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Carlos Ruesga reconhece haver coisas a melhorar no seio do Sporting 

Campeão abre 
ronda no Funchal 
4  Sporting visita o Mudeiru, SAD 
em jogo antecipado da 4. 9  jorna -
da do Andebol 1 

Na ressaca da vitoria na Turquia, o Sporting 
chegou a Portugal e tem ja nova viagem. 
agora para o Funchal, na abertura da 4' 
jornada do Andebol 1, onde o Madeira, SAD 
espera nova gracinha. Os insulares estão 
em grande forma. com  duas vitorias nos 
dois encontros reaízados. em casa diante 
do FC Porto. e depois em Aveiro, contra o 
São Bernardo. 
E basta ver que na epoca passada os 
leões empataram a 30 golos na última 
viagem ao Funchal para se ter uma ideia 
da qualidade que o jogo terá certamente! 
Por isso mesmo o guarda-redes Luis 
Carvalho, dos madeirenses, antecipou ao 
Jornal da Madeka «Esperamos um jogo 
muito dificil contra o atual campeão 
nacional e que esta a disputar a Liga dos 
Campeões. Em condições normais 
teremos poucas hipóteses, mas mesmo 
com algumas lesões, è sempre um clube 
especial nestes momentos de elevada 
exigência», explicou. E acrescentou: 
«Apesar de estarmos a construir o nosso 
modelo de jogo, queremos dar um bom 
espetáculo aos nossos adeptos e lutar 

CALENDÁRI1== 

4'  AXUliPbOi 13  4..  /01111.1d4  4 moje 
Madeira SAD-Sporting /8.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira 
AC Fale-Arsenal Devesa 21.30 h 
Pavilhão Municipal, em Fale  

4 sábado. 23 
ABC-Boa Hora 17.00 h 
Pavilhão Flavio Sa leite. em Braga 
Avanca-Ben0Ca 1.8.00 h 
Pavilhão Comandante Adelino D. Costa. em Avanca 
FC Porto-São Bernardo 18.00 h 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto  
Xlco Andebol-Mala/ISMA1 18.00 h 
PavIlhao Francisco de Holanda, em Guimarães.  

Dozalago, 24 
Belenenses-Aguas Santas 15.00 h 
Pavilhão Acad.:1 Rosa, em Lisboa 

pelo andebol da Madeira».  
Ja o central Carlos Ruesga, do Sporting, 
avisou logo apõs o sucesso na Turquia: 
«Saboreámos a vitória e sempre unidos. 
Sabemos que temos algumas coisas a 
melhorar, mas o pensamento está no jogo 
com o Madeira, SAD. Temos de encarar 
este campeonato, que queremos que seja 
de renovação de titulo, com toda a 
humildade». 
Em Fafe joga-se também hoje o AC Fafe-
-Arsenal Devesa (2130 horas), uni derby 
minhoto entre duas equipas que ainda não 
ganharam. Os fafenses têm um empate 
com o Boa Hora, os arsenalistas 
contabilizam três derrotas. 

HUGO COSTA 
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Taça feminina sorteada 
-› Equipas da divisão maior do 
andebol nacional só entrarão em 
ação no mês de novembro 

A 1.4  eliminatória da Taça de Por - 
tugal feminina terá apenas três jo-
gos (um em cada zona), o que signi-
fica que 17 equipas da 2.' divisão 
ficam já automaticamente apuradas 
para os 1/16 de final, onde estão as 
12 equipas do principal escalão que 
obrigatoriamente jogarão como vi-
sitantes contra as equipas da 2.9 
Também Colégio Gaia, Madeira 
SAD, Alavariurn, SIR/CJB, Sp. Ma-
deira e Maiastars não podiam calhar 
entre si por terem sido os 6 primei-
ros da época passada. 

Assim, a 14 de outubro, jogam-se  

as partidas Vermoim-Douro AC. STR- 
- CB Castelo Branco e Quinta Nova 
-Passos Manuel. A 1 de novembro 
disputam-se os encontros dos 1/16: 
A. Garrett (2.1-Cal Gaia (1.1, Qta. 
Nova/ P. Manuel (2.1-Madeira SAD 
(1.1, P. Salvo (2.4)-SIR/CJB (1.3), AI- 
pendorada (2.')-Maiastars Ju- 
ve Mar (2. a) -Sp. Madeira (1.4), 
• (2.1-Alavarium (1.1, SF Marinha 
(2.1-CALE (1.1, Batalha (2.1-Ao. 
Porto (11, Vermoim/Douro (2.1 - 
-Sta. Joana (1.1, Inter MilheInós (2.1- 
-Assomada (1.1, Modicus (2.4)-Ju-
ve Lis (1.1, Vela Tavira (2.4)-V. Vouga 
(2.1, Didáxis (21-011v. Frades (2.4), 
SP Sul (2.4)-SIRICast. Branco (2.4), 
Cister (2.4) -ABC (2.4), P. Rubras (2.1 - 
- Alcanena (1.9. 11 C. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Mudar para melhor a “questão
financeira”, entendimento com a
autarquia para a requalificação
do Pavilhão Flávio Sá Leite e
encontrar empresas e pessoas
que possam “apoiar o ABC e o
andebol” - estas são prioridades 
que Rui Silva, segunda-feira à
noite, elencou aos jornalistas,
nas suas primeiras declarações
como presidente do ABC.

“Eu costumo dizer que somos
o melhor clube de andebol do
país. Por isso queremos também
encontrar as melhores empresas
para apoiar a nossa formação e
a equipa sénior”,  acrescentou
após a primeira reunião do novo
conselho de administração.

“Nós vamos reunir, trabalhar,
definir estratégias, abordar
empresas, espero que a cidade
de Braga, todas as empresas do

país que gostem de andebol e do
ABC, que possam apoiar o ABC
nos próximos tempos”, frisou,
revelando que a Primavera “ irá
continuar connosco, e isso é uma

alegria. Significa que os patroci-
nadores confiam no ABC, gos-
tam de ver a sua imagem asso-
ciada ao ABC. São empresas
vencedoras, e o ABC também é

um clube vencedor”.
A propósito da requalificação

do Pavilhão Flávio Sá Leite, Rui
Silva respondeu: “isso é algo
que vamos fazer, de imediato, é

um processo urgente, porque es-
te pavilhão precisa rapidamente
de obras, porque mesmo as
questões desportivas ficam em
causa com as debilidades que te-
mos”. Ainda sobre este tema,
adiantou: “já falámos com o
presidente da Câmara Municipal
de Braga, que se mostrou dispo-
nível para ajudar na requalifica-
ção; vamos encontrar um con-
senso que seja o melhor para
todos. Para que, rapidamente,
volte a trazer alguma dignidade
ao pavilhão Flávio Sá Leite”..

Na orgânica desportiva da
colectividade serão pontuais as
mudanças a introduzir: “o clube
está bastante estável nesse
aspecto, há algumas alterações
que terão de ser feitas. Eu era
director de uma equipa e esta-
mos a   trabalhar nisso, há gente
com vontade de ajudar, será fácil
encontrar as pessoas para conti-
nuar a levar a formação do ABC
a um bom plano”, salientou.

No plano desportivo Rui Silva
observa “não que esteja algo de
errado”, mas acentua haver
“sempre algo a melhorar e esta-
mos todos a trabalhar nisso. O
ABC tem uma pessoa que está a
trabalhar muito de perto com os
directores e técnicos, que não es-
tava na última época, e está a
funcionar muito bem, que é o
professor Pedro Albuquerque”,
adiantou. 

Finanças, patrocínios e pavilhão
são prioridades do ‘novo’ ABC
RUI SILVA, desde segunda-feira presidente  do ABC, sucedendo  a João Luís Nogueira, revelou querer
melhorar as finanças, captar patrocinadores e avançar requalificação do Sá Leite. 

DR 

Tratar com a autarquia requalificação do pavilhão “é algo que vamos fazer de imediato” - revelou Rui Silva, presidente do ABC
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hoje às 21.30 horas, no Pavilhão
Municipal de Fafe, o AC Fafe
recebe o Arsenal da Devesa, no
primeiro ‘dérbi’ minhoto da épo-
ca, em jogo antecipado da quarta
jornada do Andebol 1.

Os dois clubes, ambos com o
objectivo de manutenção no es-
calão maior do andebol nacio-
nal, tiveram nas primeiras três
jornadas um arranque sofrido.

Os arsenalistas, porventura a
assimilar processos do treinador
Domingos Nunes, que sucedeu a
Gabriel Oliveira já em cima do
arranque do campeonato, come-
çaram a perder em casa com o
Águas Santas (20-28), foram a
Avanca perder (30-25) e ao rece-
berem o líder Belenenses  discu-

tiram até aos últimos segundos o
resultado mas, ainda assim, não
evitaram a derrota, ainda que
tangencial (30-31). 

Os fafenses, que mantêm o
treinador Luís Silva e a estrutura
da equipa, o melhor que conse-

guiram foi um empate (29-29)
na recepção ao Boa Hora, à se-
gunda jornada, depois de uma
derrota (30-17) com o Sporting
na primeira ronda, e antes de à
terceira terem perdido na visita
ao Maia/Ismai (27/21).

Primeiro ‘dérbi’ minhoto hoje às 21.30 no Pavilhão Municipal de Fafe

AC Fafe recebe Arsenal da Devesa:
ambos procuram fugir do fundo

DR 

AC Fafe estreou Pavilhão do Sporting 

lll
Hoje às 19 horas, no
Funchal, também em jogo
antecipado da quarta
jornada, o Madeira Sad, que
à segunda jornada venceu 
o FC Porto (29-25) 
recebe o Sporting. 
Os ‘leões’ jogam domingo
em casa com o Motor
Zaporozhye para a Liga 
dos Campeões. 
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Ílhavo Ac
defronta
Alavarium
nos 1/16 avos

O sorteio dos 1/16 avos de final
da Taça de Portugal de Senio-
res Femininos, que se realizou
na sede da Federação Portu-
guesa de Andebol e cujos jogos
estão agendados para 1 de No-
vembro, ditou um “der by” en-
tre as equipas do Ílhavo AC e o
Alavarium.

A equipa ilhavense, da 2.ª Di-
visão Nacional, ficou isenta da
1.ª eliminatória, a disputar a 14
de Outubro, mas em contra-
partida vai ter que defrontar
na ronda seguinte a formação
aveirense do primeiro escalão
nacional. O conjunto da Casa
do Povo de Valongo do Vouga,
que também foi uma das 17
equipas isentas na eliminatória
inaugural, tem uma depois
uma longa deslocação até ao
Algarve, onde vai defrontar o
Vela Tavira. |

Andebol
Taça de Portugal Feminina
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João Pinto vai defrontar a sua antiga equipa. FOTO TONY CRUZ JR.  

*MODALIDADES 

Madeira SAD recebe 
Sporting dos milhões 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

É comum se dizer que orçamentos 
não ganham jogos, mas na verdade a 
tarefa que aguarda o Madeira Ande-
bol SAD esta tarde frente ao Spor-
ting, partida agendada para o Pavi-
lhão do Funchal a partir das 19 ho-
ras, é no mínimo complicada. Com  
um orçamento acima dos dois mi-
lhões de euros, campeão nacional 
em título e com uma entrada em 
grande na fase de grupos da Liga dos 
Campeões esta temporada, o Spor-
ting nunca se apresentou no Fun-
chal com um grau tão elevado de 
motivação e com um plantel todo 
ele virado para a excelência. 

Perante este quadro, que não é 
inédito para os madeirenses, não 
restam dúvidas de que um Madeira 
SAD unido e competente em todas 
as variáveis terá condições de sur-
preender uma equipa que lhe é re-
conhecidamente superior. 

João Pinto moralizado 
A favor do Madeira SAD está, sem 
dúvida, o factor casa e neste particu-
lar os seus adeptos, que desde a pri-
meira jornada têm marcado o seu 
lugar no principal palco do andebol 
da Madeira, num apoio que se tem 
relevado determinante. 

Importante também na estrutura 
do técnico Paulo Fidalgo é o regres-
so do internacional João Pinto, ex-
Sporting, que deverá fazer a sua es-
treia em casa com as cores da SAD, 
sendo que igualmente Elledy Seme-
do fará parte das contas do seu téc-
nico, ultrapassada que está a lesão 
contraída frente ao FC Porto. Ma-
deira SAD em força para um encon-
tro que promete ser também um 

O MADEIRA SAD 
SOMA DUAS 
VITÓRIAS NOUTROS 
TANTOS JOGOS 
DISPUTADOS 

grande espectáculo, tal como acredi-
ta João Pinto, andebolista de refe-
rência na equipa madeirense. 

"Sem dúvida que Sporting mere-
ce da nossa parte todo o respeito, 
mas também acredito nesta altura 
que nos respeitam também", refere 
o atleta, sublinhando: "Temos vindo 
a fazer um nosso caminho, traba-
lhando com muita intensidade de 
modo a que possamos atenuar dife- 

renças. Este é um jogo complicado, 
o Sporting está numa boa fase, está 
na Liga dos Campeões, mas o Ma-
deira SAD terá uma palavra a dizer. 
Desejamos contar com os nossos 
adeptos e realizar uma boa presta-
ção e sair felizes deste jogo, que é 
vencer. Se conseguirmos colocar 
em campo a postura que tivemos 
contra o FC Porto, um Madeira 
SAD aguerrido, com garra, tenho a 
certeza que colocaremos imensas 
dificuldades ao Sporting". 

Antes desta jornada o Sporting 
soma oito pontos, fruto de duas vi-
tórias frente ao Fafe e Xico Andebol 
e um empate em casa com o ABC. 
Já o Madeira SAD averbou duas vi-
tórias, no Funchal contra o FC Por-
to e fora contra o São Bernardo, so-
mando seis pontos. 
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Já nesta época

Supertaça foi o último troféu
a chegar ao Sá Leite

O novo presidente do ABC/UMinho, Rui Silva, disse, lo-
go após ter tomado posse, que a turma minhota é uma 
referência em termos de formação, tendo sublinha-
do que o ABC é «o melhor clube de andebol do país».
E, olhando para os últimos quatro anos, verifica-se 
que os academistas conseguiram, desde 2013/2014, e 
já contando com a conquista da Supertaça, seis títu-
los, os mesmos de Benfica, Porto e Sporting... juntos. 
Destaque para 2015/16, que culminou com a conquis-
ta da Supertaça, Taça Challenge e, ainda, do campeo-
nato nacional. A última conquista foi a Supertaça, que 
já mora no Flávio Sá Leite.

Títulos do ABC (34): I Divisão (13); Taça de Portugal 
(12); Supertaças (7); Taça Challenge (1); II Divisão (1). 

rui silva já reuniu com o presidente da câmara

«Queremos dar alguma dignidade
ao Pavilhão Flávio Sá Leite» 

A reabilitação do Pavilhão Flávio Sá Leite é um «pro-
cesso urgente», garante Rui Silva, tendo revelado que 
já reuniu com o presidente da Câmara Municipal de 
Braga, Ricardo Rio, que «sempre se mostrou disponí-
vel para ajudar na requalificação». 

«Este é um processo urgente. É algo que vamos fazer 
no imediato, porque o Flávio Sá Leite precisa, urgen-
temente, de obras, porque até as questões desportivas 
podem ser colocadas em causa devido às debilidades 
que temos», juntou, destacando o papel essencial da 
Câmara em todo o processo. 

«Vamos procurar encontrar um consenso e uma solu-
ção que seja o melhor para todos. Para que, rapidamente, 
o Flávio Sá Leite volte a ter dignidade», disse Rui Silva.

 pedro vieira da silva

O
s elementos da lis-
ta encabeçada por 
Rui Silva, que an-
teontem foi em-

possada para um man-
dato de quatro anos 
à frente dos destinos do 
ABC/UMinho, já traba-
lham arduamente, tendo 
em vista melhorar, rapida-
mente, a débil situação fi-
nanceira do clube minho-
to. E ideias não faltam aos 
novos elementos...

«Já temos, claro, uma 
estratégia no que diz res-
peito a patrocinadores. Já 
abordámos o assunto na 
primeira reunião do Con-
selho de Adminstração e 
já estão definidas algumas 
coisas. É urgente encon-
trar empresas que apoiem 
o ABC e o andebol. Eu di-
go, com frequência, que 
somos o melhor clube de 
andebol do país e, por is-
so, queremos também en-
contrar as melhores em-
presas para apoiar a nossa 
formação e a equipa sé-
nior. Nas próximas sema-
nas vamos reunir, traba-
lhar, definir estratégias e 
abordar as empresas. Es-
pero que a cidade de Bra-
ga, todas as empresas do 
país que gostem de an-
debol e do ABC, que nos 
possam apoiar nos pró-

ximos tempos», destaca 
o novo líder do ABC.

«Será fácil
arranjar pessoas
para a formação»
Rui Silva, que exercia, até 
segunda-feira, o cargo de 
diretor na formação do 
ABC/UMinho, irá assu-
mir, em pleno, a presi-
dência da SAD amarela. 

O seu anterior cargo 
será ocupado por outra 
pessoas, mas outras mu-
danças vão surgir. 

«O clube, ao nível 
de departamentos, es-
tá bastante estável. Exis-
tem algumas alterações 

rui silva, novo presidente, quer cidade e empresários ao lado do abc

«É urgente encontrar empresas
que apoiem o ABC e o andebol»

que terão de ser feitas. 
Por exemplo, eu era dire-
tor de uma equipa e terei 
de ser substituído. Já es-
tamos a trabalhar nisso,
mas há sempre muita 
gente com vontade de 
ajudar e será fácil encon-
trar as pessoas para con-
tinuar a levar a formação 
do ABC a um bom plano. 
Queremos que as pessoas 
vejam no ABC o que im-
porta, que é o andebol, a 
equipa sénior, mas a for-
mação também é mui-
to importante», juntou 
Rui Silva, que prometeu, 
ainda, analisar as contas, 
aprovadas em AG, «até ao 

mais ínfimo pormenor».

Elogios
a Pedro Albuquerque
Rui Silva revelou, ain-
da, que «há sempre aspe-
tos a melhorar», mas isso 
não significa que as coi-
sas estivessem a ser feitas 
erradamente. 

«Há sempre algo a me-
lhorar e estamos todos a 
trabalhar nisso. O ABC 
tem, esta época, uma pes-
soa, que é professor Pedro 
Albuquerque, que está a 
trabalhar de perto com 
os diretores e técnicos, 
e está a funcionar muito 
bem», vincou.

Rui Silva com Carlos Matos 

D
M
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Pavilhão ao rubro 
Madeira SAD recebe hoje o campeão Sporting no Pavilhão do Funchal, recinto 
que deverá, mais uma vez, revelar-se pequeno de mais para tantos adeptos.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 J

oa
na

 S
ou

sa

A
equipa do Madeira SAD re-
cebe hoje a formação do
Sporting, campeão nacional
em título, em jogo a contar
para a 4.ª jornada da fase

regular do campeonato nacional
de andebol.
Depois da excelente vitória alcan-

çada no arranque do campeonato
na receção ao FC Porto, vice-cam-
peão nacional, e da vitória expressiva
no jogo seguinte, o velhinho Pavi-
lhão do Funchal deverá, mais uma
vez, revelar-se demasiado pequeno
para os muitos adeptos que irão
deslocar-se até ao recinto na expe-
tativa de poder acompanhar o jogo.
O Sporting segue em segundo lu-

gar nesta fase, fruto de oito pontos
averbados em consequência de duas
vitórias e um empate. Já o Madeira
SAD, de Paulo Figaldo, que conta

com menos um jogo (contra o Ben-
fica), soma seis pontos, conquistados
na vitória contra os adversários aci-
ma referidos.
O jogo foi agendado para as 19h00,

mas a afluência ao pavilhão deverá

ser sentida muito antes do início
do jogo, já que muitos adeptos vão
procurar evitar ficar à porta por
falta espaço na bancada, tal como
tem vindo a acontecer nos jogos
grandes. JM

©
 D

R

Equipa madeirense vai ‘dar o litro’ para supreender o Sporting. 
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Madeira SAD 
recebe campeão
Equipa de Paulo Fidalgo re-
cebe hoje a visita do Spor-
ting. Os madeirenses só
sabem vencer e vão contar
com o apoio do público para
manter essa tendência.
pág. 34
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CAMPEONATO JORNADA COMEÇA 
HOJE E HÁ HADGRA-SPOR1116 
A quarta jornada do Andebol 1 arranca hoje e 
com um jogo em destaque, o Madeira SAD-
Sporting. Depois da vitória na Champions, 
mas com um empate na última jornada do 
campeonato, os leões deslocam -se a um 
pavilhão complicado e para defrontar uma 
equipa motivado pelas vitórias sobre FC 
Porto (casa) e S. Bernardo (fora). Também 
hoje jogam AC Fafe e Arsenal. —a.e. 
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MUDANÇA Mais do que as quatro vitórias em igual número de jogos oficiais, Belone 
Moreira destaca a forma de o Benfica jogar, que "já tem o dedo de Carlos Resende" 

Aguff  ia já tem identidade 
Águias estão a fazer um 
bom arranque de época, 
notando-se já as mudanças 
no estilo de jogo impostas 
por Carlos Resende. "Um 
andebol mais  agressivo, 
com defesas mais subidas", 
aná/iça o lateral-direito 

LEONEL LOPES GOMES 
••• Duas vitórias na Taça 
EHF, outras tantas para o cam-
peonato nacional, eis o saldo 
do Benfica nos quatro encon-
tros oficiais disputados na 
nova temporada. Mais do que 
isso, que, na verdade também 
aconteceu na temporada pas-
sada 

 
- foram seis vitórias con-

secutivas a abrir, embora sem 
jogos europeus -, é a forma de 
jogar que está diferente no 
andebol do Benfica. "O Carlos 
Resende é um treinador bas-
tante diferente do Mariano 
Ortega.Tem um estilo de jogo 
muito agressivo, de contra-
ataque com defesas mais subi-
das. Claro que se nota o dedo 
dele, apesar de ainda estarmos 

Belone Moreira em ação no jogo de domingo com o FC Porto 

"Calos 
Resende é 
um treina-
dor 
bastante 
diferente 
do Mariano 
Ortega. Tem 
um estilo de 
jogo muito 
agressivo, 
de contra-
ataque com 
defesas 
mais 
subidas" 

Betone 
Moreira 
Jogador 
do Benf ira 

nas primeiras jornadas do 
campeonato. Estamos a evo-
luir de jogo para jogo, mas já a 
fazer muitas das coisas que ele 
pede e com sucesso", refere 
Belone Moreira, lateral-direi-
to dos encarnados que no do-
mingo marcou cinco golos na 
vitória sobre o FC Porto, por  

28-25. "É verdade que a nossa 
equipa é jovem, mas também 
há um misto de jogadores ex-
perientes e com influência e 
isso é muito bom para segurar 
os resultados em determina-
dos momentos mais quentes 
dos jogos. Apesar de jovem, a 
equipadeu,emocionalmente,  

uma resposta muito boa fren-
te ao FC Porto", considera o 
meia distância que admite 
que "toda a gente gosta de ga-
nhar ao FC Porto", embora 
logoa seguir refreie os ânimos: 
"Foi o que aconteceu, mas foi 
só mais um jogo e mais três 
pontos". 
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FC PORTO 
CONTRATA LATERAL 
ESLOVENO 
Alexander Spende é a mais 
recente aquisição do andebol 
do FC Porto. Segundo o 
"Handball-Planet", os 
dragões fecharam a contrata-
ção do lateral-esquerdo 
esloveno, de 24 anos, que 
jogou nas últimas quatro 
épocas no Maribor, da 
Eslovénia. Spende, de 1,99 
metros e 90 kg, havia sido 
companheiro de equipa do 
também lateral-esquerdo 
croata Nikola Spelic, que 
reencontrará agora no 
Dragão. —R.G. 
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EUROPA RIEM NEGAR FARÁ 
DOIS JOGOS NUM FIM DE SEMNIA 
O Rhein Neckar fará dois jogos seguidos no 
fim de semana de 11 e 12 de novembro, um 
para a Champions e outro para a Bundesliga. 
O campeão alemão enfrentará primeiro, o 
Leipzig, ao fim da tarde, e seguirá no imediato 
para Barcelona, a 1500 quilómetros de 
distância. Esta sobrecarga de encontros deve-
se a compromissos televisivos e à falta de 
diálogo entre a EHF e a federação alemã. -A.F. 
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Rui Silva, presidente 
do ABC, era um dos 
dirigentes dos escalões 
de formação 

"Equipa está bem e recomenda-se" 
A equipa sénior do ABC parece não estar a acusar a crise 
diretiva pela qual o clube passou, nem as grandes perdas 
que sofreu no plantel. "A equipa neste momento está 
estável, temos tido resultados positivos, ganhámos a 
Supertaça, para o campeonato vencemos o jogo que 
fizemos em casa e temos dois empates fora", recorda Rui 
Silva. "Queremos continuar a ganhar títulos e da nossa 
formação têm saído jovens valores para a equipa 
principal e para a Seleção Nacional", concluiu o novo 
presidente do ABC. 

11 
'ABC tem tudo 
para ser o maior 
e o melhor clube 
de Portugal pp 

"A garantia de requalificar o 
pavilhão Flávio Sá Leite já foi 
dada pelo presidente da 
Câmara Ricardo Rio. Havia 
algumas divergências entre 
o clube e o município, mas 
queremos avançar com as 
obras rapidamente", disse 
Rui Silva. "Queremos 
também que as pessoas 
voltem a encher o pavilhão, 
que voltem a viver intensa-
mente este clube e os títulos 
recentes continuarão a 
surgir", garantiu o novo líder 
academista, para quem "o 
ABC tem tudo para ser o 
melhor e o maior clube de 
andebol em Portugal". 

ANDEBOL  Rui Silva, novo presidente do ABC, precisa de tomar consciência da situação do clube 
e assume que terá de falar com credores. A primeira entrevista foi dada a O JOGO 

"É POSSWEL TER MUITO 
MAIS GENTE A JOGAR" 
É natural de Amares, tem 
4o anos, é empresário da 
restauração, licenciado em 
Gestão pela Universidade 
do Minho e vive em Braga. 
Foi por causa do filho, 
Duarte Silva, iniciado do 
ABC, que se ligou ao clube 

ºcn aulatAxAss 
••• Rui Silva assumiu an-
teontem a presidência do 
ABC, resolvendo a crise direti-
va em que o clube de Braga 
estava mergulhado. 
Como surgiu a ligação ao 
ABC? 
—Foi através do meu filho, 
que jogava andebol na escola. 
Depois, houve um treinador 
do ABC que o chamou para fa-
zer uns treinos e ele ficou. A 
partir daí, passei a viver o ABC 
todos os dias, a passar algum 
tempo no pavilhão, acompa-
nhava as equipas, comecei a 
interessar-me a e a gostar do 
jogo, até que o treinador da 
equipa do meu filho convi-
dou-me para ser o diretor res- 

ponsável pelo escalão. 
Que agora, sendo presiden- 
te, vai deixar de ser? 
—Voudeixar,agora não tenho 
hipótese, não haverá tempo. 
Alguma vez pensou ser 
presidente do ABC? 
— Não, nau era urna ambi-
ção. 
Como surgiu então esta 
candidatura? 
— Foi mesmo nestas últimas 
semanas. Eu e o Carlos Matos, 
que nos conhecemos há al-
gunsanos,conversámosquan-
do surgiu este vazio diretivo e 
começámos a equacionar en-
contrar uma situação viável 
para o clube. Fomos também 
falando com outras pessoas e 
acabei por ser eu a liderar a 
equipa, como poderia ter sido 
outra pessoa. 
Qual é °estado do ABC? 
— A noção que temos ainda é 
vaga, é o primeiro dia, estamos 
a tomar conhecimento da si-
tuação mais ao pormenor. 
Que ideias tem para o ABC? 

Temos um projeto, que foi 

Temos um 
processo urgente 
para resolver cru(-. 
é a questão 
financeira, temos 
de falar com os 

"Queremos 
ampliar a 
atividade do ABC, 
até espalhar 
geograficamente 
em termos de 
formação" 
~Silva 
Presidente do ABC  

apresentado aos acionistas, 
mas necessitamos de avaliar 
melhor a situação real do clu-
be. Nenhum dos membros da 
nossa equipa estava na ante-
rior Direção, só o presidente 
da Assembleia Geral, Pedro 
Machado, é o mesmo. De res-
to, estamos a avaliar e ver se é 
possível implementar as nos-
sas ideias. 
Pode falar-nos deus 
ideias? 

—Temos um processo urgen-
te para resolver, que é a ques-
tão financeira, temos de falar 
com os credores e encontrar 
soluções, isso influenciará os 
projetos. Mas queremos am-
pliar a atividade do ABC, até 
espalhar geograficamente em 
termos de formação. O clube 
tem capacidade para ir mais 
longe na formação, é possível 
ter mais gente, muito mais 
gente a jogar andebol. 
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A15FC Porto reforça-se com lateral esloveno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb13c630

 
Fotografia: Reprodução/EHF
 
Alexander Spende chega ao Dragão Caixa proveniente do Maribor, da Eslovénia.
 
Alexander Spende é reforço da equipa de andebol do FC Porto. De acordo com o site especializado na
modalidade "Handball-Planet", os dragões fecharam a contratação do lateral-esquerdo esloveno, de 24
anos, que jogou nas últimas quatro épocas no Maribor, da Eslovénia.
 
Spende, de 1,99 metros e 90 kg, havia sido companheiro de equipa do também lateral-esquerdo
croata Nikola Spelic, que reencontrará agora de azul e branco.
 
20 setembro 2017 às 00:15
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ANDEBOL 

 
   

Sporting no Funchal 
tem visita complicada 
ril  Depois de obter a sua pri-
meira vitória fora na Liga dos 
Campeões, o Sporting regressa 
hoje (19h) ao ativo, visitando o 
complicado Pavilhão do Fun-
chal, em partida antecipada da 43  
ronda do Campeonato Nacional. 
O Madeira SAD, 4° na época 
transata, entrou na nova época 
em grande, com duas vitórias e 
uma delas frente ao FC Porto, 
enquanto os leões cederam um 
empate na receção ao ABC. 

Paulo Fidalgo, treinador do 
Madeira SAD, espera que a sua 
equipa corresponda à responsa-
bilidade do desafio: "É um privi - 
légio receber o campeão nacio-
nal, que está a jogar a Cham-
pions. O nosso objetiv.o é fazer 
um jogo competente, que os jo-
gadores estejam felizes e motiva -
dos. Se ganharmos pontos, me-
lhor. A diferença entre as duas 
equipas é notória e estamos em 
fase de construção, depois de 
muitas alterações." O técnico re-
fere, de resto, que "não esperava 
vencer o FC Porto de forma clara 
e ficaria surpreendido se batesse 
o Sporting. João Pinto e Elledy 
Semedo têm estado lesionados, 
mas devem recuperar. Quere-
mos entrar no Grupo A do cam - 
peonato e fazer boa campanha na 
Taça Challenge, não esquecendo 
que somos cabeças-de -série de-
pois dos triunfos nas duas últi-
mas épocas de ABC e Sporting."  

ANDESOL 
4° jornada 

MADEIRA SAD 19h00 SPORTING 

AC FAFE 21h30 ARSENAL 
AVANCA sab. BENFICA 

ABC sab. BOA HORA 
FC PORTO sab. SÃO BERNARDO 

XICO ANDEBOI. sab. MAIS ISMAI 
BELENENSES dom. AGUAS SANTAS 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D ema  

* BELENENSES 9 3 3 O O 88-84 
99  SPORTING 8 3 2 1 O 97-66 
O MATA ISMAI 7 3 2 O 1 85-77 

AVANCA 7 3 2 O 1 82-76 
ABC 7 3 1 2 0 87-73 

*MA& SAD 6 2 2 O O 62.45  
&BOA HORA 6 3 1 1 1 90-78 

éellENFICA 6 2 2 O O 50-45 
&A. SANTAS 5 3 1 O 2  71-66  

ÉbeXICO AND. 5 3 1 0 7 74-103 

402  FC Pacto 4 3 0 1 2 73-80  

4,9  AC FAFE 4 3 0 1 2 67-86 
& ARSENAL 3 3 O O 3 7593 

S. BERNARD03 3003 69-98 

Já Hugo Canela, técnico dos 
leões, respira confiança: "As 
coisas têm corrido cada vez 
melhor e temos motivos para 
estar satisfeitos. O Madeira SAD 
é uma equipa difícil, pois jogar 
no Funchal é sempre complica-
do, com muita humidade e ca-
lor. O adversário tem uma 
equipa excelente e muito bem 
estruturada. Sabemos as difi-
culdades que vamos passar, 
mas estamos prontos para ir à 
luta." 0 A.R. 
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FC Porto: Alesander Spende reforça equipa de andebol - SAPO Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-09-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7a2b9ec9

 
2017-09-20 09:26:12+01:00
 
FC Porto: Alesander Spende reforça equipa de andebol - SAPO Desporto
 
Sportinforma
Alexandre Spende é novo reforço da equipa de andebol do FC Porto.
 
 
Alexandre Spende é novo reforço da equipa de andebol do FC Porto.
 
Segundo o site "Handball-Planet", FC Porto e Maribor chegaram a acordo de forma a que o lateral-
esquerdo esloveno possa rumar ao Dragão.
 
Spende tem 1,99 e 90 kg.
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