

sociados com a força com que estes 

gostariam.

Na reunião com João Paulo Rebelo 

estiveram presentes os presidentes 

das federações nacionais de ande-

bol, atletismo, canoagem, ciclismo, 

motociclismo, ténis de mesa e tria-

tlo. Além destas federações, o movi-

mento conta com a participação das 

federações de badminton, ginástica, 

judo, natação, râguebi e vela, assim 

como da Federação Académica do 

Desporto Universitário.

Federações 
querem que 
Estado apoie 
o ecletismo

Governo

Encontro com o secretário 
de Estado do Desporto 
serviu ainda para 
mostrar desagrado com a 
Confederação do Desporto
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ANDEBOL 

Ricardo Moreira 
passa a treinador 

Depois de 13 épocas ao serviço 
do FC Porto, o internacional por-
tuguês Ricardo Moreira vai pôr fim 
à carreira de andebolist a, passan -
do a assumira função de treinador 
das equipas juniores e B. 

O ponta-direita de 35 anos era 
capitão de equipa desde 2009 e foi 
heptacampeão nacional pelo clu-
be azul e branco, ao conquistar o 
campeonato entre 2008/2009 e 
2014 /2015. Ricardo Moreira, dono 
de um vasto currículo, junta tam-
bém duas Taças de Portugal, três 
Supertaças e duas Taças da Liga. 
Para além das participações nas 
competições europeias, como Liga 
dos Campeões e Taça EHF, o atleta 
conta ainda com 100 internacio-
nalizações pela seleção lusa. 

O FC Porto agradeceu com um 
"obrigado", no site oficial do clube, 
por todo o percurso que o jogador 
teve ao serviço dos dragões. O DM. 

Borges oficializado 
no Barcelona 
Outrojogador que o Dragão Cai-
xa deixará de ver na próxima 
temporada é Alexis Borges. O 
pivô de 26 anos foi emprestado 
ao Barcelona e o clube catalão 
fica com opção de compra de 
dois anos. O luso-cubano, que 
está no FC Porto desde 2013, con-
quistou dois campeonatos na-
cionais e uma Supertaça e é as-
sim o primeiro português a re-
presentar o clube espanhol. Bor-
ges mostrou-se radiante por 
este passo na carreira. "É a me-
lhor coisa que me aconteceu", 
disse o jogador ao Porto Canal. 
Entretanto os dragões apresen-
tam hoje o dinamarquês Lars 
Walther como novo treinador. 
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Petro Vence Casa Pessoal e termina fase regular na 2.ª posição
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A formação tricolor disputará esta quinta-feira as meias-finais diante da Marinha de Guerra
 
Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
 
O Petro de Luanda terminou a fase regular do Campeonato Nacional sénior feminino em andebol na
segunda posição com 10 pontos, fruto da vitória, quarta-feira, sobre a Casa Pessoal do Porto do Lobito
(5º/4), por 23-17, em jogo da 7ª jornada disputado no pavilhão da Cidadela.
 
Em função disso, a formação tricolor disputará esta quinta-feira as meias-finais diante da Marinha de
Guerra (3º/8), às 17 horas, ao passo que a formação do Lobito vai lutar pela classificativa do 5º lugar,
às 13h30.
 
Durante o duelo, as petrolíferas foram sempre superiores, mantendo a liderança da partida, que
resultou na vantagem de três golos (12-9), ao intervalo.
 
No reatamento, a toada é a mesma, a turma do Catetão, com influência das veteranas Azenaide
Carlos e Magda Cazanga (ambas com cinco golos cada), facilmente perfurava a defesa contrairia, o
que a permitiu ampliar o resultado para 23-17, no final dos 60 minutos.
 
Antes para a mesma ronda, o Atlético Sport Aviação qualificou-se para as meias-finais, ao ocupar a
quarta posição com 4 pontos, mercê do triunfo diante do Progresso Sambizanga, por 22-18.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
20-07-2017 08:10  A formação tricolor disputará esta quinta-feira as meias-finais diante da Marinha
de Guerra.
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