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SPORTING
cartão de ddadão ou passaporte,
sendo que no próprio bilhete essa
informação ficará escrita. Já para a
receçào ao Barcelona, no dia 27 de
setembro, os preços são a partir dos
€35 (sócios) e das €60 (não filiados).
Para o encontro de 31de outubro. com
a Juventus, os preços também
começam nos €35 e nos €60. Como
para os jogos da Champions as
Gamebox contam e as exigências da
UEFA levam outra parte da bilheteira.
são colocados à venda apenas pouco
mais de 12 mil Ingressos...

Corrida à Champions em Alvaiade
-3. Leões colocam hoje à venda
os bilhetes para a Grécia e paru
Barcelona e Jure em Alvaiade
Adivinha-se uma corrida para os
bilhetes no Estádio José Alvaiade, pois
hoje os leões colocam à venda não
apenas os Ingressos para o jogo de
terça-feira, com Olympiakos, na Grécia,
da primeira jornada do grupo D da Liga

dos Campeões, mas também para as
receções ao Barcelona e à Juventus e
nestes dois casos, dada a grandiosidade
dos cartazes. com adversários
carregados de estrelas do futebol
mundial, espera-se uma verdadeira
corrida, pois ninguém quererá perder a
oportunidade de ver Messi e companhia
e Buffon e sua equipa no estádio dos
verde e brancos. Mas vamos por partes.

Para Atenas os ingressos custam €30
(zona adeptos) ou €90 (bancada central).
Sem critérios de venda, as bilheteiras,
que estão abertas das 10 às 20 horas,
vão ter estes ingressos disponiveis até
domingo — a venda destes bilhetes, na
Grécia assim se exige, terá que ficar
registada obrigatoriamente com os
dados da pessoa que Irá utilizá-lo:
primeiro e último nome e número do

Messi e Buffon jogam em Alvaiade

Em Portugal, no Sporting, logo
a tentativa de perceber o que se

O desalento de Fabio Coentrao,
já depois de ter sido substituido por
Ellseu devido a lesão

a
1.1

passava ao certo com o jogador,
algo que, naturalmente, só pode
ria ser feito após o apito final. Nessa altura, as indicações iam já no

sentido de não ser problema de
monta, o que fazia os leões respirar um pouco de alívio. Ainda assim, era preciso esperar.
A espera aconteceu até ontem à
tarde, altura em que o jogador se
apresentou em Alcochete, juntamente com os companheiros, no
regresso aos treinos do plantei às
ordens de Jorge Jesus. Coentrão
seguiu direto para o departamento médico, da responsabilidade do
diretor clinico Frederico Varan das, para ser reavaliado. Os exames
complementares de diagnóstico
revelaram que o problema muscular do lateral, apesar de inspirar
naturais cuidados, não será tão
grave como chegou a temer-se.
AVANÇA JONATHAN SILVA
Com os leões a voltarem à ação
na sexta-feira, em Santa Maria da
Feira — defrontam o Feirense na
5.4 jornada, às 19 horas —, o mais

Ao pé-coxinho a caminho de Atenas
Lesão na coxa esquerda contraída na Hungria ao serviço da Seleção Nacional não deve apresentar gravidade de maior
o Ainda assim dificilmente será opção para o jogo com o Feirense o Esperança para a Champions, com o 0lympiakos
ror
NINO RAPOSO
s sirenes soaram domin-

A

go na Academia do Sporting, em Alcochete: as
noticias que chegavam

de Budapeste, onde a Seleção Nacional defrontava a [Jun gria (1- 0), eram preocupantes, com
a lesão de Fábio Coentrão. No res
caldo do acidente, ficou nu entan to a saber se que o problema mus
cular na coxa esquerda do lateral
não deve apresentar gravidade de
maior. I lá por isso esperança de o
defesa poder jogar com o Olympiakos na terça-feira, para a Cham-

pions, ainda que tenha de fazer o
trajei() ate ,\ terias ao pé -coxinho .

Minuto 28 do jogo de Portugal,
da qualificação para o Mundial da
Rússia, que se realiza no próximo
ano: antes de um lançamento de li -

nha lateral, o defesa-esquerdo
queixou-se e fez sinal para o ban co de suplentes, dando indicação
do problema. Prontamente assis-

tido, lego se percebeu que
Coentrão não poderia ficar
em campo, sendo então

substituído por Eliseu.

A primeira escolha de Jorge Jesus
Foi o treinador Jorge Jesus que desde a primeira hora escolheu Fábio Coentrão para ser a primeira opção para lateral-esquerdo na equipa do Sporting. E foi
o técnico que insistiu para que a administração de tudo fizesse para assegurar,
Junto do Real Madrid, o emprestimo do Internacional português até final da presente época.

Com as saldas de Marvin Zeegelaar —
seguiu para o Watford a troco de €3 milhões — e de Jefferson — cedido ao SC
Braga na sequência da transferência de
Battaglia para Alvaiade os leões recuperaram ainda Jonathan Silva do empréstimo ao Boca Juniors, mas desde logo se
percebeu que o português seria a primeira escolha e o argentino a segunda, ainda

assim a ter em conta,
dada a exigência da temporada e a gestão que
será preciso fazer. Por
isso Coentrão leva já cinco Jogos (406 minutos) e
Jonathan foi chamado em
três ocasiões, somando
102 minutos.
»ORE AlvT.5/ 45'

certo será o jogador não entrar nas
escolhas do treinador. Porque
não está a 100 por cento e
mesmo que pudesse ir a
jogo Jorge Jesus de veria poupar o lateral, pensando no
jogo como Olympiakos, na terça-feira — no

seu lugar
avança JoSTER nathan Silva. Por

136K

'atou lbenti
itoge: J=

isso dizemos que Fábio Coentrão segue
ao pé - coxinho até á
capital da Grécia
mas ainda assim
com esperanças de
poder dar jogar.
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LISTA A DO LEÃO
NA CHAMPIONS

Adrien já se despediu

>> Goarda-ndie (2
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Médio foi à Academia dar um abraço a antigos companheiros, equipa
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técnica e restante 'staff Decisão da FIFA deve ser conhecida hoje
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Ristovski inscrito
na Europa
4 Na lista de 25 nomes entregue
à UEFA já não consta Adrien;
ta B com 24 jovens
E definitiva, pelo menos até janeiro
próximo, a lista de jogadores que o
Sporting inscreveu na UEFA tendo em
vista a sua participação na fase de
grupos da Liga dos Campeões. Na lista
principal salta a vista duas alterações
que estão diretamente relacionadas com
as mexidas no plantei durante o mercado,
nomeadamente a introdução de
Ristovski. a última contratação para o
plantei principal. e a ausência de Adrien
Silva que no último dia do mercado se
transferiu para o Leicester de Inglaterra,
numa operação que está ainda á espera
de ser validada pela FIFA. Ristovski,
recorde-se, não pode participar no play-off de acesso à Champlons por não
estar inscrito, embora tenha viajado com
a equipa para Bucareste, no jogo que
decisivo em que o Sporting goleou os
romenos do Steaua. Destaque ainda para
a Lista B composta por 24 jovens
jogadores, na qual há a destacar o
guarda-redes Pedro Silva, que trabalha
regularmente com o plantei principal, ou
Jovane Cabral, que fez o estágio de pré-temporada.

01 transferência de última
hora, mas antes de embarcar na sua nova aventura
futebolística fez questão
de se despedir dos antigos
companheiros. Aproveitando a folga concedida após o jogo da Sele
ção Nacional e enquanto ultima
toda a logística inerente à mudan
ça para Leicester, Adrien esteve
ontem à tarde na Academia de AIcochete para limpar o seu cacifo e
despedir -se dos seus antigos companheiros de equipa, também da
equipa técnica e restante staff de
apoio ao plantei principal.
O antigo capitão de equipa, que
nas últimas cinco temporadas se
tornou num jogador imprescindível e num símbolo do futebol leonino, desejou sorte e demonstrou
convicção na conquista do titulo
nacional nesta temporada.

F

O regresso ao trabalho do plantei
sportinguista, já a pensar no jogo
com o Feirense, agendado para
sexta-feira, aconteceu da parte da
tarde e Jorge Jesus já pode contar
com alguns dos jogadores que

na Academia.

... E MAIS QUATRO POR
CHEGAR A ALCOCHETE
Apesar do regresso de alguns
jogadores, o plantei sportinguista
esta longe de estar completo e,

provavelmente. há alguns jogadores

Adrien passou por Machete e viaja para Inglaterra nas próximas horas
SAIDA IRREVERSÍVEL

A oficialização da contratação de
Adrien Silva por parte do Leicester, numa operação relâmpago no
último dia do mercado de transferências, está ainda dependente da

João Mário deseja
sucesso a Adrien
4 Antigo companheiro de Sporting diz que Leicester contratou
bom jogador; «Dará tudo certo»

João Mário e Adrien ainda como leões

SEIS 'REFORÇOS'
PARA JORGE JESUS...

estiveram ao serviço das suas
seleções. William Carvalho, Rui
Patrício, Gelson, Fabio Coentrão
(este lesionado), Bruno Fernandes e
Bas Dost (Holanda) já se treinaram

Par

GelaetDi

BREVES

João Mário acredita que Adrien vai ter
sucesso na Premier League ao serviço
do Leicester. Agora apenas
companheiros de Selecào. o antigo
medio leonino que partilhou o balneário
com Adrien durante a temporada de

autorização da FIFA, que hoje continua a analisar o dossier que pode
dar luz verde para que Adrien possa ser apresentado. Em Inglaterra
acredita-se numa decisão favorável por parte da FIFA.
2015/16 diz mesmo que a equipa inglesa
contratou um bom jogador que tera
oportunidade de demonstrar numa das
ligas mais competitivas toda a sua
qualidade. E sublinhou que este era um
desafio que Adrien há muito queria
experimentar. «Adrien é um jogador
muito experiente e estou muito contente
com a sua Ida para a Premier League. até
porque era algo que ele ambicionava.
Desejo-lhe toda a sorte e tenho a
certeza de que ele fará tudo bem», frisou
João Mário, que saiu para o Inter de Milão,
no passado verão. a troco de 40 milhões
de euros.

que apenas chegarào na vespera do
Sporting jogar com o Feirense.
Doumbia (Costa do Marfim) e
Ristovski (Macecionia) jogam hoje,
mas Acuda (Argentina) e Coates
(Uruguai) apenas entram em campo
na madrugada de amanhã.

CHAMPIONS EM TONS
DE VERDE E BRANCO
O Sporting está a apostar forte na
sua afirmação como clube de
dimensão europeia e o Investimento
feito começa a dar os seus frutos.
Um bom exemplo é o facto de o
clube estar representado na Liga dos
Campeões em varios modalidades
corno no futebol, andebol, hoquel em
patins e futsal.

»AGENDA DE HOJE
O plante) sportinguista prossegue hoje a
preparaçao do jogo com o Feirense. agendado para a proxlma sexta-feira em Santa Maria da Feira. Tal como sucedeu ontem, o treino decorrera de tarde, na Academia. a porta
fechada corno e habitual.
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Podemos
ganhar
a qualquer
equipa

APONTA AO TÍTULO
E GARANTE LEÕES
«COM TUDO»
NA CHAMPIONS

44

Todos
s dias

NUNO
GOME
DEIXA
O SEIXAL
Antigo avançado
substituido por
Pedro Mil-Homens
na Direção do Centra
de Formação e Treino

trevista

En
A BOLA 1' ,

Olá comunicou a sua decisão
a Luis Filipe Vieira

410

EUSÉBIO CUP SERÁ

-4,57 '111

M TORONTO
O Águias têm tudo certo
para defrontar o Rangers
a 6 de outubro, no Canadá
P. te a,9

se Braga
cm

E

ata
ODEIO

Salvador
responde
a Júlio
Mandes
e' Rivais
do Minho
trocam
acusações
P 23
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porto

SOARES
AS ORDENS
PARA O CHAVES

reat c

COENTRAO APONTA AO 01
(-3

Deve falhar Ferrense, mas é hipótese para Atenas •

p

r.

©Avançado já trabalha
sem limitações
©Berrem será visto
pelos médicos

P. ut a t6
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HOJE
SURF
Mores Airlines Pro 2017

Campeonato internacional,
nos Açores, até dia 10.
AMANHA
ANDEBOL
20h00
Sporting-Fale,.ampeonato
nacional, Pavilhão João Rocha.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjomal.pt

Página 4

A5

ID: 71143561

05-09-2017

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,72 x 16,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Futuro directivo do ABC
ainda em aberto até dia 18

ASSEMBLEIA GERAL de ontem não foi conclusiva. Contas foram aprovadas, mas ponto de apresentação de candidaturas foi suspenso até dia 18, para que empresário Rui Silva elabore uma lista.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Continua em aberto o futuro directivo do ABC. A Assembleia
Geral de ontem, que aprovou
ainda as contas do clube, não foi
conclusiva e viu suspenso o ponto relativo ao acto eleitoral, tendo em conta que não foi apresentada nenhuma lista, nem
candidatura.
“Um accionista apresentou o
nome de Rui Silva para apresentar uma lista e solicitou que se
esperasse 15 dias para que a lista
fosse composta e amadurecida a
ideia”, explicou ao Correio do
Minho Pedro Machado, presidente da Assembleia Geral.
E prosseguiu, “está suspenso
até dia 18 o ponto de apresentação de candidaturas” à presidência da SAD do emblema academista. Assim, até ao próximo dia

FLÁVIO FREITAS

Assembleia Geral do ABC aprovou as contas do clube, mas suspendeu a apresentação de candidaturas

18 de Setembro poderão ainda
surgir outros nomes e listas candidatas.

Rui Silva é director do ABC e
conhecido empresário bracarense.

Recorde-se que a actual direcção do ABC está demissionária
há mais de um mês.
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Correio
do Minho.pt
TERÇA 5 SETEMBRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10477 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

BRAGA

MONTALEGRE

CAMINHA

Empresas em litígio pela concessão
e exploração de lítio

Câmara municipal compra piscinas
e “extingue” PPP

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Aldeia de Sistelo é uma
das Maravilhas de Portugal

Antiga Escola Dr. Francisco Sanches
acolhe dezenas de associações
Pág. 5
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BRAGA

ARCOS DE VALDEVEZ
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PROCESSO TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICO

DR

Págs. 2 e 3

DR

Publicidade

FUTEBOL

ANDEBOL

HÓQUEI EM PATINS

Mudança de treinador
na equipa da AD Fafe

Rui Silva pode assumir
a presidência do ABC

HC Braga apresenta-se
com ambição renovada
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Santa Maria acolheu II Fórum do Desporto
Decorreu durante os passados dias 31 de
Agosto, 1 e 2 de Setembro, o II Fórum do Desporto Mariense, numa parceria entre o município de Vila do Porto e as três associações
desportivas locais, Associação de Andebol da
Ilha de Santa Maria, e as suas congéneres das
modalidade de basquetebol e voleibol. Para uma
formação que atribui créditos aos treinadores,
deslocaram-se à ilha de Santa Maria, treinadores e especialistas de âmbito nacional.
Segundo foi avançado em nota de imprensa, a iniciativa contou com uma formação geral
para todos os agentes desportivos não praticantes e formação teórica e prática para cada modalidade.
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Empresário de Braga é, para já, candidato único à presidência do clube
minhoto. Assembleia diretiva foi adiada até dia 18 para apresentação de novo projeto

ABC à espera de Rui Silva
por mais duas semanas
Academistas aprovaram as
contas e assembleia geral
foi suspensa para que o
candidato Rui Silva elabore
uma lista. ABC espera que
em duas semanas possam
surgir mais candidatos à
liderança
PAULACAPTIAMARTINS
***Em dia de assembleia ge-

ral, o ABC começou por ver as
contas do último triénio aprovadas, conhecendo depois
aquele que é, até à data, o unico candidato asucessor deJoão
Nogueira."Um acionista apresentou a possibilidade de Rui
Silva, um empresário de Braga
e diretor da formação do ABC,
ser candidato, o qual solicitou
um prazo del5 dias para apresentar lista e elaborar o seu
projeto, pelo que a assembleia
geral eletiva foi suspensa até
dia 18. Até lá, esperamos que
possam surgir mais candidatos. Quanto às contas de 2014, ABC começou a época a conquistar aquela que foi a sua sétima Supertaça
2015 e 2016, foram aprovadas
vencer a primeira prova da
pelos acionistas; dos nove apeépoca, a Supertaça, batendo o
nas houve uma abstenção",
campeão nacional Sporting
informou a OJOGO Pedro Mapor 21-26, os academistas, Para Pedro Machado, presidente da Assembleia Geral do
chado, presidente da Assembleia Geral que ontem se rea- ABC venceu agora comandados, de novo, ABC, a forma como a equipa entrou em 2017/18, ganhana Supertaça, por Jorge Rito (substituiu do a Supertaça em Mêda e empatando no Dragão, é a
lizou no Flávio Sá Leite.
Carlos Resende, agora técni- prova de que o clube vai vencer mais uma batalha. "Isso
Com dificuldades financei- batendo o
co do Benfica), estrearam-se só demonstra que os dirigentes e diretivos operacionais
ras, que o fez inclusive abdi- campeão
no campeonato 2017/18 com são pessoas responsáveis. O ABC nunca cairá e a exposicar das provas europeias Sporting
um empate (23-23) em casa ção junto da Federação de Andebol de Portugal por parte
(Challenge Cup), e mergu- eempatou
do advogado Lúcio Correia é a prova disso mesmo. O
do FC Porto.
lhado num impasse diretivo, no Dragão
No próximo sábado, o ABC clube lutará para que prevaleça o direito desportivo de
o ABC, quinto classificado na Caixa na
irá fazer o primeiro jogo pe- atletas que rescindiram unilateralmente [Diogo Branúltima época, não se deixou primeira
rante os seus adeptos, rece- quinho e André Gomes]."
abalar e no arranque da nova jornada
temporada deu uma resposta do campeo- bendo o recém-promovido
São Bernardo.
positiva em campo. Depois de nato

Pedro Machado: "ABC não cairá"
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Sporting elogiado pela EHF
Leões, moralizados
com a entrada na
Liga dos Campeões,
estreiam amanhã o
novo pavilhão

Annin com Tiago Rocha e Carneiro

••* A equipa do Sporting regressou ontem ao fim do dia a
Lisboa, associando a alegria
pela passagem à fase de grupos
da Liga dos Campeões ao 24.°
aniversário de MatejAsanin, o
guardião que brilhou na Eslováquia frente ao Cocks e no
jogo decisivo, perante os aus-

tríacosdoAlplaHard -os leões
venceram por 35-34, no prolongamento, com Asa nin a
defender um remate com a
cara a cinco segundos do fim.
Os campeões nacionais vão
voltar a jogarjá amanhã - recebem o AC Fafe, pelas 20h00 estreando-se tanto no campeonato como no pavilhão
João Rocha, mas entretanto
colhem elogios até da EHF, por
sinal a entidade que lhes recusou a entrada direta na fase de
grupos. O êxito leonino é destacado pela qualidade de Asa-

nin - "um herói croata de dois
metros", chamou-lhe a EHF -,
pelas soluções do banco, pela
paixão do treinador Hugo Canela, "que jogou dez anos pelo
Sporting e revela grande conhecimento da equipa", pela
"fome de sucesso"de um clube
que só jogou a Champions em
2001/02e ainda pela quebra de
Tatran Presov e Alpla Hard, os
outros dois candidatos à vaga
no Grupo D, onde já estavam
Metalurg, Motor Zaporozhye,
Montpellier, Besiktas e
Chekhovskie Medvedi.
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Porto Andebol de rua
na Praça de D.1~ I
• Até sexta-feira, das 18 às 23
horas, na Praça de D. João I,
no Porto, vai jogar-se andebol
de rua. No âmbito do programa municipal "Baixa em Forma", a iniciativa conta com 12
equipas da Associação de Andebol do Porto, do escalão de
iniciados. Haverá equipas
masculinas e femininas.
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FESTA. franlus Carol tolo maior goleador no playoff de qualificação

MISSA() FANTÁSTICA
Sporting está no Grupo D
da Liga dos Campeões
frente a cinco opositores
de grande classe
AUDCANDREREIS

O Sportingganhouum inesperado prestígio europeu. Depois de
vencer a Challenge, a qualificação
para o Grupo D da Liga dos Campeões mereceu rasgados elogios na
página da EHF, que classifica este
apuramento dos leões como 'fome
desucesso.'
A prova, onde o Sporting entra
pela segunda vez depois de 15 anos,
não será fácil. Os campeões nacionais são os últimos cabeças -de-série entre as 28 equipas e vão ter uma
agendaapertaciissirna, compratica mente dois jogos por semana. No
entanto, têm o trunfo de ter um
plantei com muitos jogadores de

elevada experiência internacional.
O primeiro compromisso será já
este mês, ainda por agendar, entre
os dias 13 e 17, com deslocação à
Turquia, para defrontar o Besiktas.
Trata-sedo adversário mais acessível, mas que na época transata
venceu (33-31 em casa e 28-27 fora)
o ABC.
atum D (1.. JORNADA)
Beslktas (TUR)
Sporting (POR)
Motor Zaporozhye (UCR)

Chekhovskie Medvedi (BUS)
Montpellier (FRA)
HC Metalurg (MAC)

13-17 8et
14 set.
16 set

Na 2' jornada as dificuldades aumentarão, na receção ao Motor Za porozhye, da Ucrânia, que em 2016
e 2014 passou aos 'oitavos.'

Depois, os leões vão a casa do
Metalurg, há seis anos consecutivos na Champions,.que, por sinal,

foi ganha pelo Vardar, também da
forte Macedónia.
Segue-se a receção ao
Chekhovskie Medvedi, crónico
campeão russo e uma das equipas
com grande história na série, sendo
de destacar a presença nos quar tos-de-final em 2010.
A conclusão da 11 volta também
será complicada, na receção aos
franceses do Montpellier, ex-clube
do brasileiro Felipe Borges. A equipa gaulesa, a mais cotada da série,
chegou aos quartos-de - final, tem
18 presenças e conquistou uma fi nal (2003), então com o talentoso
Nikola Karabatic.
Dos cinco adversários do grupo,
os leões apenas defrontaram o
Montpellier, somando uma vitória
em 1996 / 97 e três derrotas, na Taça
EHF. O dois primeiros do Grupo D
cruzam-se com os dois primeiros
do Grupo C, num playoff de acesso
aos 'oitavos.' O
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