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ANDEBOL 

Portugal bate 
a Macedónia 
1511  Portugal venceu a Mace-
dónia, por 35-22, no Europeu 
de sub-19 feminino, que se rea-
liza na Eslovénia, e hoje luta 
pelo 13° lugar num embate com 
a Croácia. Entretanto, a dupla 
de árbitros Daniel Freitas/Cé-
sar Carvalho dirigiuo Hungria-
França, das meias-finais. o 
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 josé costa lima 

A 
crise diretiva que 
atualmente assola o 
ABC/UMinho, fruto 
da demissão do pre-

sidente João Luís Noguei-
ra, pode estar perto do fim. 

Ao que o Diário do Mi-
nho apurou, há duas an-
tigas glórias do clube que 
ponderam avançar para 

a presidência dos acade-
mistas: Paulo Faria e Car-
los Matos, ambos ex-an-
debolistas, estudam nesta 
altura a possibilidade de 
apresentar duas listas aos 
órgãos sociais. 

O DM sabe que tan-
to um como outro colo-
cam a hipótese de suce-
der a João Luís Nogueira 
– mesmo que tenham de 

enfrentar-se num possí-
vel sufrágio –, mas antes 
de tomarem qualquer de-
cisão final estão a tomar 
pulso ao atual estado dos 
academistas, nomeada-
mente no que à parte fi-
nanceira diz respeito. 

O espectro de o ABC/
/UMinho poder fechar 
as portas, caso não se-
ja encontrada uma so-

lução diretiva a breve 
prazo, motivou este de-
sígnio dos dois empre-
sários, que ainda assim 
preferem reunir o má-
ximo de informação e 
apoios (sobretudo a nível 
institucional) para poste-
riormente tomarem uma 
decisão definitiva na in-
tenção de assumir a pre-
sidência dos minhotos.   

solução para crise diretiva no clube pode estar em duas listas 

Paulo Faria e Carlos Matos 
ponderam avançar no ABC 

Paulo Faria e Carlos Matos poderão vir a enfrentar-se no ato eleitoral academista
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é improvável que até quarta-feira (dia de eleições) alguém avance 

Antigas glórias preferem 
jogar à defesa no discurso 

C
onfrontados pelo 
nosso jornal, Paulo 
Faria preferiu não 
fazer qualquer co-

mentário sobre o assunto, 
ao passo que Carlos Ma-
tos apenas se manifestou 
«muito preocupado com 
a atual situação do ABC». 

Para já, a única certeza 
é que as eleições no clube 
academista decorrem na 
quarta-feira, mas até essa 
data é altamente impro-
vável que algum dos pu-
tativos candidatos avance 

com uma lista, pelo que 
o presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral, Pedro 
Machado, deve prorro-
gar o prazo para a entrega 
das mesmas. Esse espaço 
temporal será igualmen-
te importante para que 
Paulo Faria e Carlos Ma-
tos possam dissipar quais-
quer dúvidas em torno de 
uma candidatura à presi-
dência do ABC.      

Paulo Faria e Carlos 
Matos, empresários nas 
áreas da educação e res-

tauração, respetivamente, 
fazem parte de um leque 
de antigos jogadores que 
preenchem a memória dos 
sócios e adeptos do ABC. 
Ambos conquistaram inú-
meros títulos nacionais ao 
serviço de um emblema 
que, ressalve-se, é o atual 
detentor da Taça de Por-
tugal e chegaram mesmo 
a partilhar o mesmo bal-
neário ao serviço do clu-
be dos seus corações. 

Além do ABC, Paulo 
Faria, que na última épo-

ca treinou os seniores do 
Águas Santas, notabilizou-
-se também com a cami-
sola do Sporting e Carlos 
Matos abrilhantou a sua 
carreira ao serviço do FC 
Porto.  

Agora, fora da quadra, 
os dois “históricos” do clu-
be acamista perfilam-se 
como os mais fortes can-
didatos a ocupar o gabi-
nete da presidência do 
ABC/UMinho. Resta es-
perar para ver se e quan-
do avançam... 
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