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ANDEBOL

Vitórias dos
donos da casa
Campeão nacional ABC vence
em Braga e Avanca supera Águas
Santas em jogo antecipado
Avanca e ABC utilizaram da melhor forma o
fator casa — embora no caso dos
bracarenses, o Flávio Sá Leite tenha sido
emprestado á Madeira SAD — para
vencerem e instalarem-se no e
lugares. respetivamente. Os campeões
nacionais têm ainda um jogo a menos, mas
diante dos madeirenses um parcial de 7-1
na 2." parte desbloqueou o equilíbrio e deu
margem de manobra ao ABC , cuja eficácia
ofensiva foi decisiva para o triunfo por 36-30.
Em Avanca, a Artística bateu o Aguas
Santas por 23-20, impondo á formação
orientada por Paulo Faria a 4: derrota
seguida, em jogo antecipado da 9: jornada.
Apesar de ter liderado quase sempre. e
inclusive ter tido cinco golos á maior na 2'
parte (16-11, 17 -12), os anfitriões viram os
maiatos chegar ao empate (19-19).
obrigando o treinador Martingo a pedir
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desconto de tempo a seis minutos do fim.
Deu resultado, pois conseguiu quatro golos,
enquanto na baliza Alejandro Carreras (18
defesas) ia sustendo os remates rivais. H. C.
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Pavilhao Comendador Adelino Dias Costa,
em Avanca
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Bruno Moreira (3)
Francisco Martins (1)
Hugo Rocha (4)
Pedro Seabra (6)
Daniel Santos (6)
Miguel Bandeira
Nuno Silva (4)
Drogo Branquinho (2)
Drogo Brasão
Miguel Sarmento (1)
João Miranda
Hugo Rosário (3)
Pedro Spinola
()fogo Alves
Dado Andrade (3)
Carlos Martins (1)
João Gomes (3)
Nuno Grilo (9)
Nelson Pina (3)
João Gonçalves
Fabio Magalhães (7)
Andre Gomes (9)
Tomas Albuquerque (1)
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Alejandro Carreras (GR)
António Campos (F2-F
Pedro Pacheco (GR)
Luis Silva (GR)
Pedro Veitia (2)
Gustavo Carneiro
Nuno Carvalho (4)
Pedro Carneiro
Miguel Baptista (4)
Pedro Cruz (6)
Ricardo Mourão (3)
Gonçalo Vieira
Alberto Silva (1)
Miguel Gomes
Juan Couto
Eduardo Mendonça
Mario Oliveira (3)
Drogo Oliveira (4)
Ellas Antonio (2)
Lourenço Santos
Ruben Sousa (2)
Eduardo Farinha
Nuno Rebelo CO
Jenilson Monteiro (4)
Carlos Santos (1)
Tiago Pereira
André Rei (2)
João Carvalho
Luis Frade (4)
Ruben Ribeiro
Paulo Moreira
CARLOSMARTINGO

1~1

ARBITROS

ARBTTROS

André Rodrigues e Nuno Gostes (Porto)

Ruben Maia e Andre Nunes (Aveiro)
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ANDEBOL

ABC VICE NA MADEIRA
O ABC de Braga venceu, ontem,
no terreno do Madeira SAD, por
36-30. Os bracarenses ocupam a
quarta posição do campeonato
com 16 pontos, liderado por PC
Porto e Sporting, ambos com 21.
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AA Didáxis vence jornada dupla

EQUIPA SÉNIOR FEMININA de Andebol da AA Didáxis cumpriu dupla jornada do campeonato
nacional da II divisão com duas vitórias em poucos dias de diferença.
ANDEBOL

| Redacção |

As seniores de Andebol da AA
Didáxis cumpriram a 3ª jornada
do campeonato nacional da 2ª
divisão com a recepção ao Douro Andebol Clube (DAC) e venceram por 23-19. Foi uma vitória importante até porque o
clube visitante encontrava-se na
primeira posição sem derrotas.
Na primeira parte as atletas da
Didáxis entraram com um ritmo
forte e rapidamente conseguiram
5 golos de vantagem. A equipa
adversária, com atletas bastante
experientes, teve dificuldade em
aguentar o ritmo imposto e no final da primeira parte a Didáxis
vencia por 15-10. Na segunda
parte o DAC procurou inverter o
resultado tendo mesmo conseguido aproximar-se do marcador

mas, no final do jogo a Didáxis
voltou a impor-se e venceu por 4
golos de diferença. A atleta da
Didáxis Diana Oliveira cotou-se
como a melhor marcadora do jogo com 9 golos apontados.
Já no sábado disputou-se o dérbi de Famalicão com a deslocação da Didáxis ao reduto do AC
Vermoim. A Didáxis venceu por
27-17 espelhando bem a diferença ainda existente entre as duas
equipas. Ao intervalo vencia por
14-7.
Diana Oliveira da Didáxis voltou a cotar-se como a atleta mais
concretizadora do jogo com 8
golos marcados. Diana tem sido
uma das jogadoras destaque encontrando-se com 34 golos em 4
jogos.
Na classificação, a AA Didáxis
reparte o primeiro lugar com o
Douro Andebol Clube.

DR

Andebol feminino da Didáxis em destaque na II Divisão
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ABC/UMinho triunfa no acerto da agenda
BRACARENSES venceram o Madeira SAD, por 30-36, num jogo que estava em atraso da sétima jornada e no qual os academistas
jogaram na condição de visitantes, apesar da partida ter sido disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite.
§cabinas

ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

O ABC/UMinho acertou, ontem,
o calendário do Campeonato
Nacional de Andebol da I Divisão, ainda que mantendo menos
um jogo disputado, e venceu a
partida da sétima jornada da
competição, uma visita ao Madeira SAD que se realizou no
Pavilhão Flávio Sá Leite. O jogo
foi invertido a pedido dos academistas, devido às viagens relativas à Liga dos Campeões, e apesar de jogar na condição de
visitante, o ABC/UMinho jogou
em sua casa e venceu por 30-36.
Apesar de ter tido alguns momentos de equilíbrio, a vitória
academistas nunca esteve em
causa, uma vez que os bracarenses se colocaram em vantagem
logo no início do jogo e nunca
mais saíram dessa posição no
marcador. Apoiados na concretização certeira de Nuno Grilo,
mais no primeiro tempo, e André
Gomes, mais no segundo, já que
ambos apontaram nove golos na

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Uma boa vitória”

“Estou satisfeito pela aplicação
de toda a gente, num jogo
perante uma equipa de grande
qualidade e a equipa soube dar
resposta em termos defensivos e
ofensivos. Em alguns momentos
o Madeira SAD se aproximou,
mas tivemos a competência de
voltar a cavar um fosso. Bom
jogo e boa vitória.”

FLÁVIO FREITAS

André Gomes voltou, ontem, a estar em evidência no ABC/UMinho, ao apontar nove dos 36 golos da equipa, assim como Nuno Grilo

partida, o ABC/UMinho foi
construindo uma vantagem que
nunca esteve em questão, apesar
do Madeira SAD ainda ter conseguido chegar ao empate a 19
golos no segundo tempo.
Mas foi “sol de pouca dura”
para os madeirenses já que os

academistas voltaram a acelerar
e colocaram-se confortáveis no
marcador, com uma vantagem
sempre superior a cinco golos, o
que permitiu ao treinador Carlos
Resende aproveitar para rodar a
equipa e também treinar a situação de jogar sem guarda-redes e

em superioridade, até à vitória
final por 30-36.
Com este resultado, os academistas somaram 16 pontos nos
seis jogos já disputados e estão
actualmente no quarto lugar da
classificação geral, com menos
um jogo disputado.

Paulo Fidalgo
(tr. Madeira SAD)
“Jogo taco-a-taco”

“O Madeira SAD conseguiu estar
dentro da dinâmica do ABC na
primeira parte, no início da segunda conseguimos ter sempre
o jogo taco-a-taco com o ABC.
Depois houve uns minutos em
que não conseguimos organizar
o ataque nem controlar as transições do ABC e fez a diferença.”

MADEIRA SAD, 30

Yusnier Giorn (GR), Bruno Moreira (3),
Daniel Santos (6), Nuno Silva (4), Hugo
Rosário (3), Nélson Pina (3) e Fábio
Magalhães (7). Jogaram ainda João
Martins (1), Luís Carvalho (GR), Diogo
Gomes, João Miranda, Diogo Alves e João
Gomes (3).
Treinador: Paulo Fidalgo.

ABC/UMINHO, 36
Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (4),
Pedro Seabra (6), Carlos Martins (1), Dario
Andrade (3), Tomás Albuquerque (1) e
Nuno Grilo (9). Jogaram ainda Carlos
Bandeira, Diogo Branquinho (2), Emanuel
Ribeiro (GR), Miguel Sarmento (1), Pedro
Spínola, João Gonçalves, André Gomes (9)
e Cláudio Silva (GR).
Treinador: Carlos Resende.
Árbitros: André Rodrigues e Nuno Gomes
(Porto).
Intervalo: 14-16.
Pavilhão Flávio Sá Leite
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Andebol
Juventude Mar
defronta selecção
da Argélia

A secção da Andebol do Centro
Social da Juventude de Mar irá
realizar um jogo Internacional
com a selecção da Argélia no Pavilhão do Centro Social da Juventude de Mar., no dia 11 de Novembro pelas 20.30 horas. O
encontro de carácter particular.
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Académica “cai” na taça
às “mãos” do Alavarium
PAULO RAMOS

Aveirenses derrotaram uma abnegada turma academista
ALAVARIUM

29

Tiago Pereira; José Silvares (2), João
Gonçalves, Pedro Freitas, Paulo Nunes
(2), Leonardo Costa (5) e Francisco
Feiteira (10)
Banco: Daniel Oliveira, João Costa,
Giovanni Arienzo (2), Yannick Lopes (2),
Sandro Gomes (1), Gonçalo Oliveira (4)
e Ruben Alves (1).
Treinador: João Alves.

ACADÉMICA

25

António Madaleno; João Carvalho (4),
Artur Duarte (6), Diogo Carvalho (5),
Diogo Feijó (4), Luís Santos (1)
e Gustavo Moreira (3).
Banco: Francisco Lima e Afonso Vítor
(2).
Treinador: Ivo Mendes.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Espectadores: cerca de 100.
Árbitro: Nuno Marques e João Correia.
Ao intervalo: 15-13.

Andebol
Taça de Portugal

Sérgio Loureiro
O Alavarium derrotou a Académica em jogo a contar para
a 1.ª eliminatória da Taça de
Portugal, num jogo sempre
equilibrado, mas que teve um
desfecho justo.
A formação conimbricense
apareceu em Aveiro com um
plantel curto, mas que em nada
beliscou a sua ambição, sendo,
de resto, a primeira equipa a
marcar e esteve em vantagem

até aos 4-5. A partir desse momento, o Alavarium assumiuse como dominador e, após
atingir uma diferença de dois
golos (7-5), não mais deixou de
estar na frente. A defesa dos estudantes foi forte e determinada, causando muitos problemas ao ataque aveirense, beneficiando, também, de António Madaleno estar numa tarde
inspirada entre os postes.
A Académica manteve-se na
luta e chegou ao empate (18-18)
ao minuto 42. O momento era
crítico e contou com dois
guarda-redes de valor. Madaleno defendeu um livre de sete
metros de Francisco Feiteira e
Daniel Oliveira (outra enorme
exibição) fez o mesmo frente a
João Carvalho.
O nó do empate foi desatado
primeiro pelo Alavarium, que,
apanhando-se outra vez em
vantagem, conseguiu esticar
até aos quatro golos (26-22),
com pouco mais de quatro minutos para o final, colocando,
desse modo, um ponto final na
discussão da eliminatória, até
porque os “capas negras”, em
abono da verdade, já não tinham força física e mental para
reentrar na luta pela vitória.
Trabalho muito positivo da
dupla de arbitragem. |
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Equipa de Paulo Fidalgo foi ontem derrotada em Braga.

Madeira Andebol SAD
perde em casa do ABC
Em jogo antecipado da sétima jornada do campeonato nacional da I
Divisão em andebol, o Madeira
Andebol SAD foi a Braga, casa do
ABC, perder por 36-30, com 16-14
ao intervalo já favorável aos bracarenses.
Num quadro em que termos colectivos a formação do ABC apresenta uma maior gama de soluções foi natural que fosse dos nortenhos o domínio do marcador
com um ascendente que não sendo
alargado foi determinante para assumir o comando do jogo.
No lado madeirense registe-se
os sete golos apontados pelo ex

bracarense Fábio Magalhães,
numa partida em que os comandados do técnico Paulo Fidalgo, agora
numa fase de reorganização do
`sete' deixaram notas positivas
para o futuro.
O Madeira SAD alinhou com:
Yusnier, Bruno Moreira (3), João
Martins (1), Daniel Santos (6), Luís
Carvalho, Nuno Silva (4), Diogo
Gomes, João Miranda, Hugo Rosário (3), Diogo Alves, João Gomes
(3), Nelson Pina (3) e Fábio Magalhães (7). Próximo jogo dos madeirenses é no domingo, em Lisboa,
frente ao Sporting. partida da oitava jornada. H.D.P.
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MAIS ANDEBOL
O Pavilhão do
Funchal serve de
palco, sábado e
domingo, a quarta
edição do 'Fimde-semana com
andebol', um
evento que marca
o arranque da
época 2016/2017
em termos
regionais.
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0,
#304
,

ANDEBOL O CS Madeira regressa
sábado às competições europeias
femininas, enquanto o Marítimo faz a sua
estreia no Nacional da II Divisão. A SAD
masculina mede forças com o Sporting.
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*AMADORAS

Madeirenses nas contas
dos 'desportistas do ano'
JOÃO RODRIGUES,
MARCOS FREITAS E
LUÍS FERNANDES
`CORREM' PARA OS
MELHORES DO ANO
PAULO VIEIRA LOPES
plopes@dnoticías.pt

A Confederação do Desporto de
Portugal, volta a eleger os melhore desportistas portugueses do
ano de 2016, numa gala que irá
acontecer a 16 de Novembro no
Casino Estoril.
Tal como tem acontecido nas
últimas edições a Madeira volta a
marcar presença com várias 'estrelas' candidatas ao prémio de
melhor atleta do ano (masculino e
feminino), jovem promessa e
equipa.
Em termos individuais os olímpicos Marcos Freitas, João Rodrigues e o Luís Fernandes, atleta de
trai' running estão entre os nomeados para 'Desportistas do
Ano', aos quais de juntam ainda a
mesa-tenista Fu Yu, jogador que já
representou clubes madeirenses e

João Rodrigues está nomeado para Desportista do Ano masculino. FOTO EPA

que é casada com um atleta Região, e ainda Ana Andrade, jogador continental do Madeira Andebol SAD, que são candidatas a
Atletas do ano feminino.
Já entre os 24 equipas candidatas ao galardão colectivo, a Região
volta a marcar presença, através
do Clube Aventura da Madeira, e
ainda com Marcos Freitas, Cristiano Ronaldo e a triatleta Mariana Vargem a figurarem nas selecções nacionais de ténis de mesa,

futebol e selecção jovem de triatlo.
Os vencedores de cada uma das
cinco categorias irão ser anunciados no dia 16 de Novembro, no Casino Estoril, na 21a Gala do Desporto, após o apuramento dos resultados da votação online, aberta
ao público em geral, e dos convidados presentes no evento.
Quanto aos três finalistas das
várias categorias serão encontrados no próximo dia 25 de Outubro.
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AC Lamego conquista primeira vitória
Andebol
Nacional de Juvenis

Silvino Cardoso
Concluída a terceira jornada
da 1.ª fase, o Clube Desportivo
Feirense e o Académico do
Porto surgem como principais
candidatos a dominar a prova
ao obterem três triunfos nos
três jogos disputados. Para já,
cabe aos 'fogaceiros' a ‘estadia’
na liderança, devido ao maior
'goal-average'.
O Andebol Clube de Lamego
e o Núcleo de Andebol de Penedono forma a dupla que representanta o distrito de Viseu

na 1.ª Divisão masculina de juvenis e vão fazendo os possíveis entre a elite portuense e
aveirense.
A ronda do último fim-desemana foi bastante positiva
para os lamecenses ao conseguirem a primeira vitória
frente a um adversário que
procura também o apuramento para a fase seguinte.
Um triunfo de apenas dois
golos mas muito importante
para ganhar confiança de obter resultados ainda mais positivos, embora a próxima viagem seja de dificuldade acrescida, ao reduto do FC Porto.
A equipa portista, precisa-

mente, foi ao pavilhão do Núcleo de Andebol de Penedono
e conseguiu uma vitória por
oito golos de diferença. Apesar
da boa réplica, a equipa da casa
não conseguiram ‘travar’ o
maior candidato ao apuramento para a fase seguinte.
Com o desaire, a turma de
Penedono perdeu uma boa a
hipótese de subir na tabela
classificativa.
Na próxima jornada vai ter
mais uma oportunidade de somar os três pontos pois desloca-se ao reduto do 'lanterna
vermelha' e apresenta-se
como favorito para vencer em
Gaia. |
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ABC/UMinho venceu Madeira SAD

Avelino Lima

Tudo sempre sob controlo

André Gomes esteve em evidência com nove tentos marcados, tantos como Nuno Grilo

Luís Filipe Silva

O

ABC/UMinho não
acusou em nada o
desgaste do jogo
europeu do passado
fim de semana e venceu
com segurança o Madeira
SAD, num jogo cuja ordem foi invertida a pedido da equipa academista.
Se na primeira parte
houve equilibrio e até
deu a ideia de que os insulares iriam discutir o
jogo, na segunda a tendência inverteu-se totalmente e o ABC chamou
a si o controlo das operações e venceu com toda a justiça.

Com Nuno Grilo e André Gomes a assumirem
as despesas na concretização, os academistas dispararam a partir dos 37
minutos para uma vantagem de sete golos e que
chegou aos oito a cerca
de sete minutos do final.
O Madeira SAD pagou
muito caro o facto de ter
estado sete minutos sem
marcar um único golo na
segunda metade da partida, permitindo que o
ABC construísse um fosso que lhe permitiu fazer
uma gestão equilibrada
dos recursos humanos,
até porque no próximo
sábado há novo compro-

misso europeu.
Carlos Resende deu
mais minutos ao guarda-redes Emanuel Ribeiro,
que fez defesas importantes nos segundos 30
minutos, e testou ainda
outras situações de jogo.
Perante um adversário
de inegável qualidade, o
ABC deu uma demonstração de força e qualidade, mesmo sem Pesqueira e José Costa.
Nesta partida, registou-se ainda o regresso à competição de Pedro Spínola, que havia
falhado os últimos jogos também por lesão, o
que significa menos uma

dor de cabeça para o técnico ABC.
PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE
Árbitro

André Rodrigues e Nuno
Gomes

ABC/UMinho

36

Humberto Gomes(1), (Emanuel Ribeiro);
Hugo Rocha (4), Pedro Seabra (6), Carlos
Bandeira, Diogo Branquinho (2), Miguel
Sarmento (2), Pedro Spínola, Dario Andrade (3), Carlos Marns (1), Nuno Grilo
(7), João Gonçalves, Tomás Albuquerque
(1) e André Gomes (9).

Treinador Carlos Resende

Madeira SAD

30

Giron (Luís Carvalho); Bruno Moreira (3),
João Marns (1), Daniel Santos (6), Nuno
Silva (4), Diogo Gomes, João Miranda, Hugo Rosário (3), Diogo Alves, João Gomes
(3), Nelson Pina (3) e Fábio Magalhães (7)

Treinador Paulo Fidalgo
intervalo: 16-14

Carlos Resende, técnico do ABC

Paulo Fidalgo, técnico do Madeira SAD

«Uma boa vitória
perante uma equipa de qualidade»

«Parabéns ao ABC que continua a ter uma
equipa muito forte a nível nacional»

O técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende ficou satisfeito não só com o triunfo mas também com a exibição segura da sua equipa.
«Estou satisfeito pela aplicação de toda a gente. Fizeram um bom jogo perante uma equipa de qualidade. Houve alguns momentos em que o Madeira SAD
se aproximou mas tivemos a habilidade e competência para reagir.
Conseguimos uma boa vitória perante uma equipa
de qualidade» disse.

«Queria dar os parabéns ao ABC porque para além de
estar a representar muito bem Portugal internacionalmente, continua a ter uma equipa muito forte a nível
nacional. Hoje [ontem], o Madeira SAD conseguiu estar
dentro da dinâmica do ABC na primeira parte e conseguimos empatar a 19 na segunda parte, por mérito do
Madeira SAD. Depois houve ali uns sete oito minutos
onde tivemos um parcial de 7-0, onde não nos conseguimos organizar. O ABC, com todo o mérito conseguiu
uma vantagem de 7/8 golos que depois geriu até ao fim». Página 12
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Tiragem: 8500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,83 x 2,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ABC venceu
Madeira SAD
DESPORTO P.19
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,80 x 2,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
ABC recebeu e bateu o Madeira SAD por 36-30.
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Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,02 x 21,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD “cai”
ante o campeão ABC
© JM

Jogando perante o seu público, os campeões nacionais regressaram
do intervalo muito fortes e construíram uma vantagem que chegou
a ser de oito golos.
ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

equipa masculina do Madeira SAD perdeu ontem
com o campeão em título
ABC/UMinho por 30-36,
no jogo que encerrou a
7.ª jornada do Campeonato Andebol 1, que por acordo entre
as duas coletividades decorreu
em Braga em vez do Funchal,
por inversão da ordem dos jogos
prevista no calendário.
A formação orientada por
Paulo Fidalgo não entrou bem
no jogo, e apesar de ter conseguido recuperar da vantagem
construída pelos minhotos na
fase inicial da partida, permitiu
que o adversário voltasse a destacar-se no marcador. O período
de maior fulgor da ABC foi espelhado com o marcador a assinalar 9-13. Mas a formação
madeirense não baixou os braços e, até ao intervalo, reduziu
a desvantagem para 14-16.
A jogar ante o seu público, a

A

À 7.ª jornada, a equipa de Paulo Fidalgo segue no 5.º lugar do Campeonato Nacional.
equipa campeã nacional entrou
forte na etapa complementar,
tendo chegando a deter uma
vantagem no marcador que chegou a ser de oito golos. Paulo
Fidalgo solicitou um “time-out”,
para motivar a equipa e repensar a estratégia, mas, até ao
final do encontro, a equipa do

Madeira SAD não conseguiu inverter o resultado, que veio a
fixar-se em 30-36.
Pelo conjunto madeirense destacaram-se a marcar Fábio Magalhães (7) e Daniel Santos (6), enquanto pelo ABC pontificaram
Nuno Pereira e André Gomes (ambos com 9 golos). JM
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Pág: 31
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Period.: Diária

Área: 8,96 x 13,50 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Alexandre Carreras
deu vitória ao Avanca
Atm MCA
Amas munas

23
20

PavilhboComendador Adelino Ci. Costa
Árbitros: Rúbeo Maia e André Nunes
AVANCA Alexandre Carreras e Luis Silva
(GR}, Pedro Veitia (2), Nuno Carvalho (4),
Miguel Batista (4). Ricardo Mourão (3).
Alberto Sdva (1), Eduardo Mendonça,
Diogo Oliveira (4), Lourenço Santos,
Eduardo Fannha, Jendson Monteiro (4).
Carlos Santos (1), lobo Carvallo, Rúben
Ribeiro e Paulo Moreira
Treinador. Carlos Martingo.
AGUAS SANTAS António Campos e
Pedro Pacheco (G•); GUStaVO Carneiro,
Pedro Cruz (6), Gonçalo Vieira. Miguel
Gomes, Juan Couto, Mário Oliveira (3),
Elias António (2), Ruben Sousa (2).
Nuno Rebelo (1), Tiago Pereira, André
Rei (2) e Luís Frade (4).
Treinador: Paulo Fada.
AO INTE RVALO 1241

m0Avancavenceu °Águas
Santas, por 23-20, em jogo antecipado do Nacional de andebol. Partida em que a fantástica exibiçãodoguarda-redes Alexandre Carreras foi
decisiva para o sucesso da

equipa da casa.
O Avanca entrou muito melhor, conseguindo chegar aos
6-2, momento em que Paulo
Faria pediu um time-out, o
que permitiu à equipa maiata
serenar e fazervaler a sua maturidade. A recuperação do
Águas Santas levou o jogo a
uma igualdade a oito bolas,
mas na parte final do primeiro
tempo, a Artística, com Jenilson Monteiro em bom plano,
voltou a superiorizar-se.
Depois, no segundo tempo,
Alexandre Carreras foi enorme. Defendeu quase tudo e
conseguiu suster durante largos minutos o maior acerto da
equipa adversária, que chegou
a empatara 19 golos a oito minutos do fim.
0 Águas Santas soma a quarta derrota consecutiva e denotou alguma ansiedade.
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Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,98 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

André Gomes atira à baliza dos madeirenses com oposição de Fábio Magalhães

Entre dois compromissos para a Liga dos
Campeões, ABC recebeu e venceu o Madeira SAD

Prioridade foi
gerir e vencer
~EIRA IAD
ABC
Pavilháo Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros:André RodrIgues e Nuno Gomes
MADEIRA SAD Yu5nler Geon e Lufs
Carvalho (Gr); Bruno Moreira (3), loto
Martins (1), Daniel SantOs (7), Nuno Silva
(4). Diogo GoineS,i0a0 Miranda, Hugo
Rosário (3), DiogoAJws,loáo Gomes(2),
Nelson Pina (3) e Fábio Magaih5eS(2).
Tre4nador: Paulo Fidalgo.
ABC Humberto Gomes (1) e Emanuel
Ribeiro (Gr), Hugo Rocha (4), Pedro
Seabra (6). Dlogo Branquinho (2).
irli9uel Sarmento (2). Pedro SPWWa.
Dado Andrade (3). Carlos Mardru (1).
João Gonçalves, André Gomes (9).
Tomás Albuquerque (1) e Nuno Grifo (7).
Treinador:Cartas Resende
AOINTERVAL01416.

WOusTOPERRO
***Três cliasdepoisde ter feitio uma excelente exibição,
em Nantes, para a Liga dos
Campeões, e a outros três de
voltara jogarnaprincipalcompetição da EHF, em casa, frente ao Dínamo de Bucareste, o
ABC acertou calendário no
campeonato nacional, tendo
vencido, de forma clara, °Madeira SAD, por 30-36, em partida da sétima jornada realizada no seu pavilhão habitual,
mas em que alinhou como visitante.
Os minhotos souberam
construíra vitóriajá na segundaparte, não sem antes terem
sidobemapertadospelaaguerrida fopnação de Paulo Fidalgo, que conseguiu passar para
o comando do marcador uma

única vez - 18-17 - ao minuto
cinco do segundo tempo. Um
Madeira SAD em que Daniel
Santos e Fábio Magalhães foram as figuras mais em destaque.
Depois disso, os campeões
nacionais foram implacáveis,
conseguindo marcarseisgolos
semrespostaem sete minutos
- com André Gomes a faturar
por três vezes - e colocando o
adversário sem mexer no marcador durante nove. Uma produção mais do que suficiente
para assegurara conquista dos
três pontos e colocar toda a estrutura doABC a pensar já naquilo que vai ter pela frente no
próximo sábado.
Com esta vitória e a uma semana de receber o FC Porto, o

GOLOS

Foram nove os golos que
marcou o jovem André
Gomes, frente ao Madeira
SAD, na mesma semana em
que um dos que fez ao
Nantes, para a Champions,
entrou na top 5 da jornada

ABC ainda tem um jogo em
atraso, mas só regista um desaire para o campeonato nacional.
Recorda-se que os minhotos
continuam sem poder contar,
por lesão, com José Costa e Ricardo Pesqueira. Ontem, Pedro Spinola voltou aos convo.L11111147M
=J.~4
maddraliAl2ABC
3046
~Pica-Avance
3440
156~ Sentas
2446
FC Perto-AC Fale
3447
Belernmer Boa Mera
27-28
Siada Harta4. São alameda
2246
Ananal6pertIng
2944
• JORNADA
2340
Pail~eaSantaa
+_&ssiricAçÂo
11/ED195 P
1. FCPorto
7 7 0 0 237-153 21
2. Sporting
7 7 0 0 237.155 21
3 Benta
7 6 O 1 211180 19
4. »ano
8 5 O 3 201202 18
5. ABC
6 5 0 1 211178 16
6 Madeira SAD 7 4 O 3 192-189 15
7. AguasSantas 8 3 O 5 189-206 W
8. DosHora
7 2 1 4 175.233 lá
9. Beierienses
7 2 1 4192.213 12
10. Fale
6 2 O 4 156-18410
17. ISMAI
6 1 0 5 145-175 8
12.Arsenal
7 O 1 6 187-223 8
13.Sp.Horta
4 1 1 2 103-112 7
4 Ac. S Manado 7 O O 7 164-199 7
_JORNADA 11..
15 de outubro
/1~5.16amede•Arsend Wh»:
Ae Rião-Paiseintoos (18h00);
eoeHore45MMAl(18
Avanca-Sp.daHorta(1131100);

16deouttibro
ISporting-ateddraliAD(18h00);
19dooutubro
AzuisSances4enlica(21h00):
ABC. CPoeto (71h00);
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Tiragem: 74995

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 24,32 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBO

ABC JOGA A CAMP
Turma de Braga bate
Madeira SAD em bom
ensaio, antes da receção
ao Dínamo Bucareste
ALEXANDRE REIS
E PAULO GONÇALVES

1511 Ainda comum jogo a menos

MADEIRA SAI) 30
Paulo Fidalgo
Lus
YUSNIER CIRNO, O O
BRUNO MOREIRA 3 O
JOÃO MARTINS 1 O
DANIEL SANTOS 6 O
3O
JOÃO GOMES
NELSON PINA
3 '0
FÁBIO MAGALHÃES...
7O
LULS CARVAIHO. O O
NUNO SILVA
4O
01000 GOMES O O
JOÃO MIRANDA o O
HUGO ROSÁRIO 3 O
010£0 ALVES
OO

36

ABC
Emende
(15 EXC

OO
H GOMES.
PEDRO SEM-RA 6 1
NUNO GRILO
9O
ANDRE GOMES 9 O
DARIO ANDRADE 3 O
MIGUEL SARMEN10 1 O
HUGO ROCHA
4o
.........
E. RIBEIRO.
0O
PEDRO SMOLA O O
CARLOS MARINS 1 O
JOÃO GONCALVES O O
CARLOS BANDEIRA O 1
D. BRANQUINHO 2 O
T. ALBUQUERQUE 1 1
CLÁUDIO SILVA
OO

em relação aos rivais da luta pelo
título, o ABC venceu (36-30) ontem o Madeira SAD, e ascendeu
ao 59 posto da classificação, em
14.16. LOCAL: Pavilhão Flávio
partida que concluiu a 7' ronda AO INTERVALO:
Sá Leite, em Braga; ÁRBITROS: Anch
Rodrigues e António Basto
da fase regular do Campeonato.
O duelo deveria ter sido disputado no Funchal, mas por
acordo entre as equipas, reali- AVANCA
23 20 A. sArrrAs
zou-se em Braga, pelo que o CarlosMartingo OPatdo Fada
as EX(
campeão aproveitou bem, ao

ANDEBOL
•j
MADEIgA SAD 30-36 ABC
jornada
AVANCA 23-20 AGUAS SANTAS
CLASSEICAÇÃO
P J V E D QÁGS

K PORTO 21 7 7 O O 237453
&SPORTING 21 7 7 O O 237-155
& BENFICA
19 7 6 O 1 211-180
09 AVANCA
18 8 5 O 3 201-202
1619 ABC
16 6 5 0 1 211-178
& MADBRASAD15 7 4 O 3 192189

& À. SANTAS 14 8 3 O 5 188-205
&MOA NORA 12 7 2 1 4 175-233
11198HENENSES 12 7 2 1 4 192-213
eff AC FAFE
10 6 2 O 4 156-184
&MAIA15NW 8 6 1 O 5 145474
11,1 ARSENAL
8 7 O 1 6 187-223 1219 SP. HORTA 7 4 1 1 2 103-112
(Pà A. S. MAMEDE 7 7 O O 7 164499
Próxima jornada (8.1: sábado
SÃO MAMEDE-ARSENAL; AVANCA-SP. HORTA;

BOA'HORA.MAJA ISMAI; FAR-BRENENSES;
SPORTING-MADEIRA SAD (DIA 16), AGUAS
SANTAS.BENTICA (DIA 19); ABC.FC PORTO (DIA 19)

CtSixt

JÁ O AVANCA, EM JOGO
DA 98 RONDA, SURPREENDE
ÁGUAS SANTAS E SOBE AO 49
LUGAR DA CLASSIFICAÇÃO

A CARRERAS. O O
PEDRO VALDES
2O
NUNO CARVALHO 4 1
MIGUEI BAPTISTA 4 1
RICARDO MOURÃO 3 IV
DIOGO OLIVEIRA 4 O
J. MONTEIRO
4O

A CAMPOS. 0 0
PEDRO CRUZ
61
ELIAS ANTÔNIO
22
RUBEN SOUSA
21
NUNO REBELO
1O
ANDRÉ REI
21
LUIS FRADE
41

LUIS SILVA*
OO
EDUARDO FARINHA° O
CARLOS SANTOS 1 O
ALBERTO SILVA
1O
t. MENDONÇA
OO
LOURENÇO SANTOS() O
JOÃO CARVALHO O O
RUBEN RIBEIRO
OO
PAULO MOREIRA O O

PEDRO PACHECO.° O
MIGUEL GOMES 0 O
JUAN COUTO
OO
MARIO Ol IVEIRA 3 O
O1
G CARNEIRO
TIAGO PEREIRA
OO.
GONÇALO VIEIRA O O

ATACANTE.
Hugo Rocha (4 golos)
vai rematar sem que
João Gomes ou Bruno Moreira

possam interferir

matar a partida em 42 minutos
(25-18), depois de parcial dez-0.
INTERVALO: 12-10 LOCAL: Pavilhão Adelino
•Carlos Resende, treinador do AOCosta,
em Avanca; ARBITROS:Roben Mala e
ABC, ficou satisfeito: "Foi um
André Nunes
bom jogo contra um adversário
de qualidade, que se aproximou,
Pedro Seabra, capitão do
mas soubemos reagir."
ABC, elogiou o Madeira SAD:
O técnico da turma do Fun- "Liderámos quase sempre o
chal, Paulo Fidalgo, deu os para- marcador contra uma boa
béns ao ABC: "Para além de estar equipa. Na 2, parte, a um ritmo
a representar muito bem o ande- elevado, aumentámos a distânbol ao nível internacional, é uma cia, permitindo gerir o plantel
equipa nacional forte. Fizemos com vista ao jogo de sábado da
uma boa P parte, mas depois não Liga dos Campeões ante o Dínanos soubemos organizar."
mo Bucareste."
Destaques no ABC para Nuno
lá o Avanca surpreendeu ao
Grilo e André Gomes (9 golos bater (23-20) o Águas Santas em
cada), enquanto Fábio Maga- duelo antecipado da 9, ronda. A
lhães (7) foi o artilheiro dos ma- 'turma orientadapor Carlos Mardeirenses.
tingo subiu ao 49 lugar. o
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13-10-2016

Tiragem: 72675

Pág: 56

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,20 x 12,35 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

111(1(4)011.a Divisão

ABC vence
Insulares
e é quarto
O ABC venceu o Madeira
SAD, por 30-36, em jogo em
atraso da sétima jornada da
1.' Divisão de andebol, e subiu ao quarto lugar, estando
a cinco pontos da liderança.
lá numa antecipação da nona
ronda, o Avanca bateu o
Aguas Santas, por 23-20. s. s.

Piadeira SAD
ABC

30
3$

Local Pav Reio Sa leae. em Braga
Altdboo AncteRodergues e ~Gomes
IlidiaSSD `111s~ Gomo (GR) e Lias Carr~
(GRI Suo Moreira (3) Ara° Manyes (1). Dane(
Santos (61 INluno Sava (4), Doozi Gorei roa°
~da, Hugo %sano (31 Dogo /Oves bao
Gomes (31Netson Pfla (3)e Fabk• Magahaes (7)
%Nadar Paub Fidalgo
AlIC Humberto Gomes (GR) e Emanuel Moro
(GR). Hugo Rocha (4), Pedro Marques (61 Carlos
Bandeva Drogo Branquknho (2) MWuel Remea (1).
Pedro SOnola, Dano Andrade (3), Carlos Martins
(1). Nitro Grilo (9). lobo Goncalves, And* Gomes
(9), TOROS Albuquerque (De Claudio Seva
Trektador Carlos Resende
Ao Intervalo 14-16
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Tiragem: 74995

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,48 x 5,41 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL A Seleção feminina
sub-19 vai disputar a
qualificação para o Europeu de
2017 com a Bielorrússia, Suíça e
Geórgia, de acordo com o
sorteio realizado ontem em
Viena. Portugal ficou integrado
no Grupo 6, que apura apenas o
primeiro classificado, e a
qualificação vai decorrer de 17 a
19 de março de 2017.0 direito de
organização, também sorteado,
saiu à Bielorrússia.
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Tiragem: 74995

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 32,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 4

41> FC PORTO
QUEDA ABRUPTA

DERRAPAGE
DE 58,4 MILHÕES
ANDRÉ MONTEIRO

1:11 A SAD do FC Porto fechou o

SAD apresentou o maior prejuízo de sempre
e o passivo já atinge os 349 milhões de euros

Relatório e Cornas Consolidado de
2015 /16 com o maior prejuízo dos
seus 19 anos de história: 58,4 milhões de euros. A marca suplanta o
EVOLUÇÃO DAS CONTAS NO ESPAÇO DE UMA ÉPOCA
prejuízo de 2013/14, de 40,7 miResultado
Proveitos
Custos
Rubricas
Capital
Ativo
Passivo
lhões de euros, e sucede ao lucro
líquido
operacionais' operacionais* relacionadas
próprio
consolidado
com passes consolidado
de 19,3 milhões de euros alcança de jogadores
do em 2014 /15.
Depois de ter previsto uni resul359,2
tado positivo de1,79 milhões de eu ros, a sociedade viu as contas caí remem terreno negativo muito por
Vanacão
culpa do resultado liquido de 72,5
-17,7
milhões de euros esperado com as
transações de passes não se ter ve93,5
rificado. Depois de descontadas as
amortizações, perdas por impari 75,8
dade e custos com aquisições, a
SAD ficou com uma mais-valia de
7,1 milhões de euros naquela que é
uma rubrica essencial à sustentação do seu modelo de negócio.
*excluindo vendas de passes jogadores Valores em milhões do ouros II. 2015/16 • 2014/15
Na conferência de imprensa de
apresentação do documento,
ontem de manhã, o adminisvendido, estaríamos a apre- os custos subiram 14,1 milhões
trador para a área financeira,
sentar resultados positi- para os 124,4 milhões de euros.
Fernando Gomes, admitiu que
vos", disse.
4,
Numa evolução semelhante, tanto
"os resultados não são
Além da diminuição dos o ativo como o passivo aumentabons", afirmou que a
proveitos através de ram, com èste último a subir 73
SAD quer inverter "a
vendas de jogadores, os milhões de euros, enquanto o priinflação nos cusproveitos operacio- meiro apenas aumentou 15,8 mitos do plan nais, excluindo tran- lhões. Ao nível da situação patritel" , mas
sações de passes, monial do grupo, note-se que, devincou
caíram 17,7 mi - pois do capitalpróprio da socieda que os
lhões de euros para de ter atingido aos 83,1 milhões de
números apresentaos 75,8, enquanto euros no exercício anterior - muidos poderiam ser diferentes. "No final da
época, tivemos solici tações de venda do Da nilo, André Silva e Herrera, com valores em causa
Ao apresêntartm re- Financeiro do organismo.
de 95 milhões de eidos. A
sultado líquido negátivo a
Fernando Gomes, que não espeequipa técnica e adminisrondar os 79 milhõq euros ra por uma punição durada. lIEFA„
tração entenderam que,
na soma dos seus últ.~s três adiantou ontem que as duaspartes
num momento em que
exercícios financefros, o FC já estão eni. diálogo. "Até aqui foi
ainda não estava garantiPorto superou largamente o tudo informal, agora vamos enviar
do o acesso direto à Liga
limite de 30 milhõesxle euros as contas e dialogaremos deforma
dos Campeões, a venimposto pelo fair play financeiro formal. Estamos em sintonia relatida seria um duro golda UEFA e está agora sujeito ao vamente ao que fazer: reduzir cuspe. Se os tivéssemos
veredicto do Comité de Controlo tos e não depender da venda de jo-

to por culpa da aquisição de 47 por
cento da sociedade EuroAntas que
detinha a totalidade do Estádio do
Dragão - aquele parâmetro caiu
para os 25,8 milhões de euros.
Por fim, diga-se que o presiden te do FC Porto, Pinto da Costa,
mostrou-se otimista na mensagem
por si assinada no documento ontem apresentado. "Certamente já
PROTAGONISTA
"TIVEMOS SOLICITAÇÕES DE
VENDA DO DANILO, ANDRÉ SILVA
E HERRERA, COM VALORES EM
CAUSA DE 95 MILHÕES DE EUROS"
FERNANDO GOMES. Administrador

"CERTAMENTE JÁ ESTA ÉPOCA
RETIRAREMOS OS DIVIDENDOS
DESPORTIVOS E FINANCEIROS
DESTA ESTRATÉGIA"

PINTO DA COSTA, Presidente
esta temporada retiraremós
os dividendos desportivos e
financeiros desta estratégia.
(...) Acreditamos firmemente estarmos a iniciar
um novo período de sucesso, à imagem do que Ciclicamente aconteceu no
passado", escreveu. o

Sem medo do fair play da UEFA
gadores. Não temo sanções mais graves", referiu o
administrador. As punições
podem ir da simples advertência até à retirada de títulos
ou prémios e passam também
pela retenção de receitas, limitações na inscrição de jogadores nas
provas europeias ou desqualificação de competições futuras. o
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FC PORTO è

NÚMEROS

75,7

milhões de euros relativos a custos com pessoal, depois dos 69,9
milhões gastos em 2014/15. No entanto, a massa salarial direcionada a atletas e técnicos é praticamente a mesma, com 54,3 milhões
de euros neste exercício e 54,1 milhões no que lhe antecedeu

4,4

milhões de euros foram destinados a indemnizações por rescisão
de contrato, nomeadamente de
Helton, assim como a remunerações a liquidar às equipas técnicas dos ex-treinadores Julen Lopetegui e José Peseiro

63,25
milhões de euros investidos na
aquisição de reforços ou na
compra de direitos económicos sobre jogadores que
já pertenciam à SAD

15,16
milhões de euros relativos a encargos adicionais (serviços legais,
prémios de assinatura de
contratos, entre outros
custos, etc.) do exercício
em questão, depois dos
8,35 milhões de euros
pagos na temporada
2014/15

90,6
milhões de euros
perfazem o valor
atribuído ao plantei
na última temporada. Em 2014/15 esta
verba era de 65.9
milhões de euros

1,97
milhões de euros relativos à remuneração
da administração da
SAD e das suas subsidiárias. Pinto da Costa
auferiu 520 mil euros

465

OTIMISMO.
Porto da

Coara
.credita num
nove per►rxdo
de,,ucessu

mil euros referentes a transações que envolveram a empresa Energy Soccer, da qual
Alexandre Pinto da Costa é sócio. O valor diz respeito à intermediação das saídas de Quaresma e Rolando: da aquisição de Fede Varela: da renovação de Leandro Silva e da assinatura de contrato de Rui Pires

REFORÇOS
POR 31 MILH "g ES
A A
PC

A
P
E MÕ
È
E

Miguel Layún, Felipe,
Alex Telles, Depoitre e
Boly representam um
investimento elevado
NUNO BARBOSA

611 O Relatório e Contas revela
os valores exatos gastos nas contratações de Miguel Layún (6
milhões de euros) e Felipe (6 milhões por 75% do passe), bem
como o total das operações que
conduziram Alex Telles,
tre e Boly ao FC Porto (19 milhões), já depois do fecho do
exercício da época 2015/16. Feitas as contas, no total a SAD desembolsou 31 milhões de euros
para reforçar o atual plantei,
contas nas quais não entram os
empréstimos de Diogo Jota e
óliver Torres, cujos valores não
foram revelados.
Por falar em cedências, o relatório revela ainda que, no
período em análise, os portistas pagaram 1,6 milhões de euros em ordenados de jogadores
que estiveram emprestados a
outros clubes, valores esses
que dispararam em relação aos
anteriores (600 mil "euros em
junho de 2015). Por outro lado,
a SAD reduziu custos no que
toca aos pagamentos a jogadores cedidos por outros emble mas ao FC Porto. No total, foram 1,4milhões de euros, uma
cifra que se situa bem abaixo
dos que foram gastos na temporada de 2014/15, na ordem
dos 6,1 milhões. o

OFICIAL.

Maicon gerou
mais-valias

SAL) pagou 6
milhões por
75% do passe
do central

O relatório confirma a noticia
avançada por Record: Maicon foi
transacionado para o São Paulo
por 12 milhões de euros. dos quais
9 milhões correspondem a maisvalias. Em sentido inverso ao do
central rumou Inácio, lateral que
está na equipa B- 50% do passe
custou 3 milhões. Estes foram negócios separados.

AO FIM DE 11 ÉPOCAS

Helton já rescindiu contrato
6. À boleia dos 4,4 milhões de eu - mos bancários - um deles numa
ros pagos pela SAD em indemnizações na última temporada, o FC
Porto anunciou já ter rescindido
contrato como seu ex-capitão Helton, cujo vínculo se prolongava até
junho dopróximo ano. A sociedade
não di*riminou os valoresda operação, englobando-a na verba despendida para acertar as saídas das
equipas técnicas lideradas por Julen Lopetegui e por José Peseiro.
No o âmbito, diga -se que ao
nível financiamento externo o
Brasileiro indemnizado FC P o contraiu três emprésti-

modalidade de 'factoring' - desde
março deste ano, mês em que en cerrou° 3Q trimestre de 2015 /16, o
último relatório e contas conhecido até ontem.
Através destes créditos, a SAD
vitaminou a sua tesouraria com
25,57 milhões de euros, dando
como garantias as verbas a receber
pela venda de Imbuía, os valores
relativos ao contrato celebrado
com PT Altice para as próximas
épocas e o contrato de patrocínio
com a UNICER. o
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•

ÕllwitTOR DE SCOUTING
DEMITIU-SE DO CARGO

DR

João Luís Afonso saiu
recentemente do clube
e o seu substituto
ainda não foi encontrado

Admar Lopes saiu
no verão de 2 014
Ainda antes da mais recente baixa no departamento de scouting do FC Porto, registou-se
uma outra no verão de 2014. No
seu caso, Admar Lopes, de 33
anos, aceitou um convite que, à
altura, lhe foi endereçado pelo
Monaco, com o qual passou a
trabalhar desde esse momento.
Ao cabo de sete temporadas a
observar jogadores e adversários para o FC Porto, Admar Lopes era já o coordenador do
ramo daquele departamento
que trabalhava diretamente
para a equipa principal e para o
FC Porto B, enquanto o antigo
jogador Bandeirinha tinha os
escalões de formação debaixo
da sua alçada. Ambos respondiam perante João Luís Afonso,
tal como N uno Fernandes, da
gestão logística, e de Rui Jorge
Silva, da gestão, informação e
comunicação.

NUNO BARBOSA E ANDRÉ MONTEIRO

EM A saída de Antero Henrique,
no dia seguinte ao fecho do mercado de transferências, despoletou uma série de mudanças na estrutura do FC Porto, que se estenderam até ao scouting. De acordo
com o que Record apurou, João
Luís Afonso demitiu-se, em meados de setembro, do cargo de diretor desse departamento e ainda
não foi substituído.

imummemie~unen.
PORMENOR

João Luis Afonso continua a
acompanhar o FC Porto como
adepto. Em setembro viu o
clássico do andebol com o Benfica, no Dragão Caixa.

Curiosamente, quando chegou
aoscouting do FC Porto, João Luis
Afonso integrou a equipa então liderada por Luís Gonçalves, mas
não tardou a assumir a direção do
departamento, ainda antes de o
atual homem forte do futebol
portista ter seguido para o
Shakhtar Donetsk, em 2011. Foi,
de resto, Antero Henrique quem
entregou a João Luís Afonso a liderança da rede de 250 olheiros
que o FC Porto tem espalhados
por todo o Mundo, e que tantos
elogios mereceu na comunicação

MEDIDA. Luís Gonçalves tem de encontrar uma solução

social estrangeira por ter sido responsável por descobrir talentos
como Jardel, Hulk ou James Rodriguez, só para citar alguns.
A propósitodo scoutingportista e
em entrevista à 'France Footbair ,
em 2012, Antero Henrique salientou: "Temosuma estruturaeficiente, que nos permite ter acesso rápido a informações sobre opotencial

WiS GONÇALVES TEM VASTA
EXPERIÊNCIA NA ÁREA E TERÁ DE
DEFINIR UM NOVO ELEMENTO
PARA LIDERAR DEPARTAMENTO

do jogador. E ternos uma rede eficaz
de empresários com quem trabalhamos em perfeita sintonia."

Ora, essa rede não sedesmantelou, "apenas" perdeu o seu mentor e o antigo diretor.. Quer isso dizer que Luís Gonçalves, enquanto
sucessor de Antero Henrique
corno homem forte do futebol
portista, tem tudo para aproveitar
o bom trabalho que ficou feito.
Embora também ele tenha créditos na área do scouting, Luís Gonçalves deverá definir um diretor
para esse departamento, por forma a não acumular funções. o

FICA A 100% NOS CONTEÚDOS

Rui Cerqueira deixou a comunicação
ta A demissão deJoão Luís Afon
so não foi a única mudança na estrutura portista produzida na sequência da saída de Antero Henrique. Na comunicação também se
registaram mudanças, com Rui
Cerqueira a deixar esse departamento para se concentrar a 100
por cento na direção de conteúdos
FC Porto no Porto Canal.
Esta alteração acaba por surgir
com alguma naturalidade face
aos cinco anos de gestão azul e

branca do referido canal televisi - nhar Nuno Espírito Santo nas convo e à assumida intenção de pro
ferências de imprensa. Em conjetá - lo ainda mais. Rui Cerqueira trapartida, poderá regressar ao
acaba por ser um reforço de peso pequeno ecrã, sendo que a sua
para a estação, fruto da experiên- equipa no Porto Canal já tem mais
cia que acumulou na RTP antes de de 10 elementos, excluindo os cotransferir-separa a comunicação mentadores habituais. Refira-se
do FC Porto, há 9 anos.
por fim que a direção da comuniApesar de esta mudança ainda cação portista ficará a cargo do annão ter sido oficializada, Rui Cer- tigo jornalista da Lusa, FranciscoJ.
queira já não tem marcadopre- Marques, que acumulará essas
sença nos treinos do FC Porto no funções com as atuais na direção
Olival e também não irá acompa- de informação. o

Rui Cerqueira tem 9 anos de casa
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DRAGÕES
COM MAIOR
"
I rDA HISTÓRIA
DIRETOR DE SCOUTING DEMITE-SE
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ANDEBOL

Paulo Pereira em Rennes
mas Davyes lesiona-se
ra O novo selecionador Paulo Pereira
esteve ontem em Rennes para observar
Wilson Davyes e a equipa do português
ganhou (25-23) ao St. Raphael na Starligue. Mas o lateral não jogou, devido a lesão. A Seleção concentra-se no dia 28.
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00h33
Bom ensaio antes da receção ao Dínamo Bucareste
Ainda com um jogo a menos em relação aos rivais da luta pelo título, o ABC venceu (36-30) ontem o
Madeira SAD, e ascendeu ao 5º posto da classificação, em partida que concluiu a 7ª ronda da fase
regular do Campeonato.
O duelo deveria ter sido disputado no Funchal, mas por acordo entre as equipas, realizou-se em
Braga, pelo que o campeão aproveitou bem, ao matar a partida em 42 minutos (25-18), depois de
parcial de 7-0.
Continuar a ler
Carlos Resende, treinador do ABC, ficou satisfeito: "Foi um bom jogo contra um adversário de
qualidade, que se aproximou, mas soubemos reagir."
O técnico da turma do Funchal, Paulo Fidalgo, deu os parabéns ao ABC: "Para além de estar a
representar muito bem o andebol ao nível internacional, é uma equipa nacional forte. Fizemos uma
boa 1ª parte, mas depois não nos soubemos organizar."
Destaques no ABC para Nuno Grilo e André Gomes (9 golos cada), enquanto Fábio Magalhães (7) foi o
artilheiro dos madeirenses.
Pedro Seabra, capitão do ABC, elogiou o Madeira SAD: "Liderámos quase sempre o marcador contra
uma boa equipa. Na 2ª parte, a um ritmo elevado, aumentámos a distância, permitindo gerir o plantel
com vista ao jogo de sábado da Liga dos Campeões ante o Dínamo Bucareste."
Já o Avanca surpreendeu ao bater (23-20) o Águas Santas em duelo antecipado da 9ª ronda. A turma
orientada por Carlos Martingo subiu ao 4º lugar.
Autores: Alexandre Reis e Paulo Gonçalves
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Bom ensaio antes da receção ao Dínamo Bucareste 13-10-2016 . Record Por Record Ainda com um
jogo a menos em relação aos rivais da luta pelo título, o ABC venceu (36-30) ontem o Madeira SAD, e
ascendeu ao 5º posto da classificação, em partida que concluiu a 7ª ronda da fase regular do
Campeonato.O duelo deveria ter sido disputado no Funchal, mas por acordo entre as equipas,
realizou-se em Braga, pelo que o campeão aproveitou bem, ao matar a partida em 42 minutos (2518), depois de parcial de 7-0.Carlos Resende, treinador do ABC, ficou satisfeito: "Foi um bom jogo
contra um adversário de qualidade, que se aproximou, mas soubemos reagir."O técnico da turma do
Funchal, Paulo Fidalgo, deu os parabéns ao ABC: "Para além de estar a representar muito bem o
andebol ao nível internacional, é uma equipa nacional forte. Fizemos uma boa 1ª parte, mas depois
não nos soubemos organizar."Destaques no ABC para Nuno Grilo e André Gomes (9 golos cada),
enquanto Fábio Magalhães (7) foi o artilheiro dos madeirenses.Pedro Seabra, capitão do ABC, elogiou
o Madeira SAD: "Liderámos quase sempre o marcador contra uma boa equipa. Na 2ª parte, a um
ritmo elevado, aumentámos a distância, permitindo gerir o plantel com vista ao jogo de sábado da
Liga dos Campeões ante o Dínamo Bucareste."Já o Avanca surpreendeu ao bater (23-20) o Águas
Santas em duelo antecipado da 9ª ronda. A turma orientada por Carlos Martingo subiu ao 4º lugar.
13-10-2016 . Record
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