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ANDEM.  MIEMO EM SEGUNDO 
NO EUROPEU ÁRIO 
A equipa feminina da Universidade de Aveiro 
foi segunda no Europeu Universitário de 
Andebol, que decorreu em Antequera, 
Espanha, perdendo na final com as alemãs de 
Colónia, por 41-30, depois de ter ganho o seu 
grupo com três vitórias e uma derrota. Na 
competição masculina, ganha pelos romenos 
de Suceava, a Universidade do Minho foi 
décima e a portuense FADEUP a 11.a. 
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LEÃO QUER GILBERTO 
Depois de Tiago Rocha, 
o Sporting avança para 
o lateral-esquerdo dos 
polacos do Wisla Plock 

ALEXANDRE REIS 

Eli Ainda não há confirmação 
oficial, mas ao que tudo indica o 
lateral-esquerdo Gilberto Duar-
te vai assinar pelo Spdrting, dei - 
xando o Wisla Plock, segundo na 
Superliga polaca e equipa habi-
tuada à fase dos grupos cimeiros 
da Ligados Campeões. Com  estas 
movimentações, os leões estão a 
inflacionar o defeso de uma for-
ma parecida comada temporada 
anterior, onde foram buscar uma 
nova equipa. Agora, tratam de li-
mar pormenores, devendo ga-
rantir também o pivô Tiago Ro-
cha, oriundo do mesmo clube. 

Refira-se que Gilberto Duarte, 
de 27 anos, é um dos jogadores 
portugueses mais cotados ao ní-
vel internacional, tendo seguido 
as mesmas pisadas de.Tiago Ro-
cha (31) na aventura do estran-
geiro, ao ingressar numa equipa 
de topo da Europa. Os dois joga -
dores foram peças fundamentais 
para a conquista do hexacam- 

DEPOIS DE 'COMPRAREM' 
UMA EQUIPA NOVA NA ÚLTIMA 
ÉPOCA, CAMPEÕES um= 
PORMENORES NO MANTEL 

peonato pelo FC Porto, tendo a 
sua saída representado, igual-
mente, o fim de um ciclo para os 
dragões, que se encontram em 
fase de completa renovação. 

A entrada de Gilberto Duarte 
nos leões vem colmatar a saída, 
para a mesma posição, de João 
Pinto para o Madeira SAD, en-
quanto Tiago Rocha poderá ocu- 

par o lugar deixado pelo chileno 
Marco Oneto, sem contrato. 

Gilberto, que vai dividir o lugar 
com o cubano Frankis Carol, 
pode também ser deslocado para 
a posição de central, onde o 
Sporting já tem o espanhol Carlos 
Ruesga e Carlos Carneiro. 

Com estas contratações, o 
Sporting fica teoricamente ainda 
mais forte, com bons recursos 
para a a nova época, que arranca 
com a Supertaça (a 27 de agosto, 
em Mèda) frente ao ABC, deten-
tor da Taça de Portugal. 

A 2 e a 3 de setembro, os verdes 
e brancos entram em ação na 
pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões, onde também terá 
aspirações, depois de há 16 anos 
ter atingido a fase de grupos. 

Pelo meio há a registar nascom-
petições europeias a conquista de 
duas Taças Chailenge, em 2010 e 
na última temporada, onde ven-
ceu todos os jogos. o 

DO FC PORTO 

José Magalhães 
vai para o PSG 
SI Segundo fonte bem infor-
mada, o dirigente do Ft Porto 
José Magalhães, que tem sido a 
alma dos dragões nos últimos 
anos, vai ser diretor desportivo 
do PSG, por influência do ami - 
go Antero Henrique, detentor 
do mesmo pelouro no futebol 
do clube francês e que aprecia 
andebol, costumando assistir a 
jogos no Dragão Caixa. 

Magalhães vai ser substituí-
do por Luis Graça, que foi ad-
junto do treinador Ricardo 
Costa, a caminho do FC Gaia. 
Refira-se que o PSG, de Niko - 
Ia Karabatic, conquistou a 
Starligue e foi finalista da 
Champions. o 
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ANDEBOL. Edgar Landim 
(ex-Sp. Horta) assinou pelo 
Valence, Juntando- se na 
Proliga francesa (Prol) a 
Ricardo Candeias, Fábio 
Magalhães e Miguel Batista 
(Chartres), José Costa e Elledy 
Semedo (Nancy), Tiago 
Pereira (Selestat), Gonçalo 
Ribeiro (Pontault-Combault) e 
Nuno Grilo (Créteil). 
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A4 Fim de ciclo no andebol do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-07-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=64423305

 
O andebol do FC Porto conquistou o heptacampeonato, foi dominante na última década, mas de um
momento para o outro a sua estrutura desmoronou-se.
 
Dois anos sem ganhar nada levaram ...
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José Magalhães vai para o PSG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-07-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8f51a8ad

 
Dirigente deixa FC Porto para ser diretor desportivo dos parisienses
Segundo fonte bem informada, José Magalhães, dirigente do FC Porto que tem sido a alma dos
dragões nos últimos anos, vai ser diretor desportivo do PSG, por influência do amigo Antero Henrique,
detentor do mesmo pelouro no futebol do clube francês e que aprecia andebol, costumando assistir a
jogos no Dragão Caixa.
 
José Magalhães vai ser substituído por Luís Graça, que foi adjunto do treinador Ricardo Costa, a
caminho do FC Gaia. Refira-se que o PSG, de Nikola Karabatic, conquistou a Starligue e foi finalista da
Champions.
 
02h18
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A6

José Magalhães vai para o PSG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-07-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a5a40ab5

 
Por Record
Segundo fonte bem informada, José Magalhães, dirigente do FC Porto que tem sido a alma dos
dragões nos últimos anos, vai ser diretor desportivo do PSG, por influência do amigo Antero Henrique,
detentor do mesmo pelouro no futebol do clube francês e que aprecia andebol, costumando assistir a
jogos no Dragão Caixa. José Magalhães vai ser substituído por Luís Graça, que foi adjunto do treinador
Ricardo Costa, a caminho do FC Gaia. Refira-se que o PSG, de Nikola Karabatic, conquistou a Starligue
e foi finalista da Champions.
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