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Sorteio da Taça
de Portugal
dita jogo entre
açorianos
O Benfica vai iniciar a delèsa do
título na Taça dc Portugal dc andebol com uma visita ao Lagoa
AC, da III divisão, ditou o sorteio
realizado em Lisboa.
Na ocasião ficou a saber-se que
as duas formações açorianas que
competem nas provas regulares
nacionais, Marienses e Sporting
da Horta, vão medir forças nesta
eliminatória, com o encontro
agendado para decorrer em Vila
do Porto.
O Sporting, finalistavencido
edição da.Taça, vai encontrar °Arsenal.
Os encontros dos 16 avos de 1-1nal estão marcados para 10 de dezembro.
Taça de Portugal
Programa dos 16 avos de final
Arsenal (I) - Sporting (I)
Lagoa AC (111) - Benfica (I)
EstarrejaAC (II) - ABC/UMinho
SIR 1Q Maio (III.) - FC Porto (I)
Madeira SAD (1) - Boa-Hora (I)
CCR Alto Moinho (II) - Aguas
Santas (I)
llhavo AC (111)- ALA Maia-1SMAI (I)
FC Gaía (II) - São Mamede (I)
Xico Andebol (II) - CA Penafiel
(III)
ADC Benavente (II) -Belenenses
(I)
Modicus Sandim (II) - 1º Dezembro (II)
Sanjoanense (1 I) - Avanca. (1)
Vitória de Setúbal (II) - Samora
Correia (III)
Juve Lis (II) - Fa,fe (I)
Marienses (II) - Sporting da Horta (I)
Albicastrense (II) - Marítimo
(II)* Lusa
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S DESPORTO

MAI

VENCEDORES E FINALISTAS

rêm a palavra

AINDA SEM DECISÃO
Avaliarei a eventual candidatura
á presidência do Comité Olímpico após
esta Gala. Nada mudou, continuo em
contactos... Positivos. Este ano está
muita gente na Gala. Foi um ano de
muito bons resultados desportivos e
os nomeados eram fortíssimos

CARLOS CARDOSO
Presidente da confederaçào do Desporto

ANO FANTÁSTICO

,

Este é mais um prémio para
alguém que teve um ano fantástico.
Espoletou no Benfica, foi campeão
Europeu, venceu o Golden Boy sendo
este mais um prémio que, certamente.
o honrara muito

JOÃO CAMACHO
(Representou R. sanches, jovem promessa)

A TODOS E AO PÚBLICO
Dedico este prémio a todos os
que colaboram na FPF, desde o
presidente ao staff e, sobretudo, ao
publico que nos acompanha e encoraja,
e está sempre presente nos estádios.
Foi um ano de ouro para o futebol.

HUMBERTO COELHO
prémio equipa do ano/alto Prestigio

Atleta feminina
Telma Montei:c
Patricia Mamona
Maria Inês Grancha
Teresa Portela
Luciana Diniz

ano
IITE10
Atletismo
Autom./KartIng
Canoagem
Equestre

JOAO ARANHA
Presidente da pederaçào de surf/prestígio

RECONHECIMENTO
Foi o melhor ano da minha
carreira. Bati dois recordes nacionais,
fui campeã europeia e nos Jogos.
Ter sido nomeada e ficar entre as
finalistas foi um reconhecimento do
meu trabalho

PATRÍCIA MAMONA
Nomeadaicampeà europeia triplo

-) Jovem Promessa

Treinador do ano

FUTEW,T

Ferrr,:ndo
Carlos Resende
José Uva
Rul Caricio
Luis SénIca

Andebol
Atletismo
Canoagem
Hóquei empatins

Renal

FUTEBOL

Atletismo
Marisa Vaz de Carvalho
Ciclismo
Ivo Oliveira
Natação
Tamlia Holub
Taekwondo/Desp. Univ.
Júlio Ferreira

Telma,
Pimenta
e Santos em
ano especial
Atletas e Treinador do Ano na Gala da CDP
o Futebol domina0 Prestígio para FPF e Surf

RUMO AOS J0-2020
É uma honra. Foi um bom ano
para o desporto português e para o
surf. Esta federação jovem vai passar a
estar representada nos Jogos
Olímpicos. É uma vitória. Iniciamos um
caminho que terminará em 2020

9 A tleta masculino do ano
CANOMMN
Fernando PimrnM
Futebol
150.P!
Taekwondo/Desp. Unlv.
Rul Bragança
Ténis de Mesa
Marcos Freitas
João Pereira

MIGUEL NUNES 4',

CONFEDERAÇÃO
ror

ELSA BICHO e SOFIA COELHO

U

M «ano muito especial».
Assim caracterizou Telma
Monteiro 2016, ao receber

o prémio para Atleta feminina na 21.' Gala da
Confederação do Desporto de Portugal (CDP), ontem, no Casino Estoril. Elegante, a judoca partilhou a
honra com o canoísta Fernando Pi menta, Atleta do ano em masculinos,
numa votação entre público (60 por
cento) e convidados da cerimónia
(40). Já nas restantes categorias, o fu tebol dominou: Fernando Santos foi

Telma Monteiro premiada pela quarta vez

eleito como Treinador, a Seleção
campeã da Europa como Equipa e
Renato Sanches como Promessa.
«Foi um ano de ouro. Parabéns
àqueles que foram medalhados nos
Jogos, Europeus e Mundiais. Parti lho este prémio com aqueles que
comigo trabalharam. Este é um pré
mio individual, mas reflete algo co
letivo», sublinhou o selecionaclor
de futebol, nomeando a «direção
da federação e todos os jogadores,
não só os que estiveram em França».
«Contribuíram para que Portugal

fosse campeão europeu e eu recebesse este prémio», acrescentou
Santos.
PERSISTENCIA E NOVOS DESAFIOS
« É especial porque foi um ano

em que alcancei um objetivo que
perseguia há muito», disse Telma,
referindo se ao bronze conquistado nos Jogos Olímpicos do Rio, em
-57 kg. «E um prémio que representa não só este resultado dos Jogos,
mas toda a carreira: o facto de não
ter desistido, de ter tido persistên -

MIGUEL NUNWASF

«Somos guardiões mútuos»
MIGUEL NUNES/ASF

Paulo Gonçalves recebeu Prémio Ética no Desporto, por ter
ajudado rival no Ruli Dakar 2016
Paulo Gonçalves lembrou que,
no Rali Dakar, Os motards são «os
guardiões uns dos outros», para
justificar o gesto que teve, em ja
neiro deste ano, ao parar para ajudar o piloto austríaco Matthias
kValkner, que sofrera acidente, até
à chegada da equipa médica. Nem
o facto de estar na liderança o fez
hesitar, o que fez com que o IPDJ
Patrida Mamona sentiu o seu trabalho reconhecido pelo facto de ser nomeada

lhe atribuísse o Prémio Ética no

Paulo Gonçalves sensibilizado

Desporto, entregue ontem. «É gra
tificante, mas mais importante é
que sirva de exemplo para os jovens
desportistas. Para os sensibilizar
que o desporto vive de vitórias e
derrotas, mas é mais do que isso:
há valores que se sobrepõem»,
apontou o motard cia Honda, que
rumará à América do Sul a 27 de
dezembro para mais uma edic.»1‹.)
do Dakar. «O objetivo é estar na
luta! Estive em destaque nos dois
últimos anos, fui 2." em 2015, agora vou com ambição de discutir a
vitória... Mas seremos 10 ou 12!»

Página 2

ID: 66962683
Quinta-feira
17de novembro de 2016

A BOLA

17-11-2016

Tiragem: 125000

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,90 x 30,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2

mais desporto

CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO

21.' GALA
MIGUEL NUMS/ASF

o

PERSONALIDADES DO ANO
-> Equipa do Allo
Seleção Nacional Masculina FUTEBOL
Equipa feminina do Sporting Atletismo
K21000 Metros
Canoagem
Nadonal masadina
H. Patins
Nadonal masculina Ténis de Mesa

Prémio Alto PresdOp
FederacSo Portuguesa de Futebol
PotInguelia de Surf

MIGUEL NUNES/ASF

muItIcert
COLOMBO
1.1500A

Mário Gonzaga Ribeiro (Motonáutica); Associação das Coletividades do Concelho de Valongo
(Conf. Port. Cult., Recreio e Desporto); Jorge Braz
(FADU); Assunção Fernandes (Fed. Andebol Portugal); António Brandão (Fed. Campismo e Montanhismo); Alvaro Samagalo (Fed. Desportos de Inverno); Ass. Port. de Criadores de Cavalo Puro Sangue
Lusitano (Fed. Equestre); Câmara Municipal Eivas
(Fed. Ginástica); Pedro Mariano (Fed. Motoddismo);
Equipa sénior Karaté (Fed. Karaté); Luis Sénica (Fed.
Patinagem); José Roças (Fed. Atividades Subaquáticas); Filipe Bernardlno (Fed. Aeromodelismo); Aero Clube de Torres Vedras (Fed. Aeronáutica); Eduardo Gonçalves(Fed. Atletismo); José Machado
(Fed.Artes Marciais Chinesas); Rali de Portugal (Fed.
Automobilismo e Karting); António Barbosa (Fed.
Bridge); António Peniche (Fed. Canoagem); Isabel
Fernandes (Fed. Ciclismo); Dani Andrade (Fed. Columbofilia); João Pardal (Fed. Corfebol); Manuel Vieira (Fed. de Damas); Rui Oliveira (Fed. Desporto para
Pessoas com Deficiência); Nuno Frazão (Fed. Esgrima); Fernando Santos (Fed. Futebol); Miguel Vieira (Fed. Judo); Luis Fontes (Fed. Lutas Amadoras); Isida Gomes (Fed. Motonautica); Davide Machado (Fed.
Orientação); Rodrigo Silva (Fed. Paraquedismo); António Barbosa (Fed. Pesca Desportiva); Miguel Moreira (Fed. Surf); Armando Hilário (Fed. Taekwon do):
João Sousa (Fed. Ténis); Carlos Leon (Fed. Ténis de
Mesa); João Lamy (Fed. Tiro).

Constantino
ausente
A 21.' Gala do Desporto voltou a
ser muito participada, contando
com a presença da maioria dos
presidentes federativos. Alguns
recém eleitos ou empossados,
casos do ténis de mesa e
orientação, outros com eleições
marcadas para breve (triatio).
Ausente esteve José Manuel
Constantino. O presidente do
COP encontra-se na assembleia
geral dos comités olimpicos
nacionais que decorre em Doha,
no Catar.

Mário Gonzaga Ribeiro foi agradado
MIGUEL NUNES/ASF

Fernando
Pimenta regista
a 'self ie. da noite
COM os
premiados ou
representantes

Telma não
viu a dança
A noite começou com danças de
salão, em ritmos de paso doble,
rumba e cha cha cha. Enquanto no
palco os ritmos mereciam palmas,
Telma Monteiro, sempre
disponível, subia e descia escadas,
tentando responder aos muitos
pedidos de diretos televisivos.
MIGUEL NUNES/ASF

Seledonador nadonal de futebol Fernando Santos, uma das figuras da noite
cia para continuar a sonhar. Tem
maior simbolismo», assumiu a judoca do Benfica, premiada pela
quarta vez. «Foi um ano que correu
acima das expectativas. Fiz a pós-graduação, lancei o livro, recuperei a tempo de uma lesão, conquistei uma medalha olímpica, fui
condecorada [comendackra da Ordem
de Mérito pelo PR]», lembrou, congratulando-se com os outros sucessos desportivos. «Portugal teve bons
resultados no futebol, no atletismo,
no ciclismo, em várias modalidades.

Os Jogos correram bem à Seleção.
Tudo chamou a atenção das pessoas. O importante é conseguir
mantê-la durante quatro anos. Esse
é o desafio.»
O mesmo ambiciona Pimenta,
campeão europeu em K1 1000 e
5000 m e 5.° nos JO, num ano «deveras positivo» em que se estreou
como premiado. «Já era gratificante ser o oitavo ano em que estava
nomeado. Significa que tenho sido
regular. Fico orgulhoso de receber
o prémio», apontou o elegante caMiGUEL NUNES/ASF

noísta, que trocou o equipamento
por um fato de gala. Vice olímpico,
com Emanuel Silva (K2 1000), em
Londres-12, admitiu que desejava
mais no Rio-16. «Tive uma participação positiva. Não era o que queria, mas foram resultados históricos:
o melhor de sempre em K11000 na
canoagem portuguesa, as duas medalhas no Europeu e três nas Taças
do Mundo — ouro, prata e bronze.
É gratificante. Mas há sempre novos
desafios, como trazer mais medalhas
para Portugal», assumiu Pimenta,

que sente o respeito dos adversários e elogia o «investimento na
Educação Fisica». «Voltar a contar
para a média fará com que os jovens olhem o desporto de outra forma e descubram as modalidades»,
disse, tirando uma selfie em palco.
PRESTÍGIO A 'FECHAR'

A Federação Portuguesa de Futebol e a Federação de Surf foram as
últimas distinguidas na gala, mas
com um galardão especial: o Prémio
Alto Prestígio da CDP.

Mais 5,3 por cento para o desporto
-) Ministro Tiago Brandão Rodrigues diz que é ano de boas notícias orçamentais

Humberto Coelberrecebetro prémio das mãos do ministro Tiago Brandão Rodrigues

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação e responsável
pela tutela do Desporto, mostrou-se satisfeito com «o ano de boas
notícias». «Temos um aumento
de 5,3 por cento, o que é significativo para um orçamento de 77
milhões de euros, importante na
consolidação do projeto Olímpico
e Paralímpico. Pelo segundo ano
consecutivo temos reforço orça mental», frisou o governante, enu-

merando mais valências:
«Começámos os ciclos olímpico e paralímpico para Tóquio 2020
em articulação do IPDJ com as federações. Há ainda a destacar a
alocação de muito dinheiro que
tradicionalmente está no orçamento da educação para o desporto escolar. Há ainda o lançamento das
unidades de apoio ao alto rendimento desportivo, que permite,
neste momento, que quatro escolas piloto ajudem a compaginar a
prática desportiva de alta competição com a formação académica», lembrou ainda.

Medalhados dos Paralimplcos no palco

Ano de
campeões
Antes mesmo do jantar ter infido, o
palco do Casino Estoril recebeu os
campeões da Europa e do Mundo e
os medalhados dos Jogos
Olímpicos e Paralimpicos, nomes
que revestiram o ano de 2016 de
sucesso internacional. Fernando
Pimenta (campeão da Europa em
K1 1000 m e 5000 m), Telma
Monteiro, bronze em -57 kg nos
10 do Rio-16, e Patricia Mamona,
campeã da Europa do triplo-salto,
foram dos mais ovacionados. Pela
seleção campeã europeia de
futebol subiu ao palco Humberto
Coelho, vice presidente da FPF.
Fora do programa foi ainda
agraciado Mário Gonzaga Ribeiro,
antigo piloto e ex presidente da
Federação de Motonaútica:
«Vale a pena fazer desporto,
um pilar da sociedade.»
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ANDEBOL

ANDEBOL1

Pivot eslovaco Michal Kopco foi determinante para o êxito assinado pelos leões

MA RAIMUNDO/ASE

ANDEBOL — ANDEROL1-12"JOR.
Pavilhão Flávio S.a Leite. em Braga

IMPORTANTE É GANHAR

Treinador do sporting

MUITAS DIFICULDADES
Para ganhar aqui tínhamos de
fazer muitas coisas boas, mas na
primeira parte não estivemos muito
bem, sentimos muitas dificuldades
defensivas e no ataque também. Na
segunda parte foi tudo diferente,
trabalhámos bem e colocámos
dificuldades ao Sporting
MARIANO ORTEGA

CARLOS

ANDEROL- ANDEROL1 Mit .
Pavilhão Municipal, na Mala

17 carmino
Mate) Asanin GR
1
..1up flgueira GR
Aljog Cudic (GR)
NIcola MItrevski (GR)
Manuel Gaspar (GR)
Gustavo Capdeirlie GR)
Igor Zabk
Davide Carvalho
Pedro Porteia (2)
Hugo Lima (2)
Mkinal Kopco (4)
João Pais (6)
Bosico Bjelanovk (1)
Stefan Terek (6)
Cláudio Peso (4)
Betone Moreira (2)
Carlos Ruesga (4)
'
Paulo Moreno (2)
Frankis Card (6)
trefington (11 Siva (4)
Pedro Solha (1)
Lula RalcovIc
Carlos Carneiro
David Pinto
Francisco Tavares
Alexandre Cavalcanti (1)
Bruno Gaspar
Bledy Semedo (1)
João Paulo Pinto (1)
Fábio Vldrago
lanho Bozovk (5)
ides Seva (1)

tos do Benfica que não o pouparam
nos apupos. «Gosto deste tipo de jogos, não gosto de pavilhões vazios e
até nem me importo que me insultem. Quer dizer que fiz um bom trabalho», disse o lateral que esteve
oito anos na Luz.
Mas o Benfica não se intimidou
com o ambiente escaldante e, em
menos de cinco minutos, aproveitou
as falhas leoninas para se colocar na
frente (2-4) com três golos de contra-ataque. Sem o lesionado Tiago
Pereira, Hugo Lima teve de organizar o ataque e nem sempre as coisas

A

figura

MIGRAI
KOPCO
SPORTING

4 O pivot eslovaco foi determinante na defesa leonina que, na primeira parte, construiu a vitória. Kopco
não só defendeu, como ecduiu adversários, tendo passado praticamente
Incólume no jogo, com apenas uma exdusão. Ainda marcou quatro golos!

ÁRBITROS
Mário Coutinho e Ramlro Silva, de Aveiro

POT

EDITE DIAS
RUNO DE CARVALHO
aplaudiu entusiasmado a
vitória do Sporting frente
ao Benfica no pavilhão do
Casal Vistoso, que encheu
a rigor, como há muito não se via.
O presidente leonino viu Frankis
Carol entrar e marcar e rapidamente Pedroso lhe seguiu o exemplo,
mostrando a Zupo que merece a ti tularklade, para desgosto dos adep-

•

SUAI

Sporting esteve na frente desde os 15 minutos o Pavilhão quase cheio com Bruno de Carvalho
na bancada o Benfica não se intimidou com o ambiente escaldante e animou segunda parte

RENFICA

CARLOS MARTINGO

Eurico Nkolau e Ivan Caçador, de Leiria

Leão vence `derby' de emoções
•

Akjandro Carreras (GR)
Paulo Almeida (GR)
Luis Silva (GR)
Pedro Veltla (6)
Nuno Carvalho (2)
Miguel Baptista (5)
Ricardo Mourão (3)
Alberto Silva
Eduardo Mendonça (2)
Diogo 09veira (3)
Lourenço Santos
Eduardo Farinha (1)
kivison Monteiro
Carlos Santos
Pedro Pires (2)
João carvalho (1)
Ruben Ribeiro

ARBITROS

*Treinador do »enfim

SPORTING

INANCA

1.3 «4. 6
Humberto Gomes (GR)
Emanuel Melro (GR)
Cláudk Silva (GR)
Hugo Rocha (3)
Pedro Seabra (3)
Miguel Bandeira (1)
Diogo Branquinho (4)
Miguel Sarmento (2)
Pedro Spinoia (6)
Dario Andrade (4)
Nuno Grão (5)
João Gonçalves (1)
André Gomes (4)
Tomás Albuquerque (2)

Estivemos muito bem até ao
intervalo, não tanto na segunda parte e
lastimo que não tenhamos resolvido o
jogo com mais tranquilidade, mas isto é
um clássico e o que importa é ganhar.
O Sporting nunca pode perder com o
Benfica a jogar em casa. Os dois
canhotos estiveram muito bem
ZUPO EQUISOAIN

ARREBOL — ANDE1301.1 — JOR.
Pavilhão do Casal Vistoso,
em Lisboa

•

ABC

rêm a palavra

B

Bruno de Carvalho assistiu à vitória do seu dube num Casal Vistoso que encheu

lhe correram como queria. Com Asanin a dar uma ajuda e Kopco a comandar urna defesa de betão, os encarnados sentiam cada vez mais
dificuldades. Aos 18 minutos, João
Pais reduziu para 10-8, mas seguir-se-ia um período de sete minutos
de jejum das águias como Sporting
a construir vantagem confortável
(14-8). Ortega chamou Stefan Ter zic, mas os leões defenderam com
unhas e dentes a vantagem contando sempre com o engenheiro Kopco e
os associados a construir o muro.
Na segunda parte (17-11), o técnico espanhol mandou a defesa avançar, pediu mais agressividade e contou com Terzic inspirado. Os
encarnados chegaram aos 19 minutos a perder, por 23-19, e acreditaram
que ainda podiam correr atrás do resultado, apesar de terem perdido Ales
Silva por acumulação de exclusões.
O capitão João Pais mostrou o caminho para bater Asanin, mas o
guarda-redes croata revelar-se-ia
decisivo quando, após confusão em
que Ruesga e Moreno não ficaram
bem, defendeu um livre de sete metros de Belone e, pouco depois, um
contra - ataque de Terzic (26-23) a
cinco minutos do fim do jogo.
O Benfica ainda reduziu (26-24),
Bozovic respondeu à altura e a perseverança encarnada não chegou
para travar a perseguição cerrada
que os leões mantém ao líder invicto, o FC Porto.

SP. HORTA

14 mimou.° 15
Manuel Borges (GR)
Muno Siva (GR)(1)
Reyniel Neison (GR)
Wilson Costa (GR)
João Valente (GR)
Pedro %a (3)
Hugo Gloria (1)
tule' Rivem (8)
António Almeida
Pavel Cabalem (2)
Yoan Balázquez (3)
João Sousa
Luis Carvalho (5)
Tiago Azenha
Angel Hemández(7)
Hugo Freitas
Francisco Leitão (1)
Edgar Landim (4)
Francisco Fontes (2)
Noehris Robles (2)
Frandsco Albuquerque
Felisberto Landim
Diogo Coelho (1)
Paulus Orlovskis (2) _
Bruno Borges (2)
Miguel Alves (6)
Tiago Heber (1)
Pedro Vieira
António Ventura
RUISIVA
jisuirrn os
Vânia Sá e Marta Sá, do Porto

FILIPE DUQUE

1~1~1~111111P4,
CLASSIFICAÇÃO

re

4 Andebol 1
4 4.' jornada
....
ISMA1- Sp. Horta
-) 12.' jornada
Madeira SAI) - FC Porto
Sporting - Sentira
ABC - Avanca

29-24
30-33
2845
35-33
h
Srib„ 21.00 h
Sab.. 1L00 h
sake„ 22.00i

AC Fafe - Aguas Sritg

S. Mamede - ISMAI
Arsenal Devesa Belenenses
Sp. Horta- Boa Hora

1VED 6 P
1 FC PORTO
2 Sporting
3 Benfica 4 Madeira SAD
5 Á2IO)
6 ABC
7 Boa Hora
8 Aguas Santas
9 ISMAI
ri° Beknenses
11 AC Fafe
22 Sp. Horta
13 Ars.Devesa
14 Ac 58o /Amolde

12

12

O

O 387-278 36

12 11 O
1 403-M 34
12 10 o
352-í9-2-3i
12
7 O 5 351-321 56
12
6
1 5 312-319 25
10
7, O
3 334-28124
12
5
1 6 309-36923
11 5 O
6 271-283 ff
11-3 O
8 288-32517
10
3
1 6 270-299 17
11 3 O
8 272-333 17
10 7.--2.----6258-28816
11 1 2 8 292-350 15
12 O
1-11 268-33513

11lomad;26nren Boa Hora-ACFafe.Avanca-Sporting ISMAI-Ars 0"esaBeienenses-MaiekaSAD.29nov:I:CParto- Sp.Horta 30nov2Benfica-Ac.Sãn Mane:Ielitjav Aguas Santas-ABC
13 nov. (em Braga> Sp. Horta - ABC tem atraso da 1' Jornada)
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A5

Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos desportistas do ano

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=641108

O canoísta Fernando Pimenta e a judoca Telma Monteiro conquistaram, esta quarta-feira, os prémios
de Atleta do Ano da Confederação do Desporto de Portugal (CDP).
Os restantes prémios atribuídos na Gala do Desporto foram dominados pelo futebol. Fernando Santos
foi escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e Renato
Sanches como Jovem Promessa.
Foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo Gonçalves, pela atitude que
teve no Dakar-2016, quando assistiu um adversário que sofreu um acidente na corrida.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da Confederação do Desporto de Portugal, foi repartido
entre as Federações de futebol e de surf.
17-11-2016
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A6

ID: 66962207

17-11-2016

Tiragem: 148445

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,09 x 4,59 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

4,4(1E1301

SPORTING VENCE DÉRBI
O Sporting recebeu e venceu o
Benfica (28-25) em jogo da 12.a
jornada do Campeonato Nacional de andebol, ontem realizado no Pav. Casal Vistoso, em
Lisboa O FC. Porto lidera a prova (36 pontos) seguido do
Sporting (34) e Benfica (32).

E LEO 13410Y
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A7

Fernando Santos escolhido como Treinador do Ano

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=284db9a

Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos Atletas do Ano.
O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano
na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela
quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.

Página 7

A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
00:14
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A9

ID: 66963270

17-11-2016

Tiragem: 2754

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,45 x 2,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

SIR defronta FC Porto para a Taça
O sorteio realizado ontem na sede da Federação de Andebol de Portugal ditou que o FC Porto vai defrontar o
SIR 1.º de Maio para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O jogo é dia 10 de Dezembro, na Marinha Grande.
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ID: 66963475

17-11-2016

Tiragem: 5000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,24 x 19,71 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Académico alcançou
um empate em Coimbra
Diferenças No outro jogo com “representação” viseense, a ADEF de Carregal
do Sal não impediu que o Alavarium conseguisse a primeira vitória na prova
AAC ANDEBOL

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Silvino Cardoso
O resultado obtido pela formação viseense em Coimbra
reflecte o equilíbrio dentro da
'quadra' com as defesas a superiorizarem-se aos ataques.
Tratou-se de um dérbi à antiga quando as duas equipas
faziam dos duelos entre ambos, como se fosse o jogo decisivo para vencer o campeonato.
O Académico mostrou
maior preponderância no jogo
de transições rápidas, conseguindo manter um ritmo interessante que terá surpreendido
os donos da casa.
No global da uma hora de
jogo, o resultado final aceitase, servindo melhor os interesses da turma da capital beiraltina que tem menos um jogo
que a Académica.
O formação conimbricense
ao ceder o empate 'perdeu' um
soberana oportunidade de
passar à liderança da prova,
não aproveitando a derrota da
representação de Ílhavo que
foi à cidade de Santa Maria da
Feira perder por diferença que
não deixa dúvidas.

Conimbricenses seguem na segunda posição, com os mesmos pontos (8) que o Feirense

A equipa fogaceira apanhou,
assim, a equipa da Académica
no segundo lugar e ameaça
chegar ao topo. Académico de
Viseu e Feirense vão encontrar-se no sábado no Pavilhão
do Fontelo às 19h00 e a partida
está gerar enorme expectativa
junto dos amantes do andebol
da região. Ambas as equipas
podem ficar com os mesmos
pontos (9), o que acontecerá
se os academistas vencerem,
porque a derrota vale sempre
um ponto.
Em Aveiro o conjunto orien-

tado por Bruno Rebelo não
conseguiu evitar que o Alavarium AC arrecadasse a primeira vitória no campeonato
que, desse modo ultrapassou
na tabela classificativa o Andebol Clube de Lamego,
equipa que folgou na ronda.
A turma carregalense não vai
somar pontos na próxima
ronda porque vai é a jornada
em que terá de folgar.
A equipa do AC Lamego
mesmo actuando em casa
frente à Académica não vai ter
tarefa fácil para conquistar os

três pontos em disputa. O favoritismo vai para o conjunto
conimbricense. |
4.ª jornada
Alavarium-ADEF C. Sal
Académica-Académico
CD Feirense-Ílhavo AC
ÍlhavoAC
Académica
CD Feirense
ADEF C. Sal
Académico
AlavariumAC
AC Lamego

J
4
4
3
4
3
3
3

V
3
2
2
1
1
1
0

E
0
1
1
1
1
0
0

28-21
23-23
31-23

D GM-GS P
1 109-10410
1 100-91 8
0 83-70 8
2 86-94 7
1 58-63 6
2 73-75 5
3 54-66 3

Próxima jornada
AC Lamego-Académica, Ílhavo
AC-Alavarium AC e AcadémicoCD Feirense.
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ID: 66963923

17-11-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 20,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC/UMinho regressa às vitórias na receção ao Avanca

Carlos Resende, técnico do ABC

Cura para turcos verem
ABC

JOsé costa lima

isposto a apagar a
imagem deixada nos
últimos jogos, onde
averbou duas derrotas, uma para o campeonato (Benfica, na Luz)
e outra para a Liga dos
Campões (Motor, em Braga), o ABC/UMinho regressou ontem às vitórias
na maior prova nacional,
na receção ao Avanca. Um
triunfo que serve sobretudo de cura para uma equipa ferida e que empurra
a motivação para cima a
poucos dias de receber o
Besiktas, turcos que visi-

D

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE
Árbitro Eurico Nicolau e Ivan Caçador

ABC/UMinho

35

Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva; Hugo Rocha (3), Pedro Seabra (3), Carlos Bandeira (1), Diogo Branquinho (4), Miguel Sarmento (2), Pedro
Spínola (7), Dario Andrade (4), Nuno Grilo (5), João Gonçalves (1), André Gomes
(4) e Tomás Albuquerque (1).

Treinador Carlos Resende

Avanca

25

Carreras e Luís Silva; Pedro Veia (6), Nuno Carvalho (1), Miguel Basta (6), Ricardo
Mourão (3), Alberto Silva, Eduardo Mendonça (2), Diogo Oliveira (3), Lourenço Santos, Eduardo Farinha (1), Jenilson Monteiro
(1), Carlos Santos e Pedro Pires (2).

Treinador Carlos Martingo
Intervalo: 13-6

«Estivemos muito
bem na defesa»
No final da partida, Carlos Resende considerou que o ABC realizou uma partida séria frente ao Avanca e que o triunfo de ontem moraliza
os seus homens para o embate com o Besiktas,
a contar para a Liga dos Campeões.
«Fizemos uma excelente primeira parte. Estivemos muito bem na defesa e isso permitiu rodar
a equipa e fazer uma gestão do plantel depois do
intervalo. Todas as vitórias são importantes para
moralizar e esta não é exceção, até porque defrontámos uma equipa que está a fazer um bom
campeonato. Não podemos esquecer o passado,
convém até lembrar-nos dele para retificar as
coisas menos boas que fizemos... Agora só nos
resta preparar da melhor forma o jogo que vamos ter com o Besiktas», acrescentou o treinador dos academistas.

Nuno Grilo atira para mais um golo do ABC

Técnico do Avanca: «Faltou coragem»
tam a capital do Minho no
sábado, em novo duelo da
“Champions”.
O Avanca, uma das surpresas desta época pelo
quinto lugar na classificação, até entrou melhor no
embate e arrancou uma
vantagem de 0-2, num
mau início de jogo de parte a parte, com sucessivos
ataques desperdiçados e
falhas técnicas. Aos poucos, todavia, o ABC foi entrando nos eixos pela inspiração de Nuno Grilo,
mas a verdade é que só
aos 11’ conseguiu estar na
frente pela primeira vez
(4-3), tónico esse que lhe

permitiu pegar em definitivo na partida e lançar-se
para a frente, acabando a
primeira parte com um...
tranquilo 13-6 a seu favor.

Ataque demolidor
na 2.ª parte
A segunda metade voltou a mostrar um Avanca
sem armas que beliscassem a natural supremacia do campeão nacional,
que, agora mais assertivo
na defesa e absolutamente imperial no ataque, foi
disparando o marcador
para o seu lado. O ABC
geriu o desgaste físico como bem entendeu, o ain-

da júnior Carlos Bandeira voltou a merecer uma
oportunidade, e nem foi
necessário forçar o andamento. Isto porque no sábado há uma “final” para
os bracarenses e que pode
acalentar a (ténue) esperança de terminarem num
dos dois primeiros lugares
do grupo da “Champions”.
Ontem, para o campeonato e na defesa do título conquistado na última
época, os academistas fecharam as contas da 12.ª
jornada com um 35-25,
assegurando facilmente
os três pontos. Segue-se
o Besiktas.

Carlos Martingo, treinador do Avanca, lamentou
os sucessivos erros dos seus jogadores. «O que faltou? Faltou-nos coragem. Até começamos bem, tivemos uns 10 minutos bons, mas depois houve ali
um apagão e só voltámos a deixar uma boa imagem
na parte final. Não era esta a imagem que queríamos deixar e fizemos uma exibição abaixo do nível habitual. E isso paga-se muito caro contra equipas como o ABC», resumiu o técnico.

Página 11

A12

ID: 66963929

17-11-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 7,79 x 4,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sporting venceu Benfica
Também ontem, o Sporting recebeu e bateu o
Benfica por 28-25, e isolou-se na segunda posição, com menos dois pontos que o comandante FC Porto. Em jogo da 4.ª jornada, que tinha
sido interrompido, o Maia bateu o Sporting da
Horta por 29-23.
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ID: 66963952

17-11-2016

Tiragem: 8500

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 10,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Gala da Confederação do desporto de portugal

Fernando Pimenta atleta masculino do ano
canoísta Fernando
Pimenta conquistou
ontem pela primeira vez o prémio de
Atleta Masculino do Ano
na Gala da Confederação
do Desporto de Portugal
(CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela quarta vez.
«Isto é mais difícil do
que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João
Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal
tem vindo, ano após ano,

O

a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu», disse o
canoísta de Ponte de Lima.
O campeão europeu de
K1 1000 metros e K1 5000
metros e quinto classificado no K1 1000 metros nos
Jogos Olímpicos Rio 2016
já tinha vencido na categoria de equipa do ano,
ao lado de Emanuel Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe,
campeão da Europa com
a seleção portuguesa de

futebol e vencedor da Liga dos Campeões com o
Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria
-58 kg e nono no Rio 2016,
Marcos Freitas, quinto em
singulares masculinos no
ténis de mesa do Rio 2016,
e o triatleta João Pereira,
quinto no Rio 2016.
No setor feminino, o
prémio da atleta do ano
foi para a judoca Telma
Monteiro, medalha de
bronze na categoria -57
kg dos Jogos Olímpicos

do Rio 2016, que já tinha
sido distinguida e 2010,
2011 e 2014.

Outros prémios
Fernando Santos foi escolhido como treinador
do ano, superando Carlos
Resende, do ABC, campeão nacional de andebol
e vencedor da Taça Challenge, José Uva, treinador de Patrícia Mamona,
Rui Câncio, selecionador
nacional de canoagem, e
Luís Sénica, selecionador
campeão europeu de hó-

quei em patins.
A seleção, campeã no
Europeu de França, bateu na corrida a equipa do
ano a formação feminina
de atletismo do Sporting,
campeã europeia de clubes em pista, o K2 1000
metros, composto pelos
canoístas Emanuel Silva
e João Ribeiro, quartos no
Rio 2016, a seleção de ténis de mesa, nona nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da
Europa de seniores.
Renato Sanches, supe-

rou as ‘promessas' Marisa Vaz, o ciclista Ivo Oliveira, a nadadora Tamila
Holub, campeã europeia
júnior nos 1500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Foi igualmente entregue o Prémio Ética no
Desporto ao motociclista Paulo Gonçalves, pela atitude que teve no
Dakar'2016, quando assistiu um adversário que
sofreu um acidente.
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ID: 66963952

17-11-2016

Tiragem: 8500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,96 x 3,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Júlio Ferreira
e Tamila Holub
homenageados
na Gala
do Desporto
DESPORTO P.22
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ID: 66962872

17-11-2016

Tiragem: 37490

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,59 x 16,12 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ABC CALMO
ANTES DA
CHAMIMS
E

iNYW:

AVANCA

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Eurico NicolauilvanCaçador
ABC Humberto Gomes, Emanuel
Ribeiro e Cláudio Silva (Gr); Hugo Rocha
(3). Pedro Seabra (3). Carlos Bandeira
(1), Diogo Branquinho (4). Miguel
Sarmento (2), Pedro Spinola (7), Dario
Andrade (4), Nuno Grilo (5), João
Gonçalves (1), André Gomes (4) e
Tomás Albuquerque (1).
Treinador Carlos Resende

AVANCA Alejandro.Cafferas e Luís Silva

(Gr); Pedro Veitia (6). Nuno Carvalho (1).
Miguei Batista (6), Ricardo Mourão (3),
Alberto Silva, Eduardo Mendonça (2),
Diogo Oliveira (3), Eduardo Farinha (1),
Jenilson Monteiro (1), Carlos Santos,
Pedro Pires (2) e Ruben Ribeiro.
Treinador Carlos Ma~ _
AO INTERVAL0134.

***Envolvido na disputa da
fase de grupos da Liga dos
Campeões, prova em que
voltará à ação no sábado, no
Parque de Exposições de Braga (17h00, frente ao Besiktas,
o ABC também antecipou a
12.a jornada, tendo recebido
e derrotado o Avanca por 3525. Pedro Spínola, com sete
golos em sete remates, foi o
melhor dos bracarenses, que
subiram ao sexto lugar.

Página 15

A16

ID: 66962874

17-11-2016

Tiragem: 37490
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,27 x 15,61 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

JOÃO sousa
ALVO DE
HOMENAGEM
ISMAI
SP.HORTA
Pavilhão Municipal cia Mala
Árbitros: Vania Sá e Marta Sá
ISMAI Manuel Borges e Reyniel Nelson
(Gr); Hugo Glória (1), Yoan Blanco (3),
Luis Carvalho (S), Angel Zulueta (7),
Franciosco Leitão (1), Francisco Fontes
(2), Diogo Coelho (1), Bruno Borges (2),
Miguel Alves (6), Tiago Heber (1) e
Pedro Vieira.
Treinador Rul Silva
SPORTING DA HORTA Nuno Silva
(Gr/1); Pedro Silva (3), Angel Noris (8),
Pavel Hernandez (2), João Sousa. Tiago
Filipe, Hugo Freitas (2), Bruno Castro,
Edgar Landim (4), Noeivls Reve (2) e
Pauiius Orlovskis (2).
Treinador: Filipe Duque
AO INTERVALO 14-15.

••• Ficou ontem concluído
o encontro entre o ISMAI e o
Sporting da Horta, que na
data original, 21 de setembro, teve apenas dois minutos devido ao ataque cardíaco
sofrido por João Sousa. Antes
da partida, ganha pelo ISMAI, o atleta dos açorianos
foi homenageado com a entrega de uma camisola da Seleção Nacional por parte do
central Rui Silva e do vicepresidente da Federação,Augusto Silva.
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Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,85 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL Sporting venceu o dérbi graças a uma primeira parte que lhe

valeu uma vantagem de seis golos, que soube gerir até final

DEFESA DECONBAIZ
DEU
O A O LEAO
SPORTING
BESIPIC,A
Pavilhio do Casal Vistoso
Arbitros: Ma rio Coutinho e Ra m iro Silva
(AA Aveiro)
iPORT1MG
Mategsann
PiiiePortela

ISCA

AliosaCuclic
Grinl
Manuel Gaspar Griiij

Gr
~ia!~ Gr
Davide CanáPlo
João Pais
6
Betone Moreira
2
Pado moreno
2
Uefington Ferreira 4
Alexandre Cavainrd-T
Hugo Lima
2
AiesSi'va
•• - i
StelanTerzk
6
FãbkiVidrago
ElledySemedo
iminkalcovic
nj
DoAiWPGto
Gr/nj

Treinador:
Zupo Equisoain

Treinador:
Mariano &teça

Gr
2
4
diecloPedroso 4
kiieeg a
4
Waieds Geei
6
Pecio5c4sia
Bosko Metano* 1
1
káo ftito
5
link) Boas*

or
FtindscoTavares OdosCameiro ry

irioGaspar

MItitanlito17-11
111100111.02-4..10

. 15 8.7, 37. 114,

2045.
451117:50'2449,5526-23.64a0,23
25144, 30174i 35

Exdumõesz 5/4

11411111~11~1~1

«a Ganhou o dérbi a equipa
mais sólida em termos defensivos e que mais beneficiou
das falhas do ataque contrário, principalmente na primeira parte. O Benfica até esteve a vencer aos 5' (2-4), após
a brecha que cedo se abriu na
retaguarda leonina com a exclusão de Bosko Bjelanovic.
Contudo, a equipa de Zupo
Equisoain - cumpriu ontem
o 50.° jogo oficial ao comando
dos verdes e brancos - virou
rapidamente o jogo, assumindo a liderança aos 10' (6-5),
para não mais a perder. Os encarnados ainda lograram um
empate a sete bolas, mas a
partir daí não mais superaram
o muro leonino e m ataque posicional.As falhas técnicas do
ataque do Benfica sucediamse a um ritmo desconcertante, permitindo ao Sporting
descolar no marcador através
das bombas de Pedroso, Ruesga e Carol, pelo que conservou uma diferença de seis golos até ao descanso (17-11). O
leão soube então segurar a
vantagem com unhas e dentes, pese a reação das águias,
defendendo de forma mais

Cláudio Pedroso vai rematar indiferente à oposição de Elledy Semedo e ao bloco de Alexandre Cavalcanti
agressiva no segundo tempo.
A diferença no marcador foi
reduzida para quatro bolas
por diversas vezes e o Benfica,
apesar de ter perdido Ales Silva - desqualificado a meio da
etapa complementar -, não

En
,) LA

Zupo
Equisoain
Treinador
do Sporting

esmoreceu e esteve quase a
abanar o adversário a três minutos do fim, quando chegou
aos 26-24. Todavia, o Sporting
manteve a lucidez no ataque,
acabando Bozovic por dissipar as dúvidas com um rema-

te certeiro. Num clássico
quente, houve intervenção
da polícia na bancada e um desentendimento no campo entre Carlos Ruesga e Paulo Moreno, casos que foram rapidamente sanados.

A FIGURA

Força de elite
leonina

ri

71

24:11,1 primeira
parte muito ha:

"Cometemos
muitos erroY

"Fizemos uma primeira
parte muito boa. O Benfica
marcou-nos 11 golos, seis em
contra-ataque e cinco em
ataque posicional, e isso
confirma que a nossa defesa
se impôs. O importante era
ganhar o dérbi e só tive pena
que não tivéssemos
conseguido resolver o jogo
com mais tranquilidade"

"Para ganhar aqui, tínhamos
de fazer muitas coisas bem,
mas na primeira parte
cometemos muitos erros na
defesa e, no ataque, não
conseguimos criar dificuldades ao Sporting. Fomos
muito melhores na segunda
parte e colocámos muitas
dificuldades na parte final
ao adversário"

Mariano
Ortega
Treinador
do Benfica

cio 5por,
ting foi determinante tanto nos golos que marcou,
sobretudo na primeira par¡te. como nas exclusões
que pnwocotialzadvessãflos.itopco foi um poço de
força no ataque e também
nas aludas
2:1041.3 en
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,84 x 5,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

PORTUGUESES PERDEM
EM FRANÇA E ESPANHA
Três portugueses jogaram nos países onde
prosseguem as carreiras. Em Espanha, o
Anaitasuna, de Filipe Mota (três golos),
perdeu em casa com o Huesca, por 19-20, e o
Granollers, de Jorge Silva (três), saiu derrotado do recinto do Puente Gemil, por 31-28. Em
França, Wilson Davyes voltou aos convocados do Rennes, na deslocação a Nantes, e o
seu clube não pontuou (29-25). —ar.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,12 x 23,44 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2

Pimenta tira selfie com João Camacho (por Renato), Telma, Fernando Santos e Humberto Coelho

FTTTIriTmz7-1•T:1 Fernando Sàntos é o técnico do ano, a Seleção
Nacional a melhor equipa e Renato Sanches a jovem promessa

Ano de ouro consagra
seleção de futebol
Telma Monteiro tornou-se
recordista ao ser eleita pela
quarta vez a atleta feminina do ano e Fernando Pimenta ganhou pela primeira vezo troféu de atleta
masculino, mas o futebol
dominou no Estoril

MELHORES DO ANO

ANULO IL TEM»

ATLETA MASCULINO
Fernando Pimenta
ATLETA FEMININO
Teima Monteiro
TREINADOR
Fernando Sentei
EQUIPA
Seleção fenderei
~EM PROMESSA
Renetoganchea

O ano de ouro do futebol
português ficou bem vincado
na Gala do Desporto, pela primeira vez, em 12 edições, a ser
dominada pelo desporto-rei. O
inéditotítuloeuropeuconquistado em França foi decisivo nas
escolhas do público, que elegeu
a Seleção Nacional como equipa do ano, Fernando Santos
como melhor treinador e Renato Sanches como jovem promessa, este sucedendo ao portista Rúben Neves. Nas 11 edições anteriores da gala
promovida pela Confederação
do Desporto de Portugal, o fu-

tebol conquistara um total de
seis prémios e estava aquém de
uma canoagem que teve finalmente em Fernando Pimenta
oatleta do ano, enquanto ojudo
somou a quarta distinção, todas
elas entreguesalèlmaMonteiro (ganhara em 2010, 2011 e
2014).
Na sequência de uma votação
pública online, que valeu 60
por cento, com os restantesvotos a pertencerem aos presentes noCasino Estoril, Fernando
Santos superou Luis Sénica
(também campeão europeu,

canoagem
ledo
futebol
futebol
futebol

114)41

mas de hóquei em patins), CarlosResende (andebol),José Uva
(atletismo) e Rui Câncio (canoagem). "Foi um ano de ouro.
Trata-se de um prémio individual, mas é reflexo do trabalho
coletivo", digsP o selecionador
nacional, entre agradecimentos a todos os que trabalharam
com ele.
Se Renato Sanches, campeão
nacional pelo Benfica e europeu pela Seleção, foi galardoado como jovem promessa, a Federação Portuguesa de Futebol
foi ainda contemplada com o
Prémio de Mérito Desportivo
- alto prestígio -, a par da Federação Portuguesa deSurf.Ao futebol só faltou o melhor atleta
masculino, poiso central Pepe
foi batido pelo bicampeão europeu de canoagem Fernando
Pimenta, que superou ainda
Rui Bragança (taekwondo),
Marcos Freitas (ténis de mesa)
eJoão Pereira (tríodo).

ii
"Trata-se de
um prémio

individual,
mas é
reflexo do
trabalho
coletivo"
Peimazido
Santas
Selecionador
nacional de
futebol
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Área: 4,46 x 2,81 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2

GALA DO DESPORTO

Futebol ganhou

Seleção, Fernando Santos e
Renato Sanches premiados
P40
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,39 x 16,50 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Com três encontros já
realizados - anteontem, no
Dragão Caixa, aFC Porto
bateu o Madeira SAD por 3 330 -, a lia jornada fica
completa no sábado, com a
realização dos restantes
quatro jogos. Recorde-se que
há ainda dois encontros em
atraso, ambos envolvendo o
ABC, como Sporting da
Horta (3.a jornada) e o
Belenenses (9.a). —Ra.
CAMPEONATO NACIONAL
ti.Jornsada
Antssontani
Madeira SAD-FC Porto
30-33
ONTEM
Sporting-8~a
ABC-Avanca
DIA19,5ÁBADO
AC Fate-Aouas Santas
(18h00)
Sp. >torta-Boa Hora
(29100)
Ac.S.Marnede-ISMAI
(21h00)
Arsenal-Belenenses
(21h00)
ONTEM
4.4ornadm
ISMAJ-Sp. Horta
29-34'
'Jogo retomado aos 2 minutos

1. FCPorto
2. Sporting
3. Benfica
4. MadelraSAD
5. Avanca
6. MC
7. BoaHora
8. AnuasSantas
9. ISMAI
10. Beienenses
11. AC Fate
12. Sp.Horta
13. Arsenal
14. ALSMamede

JVEDM-5 P
12 12 O O 387.27836
12 11 O 1 403-293 34
12 10 0 2 352-292 32
12 7 O 5 351.321 26
12 6 1 5 312-319 25
10 7 O 3 334.281 24
12 5 1 6 309-369 23
11 5 O 6 271-283 21
11 3 0 8 288-325 17
10 3 1 6 270.29917
11 3 0 8 777-333 17
10 2 2 6 258-289 16
11 1 2 8 292-350 15
12 0 1 11268-335 13
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"O Sporting está a fazer uma boa época"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75a58266

Fotografia: PEDRO_ROCHA
Mariano Ortega, treinador da equipa de andebol do Benfica, admitiu que o Sporting está forte na
presente temporada, após a derrota frente aos leões para o campeonato, esta quarta-feira.
"O Sporting está a fazer uma boa época. Hoje fizemos coisas boas. Melhorámos na segunda parte,
mas a nível ofensivo não conseguimos criar dificuldades ao Sporting, embora a nossa postura ofensiva
tenha melhorado", afirmou.
Thu, 17 Nov 2016 01:24:00 +0100
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"A nossa defesa fez a diferença"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2b556bce

Fotografia: PEDRO_ROCHA
Zupo, treinador da equipa de andebol do Sporting, mostrou-se muito satisfeito após a vitória frente ao
Benfica
"Fizemos uma boa primeira parte. Estivemos bem defensivamente e ofensivamente. Na ponta final
desacelerámos. O importante era ganhar. Pena não ter ganhado com um resultado mais tranquilo. Na
segunda parte falhámos alguns contra-ataques", começou por dizer.
"Vamos continuar a trabalhar. O que fez a diferença hoje foi a nossa defesa. Isso é muito importante
para quem quer ser campeão nacional", rematou.
Thu, 17 Nov 2016 01:20:00 +0100
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,96 x 19,44 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

I)ivisão Nacional

Leão bate águia e
é segundo isolado
- O Sporting impós-se. ontem, em casa, ao Benfica. por
28-25. em jogo antecipado
da 12." jornada da L' Divisão
Nacional, e Isolou-se na segunda posição, a dois pontos
do líder F. C. Porto. As águias
mantiveram o terceiro lugar,
agora a dois e quatro pontos
dos principais rivais. Para a
mesma ronda, o ABC venceu, em Braga, o Avanca, por
35-25, ascendendo ao sexto
posto, embora com menos
dois jogos.
Também ontem, foi retomado o Maia-ISMAI-Sp.
Horta, da quarta jornada.
com os locais a ganharem
por 29-24. A partida. iniciada a 21 de setembro, foi interrompida aos dois minutos. após João Sousa, jogador
dos açorianos, ter sofrido
uma paragem cardíaca. O
jogo reiniciou com o marcador em 0-1 e os insulares
com menos um em campo.
Quanto ao dérbi lisboeta,
a formação verde e branca
teve o ascendente. com as
águias a apenas reagirem na
reta final. A partida ate começou equilibrada, mas aos
poucos os leões foram aumentando a vantagem (ao
intervalo venciam 17-11).
controlando até meio da se-

Sportinguista Frankis Mano inarizu seis golos ao rival ~fia
gunda parte. Nos últimos dez
minutos, as águias responderam e reduziram a diferença para os dois golos.
Contudo, o Sporting soube
segurar o triunfo. SOSAKA SILVA
SpOrdw

2$

Radica

25

Local Pay. Municipal do Casal Vistoso. cm Usboa
Árbitros Mano Count» e Ramiro Seva
5p4441wit4atei Asanin (G11) e A8osa Cudo (GR).
l Zat4c. Pedro Portela (2). Michal Kopco (41
aosko BJelanovc (1). Claudio Pcdrow (4), C.nlos
Panarei (4) Frankis Mamo (8), Pedra Sova (1)
Carlos Carneiro. FranOSCO TavareS Manuel GaSpar,
Bruno Gaspar. loto Peito (1)e lanko Bozonc (5)
narrador laver ZUPO
avia HUÇO ficpera (GR) e Nikola tierrnlo
(GR) Davde Caivalho, Hugo uma (21 /alo Pae.
(6) Stetan Terac (6) Belone morera (21 Pado
Moreno (2). Uelnoton Ferreira (4)tuka Ralow.
Davd Perto. Alecrelie Cavairano tleoy
Somado (1).Fablo Antunes Gustavo (rode.* e
AJes SilYa (1) %Modo, Manam One9.1
Ao Intendo 17-11

AVOS/CLASSIFICAÇÃO
Jogo am atraso da 4.' Jornada
Mata -ISMA1
Sp Mona
211- 24
iodes antedpados da 12.1Jornada
ABC
35 - 25
Sporting
2s-25
Berdica
r r PORO
MNICII a SA0
30 - 33
1 1. (« fita
Seer55
3 ledo
4 1621010
5 Imo
AK
78e isa
ifesSams
9 lideisats
-1-0140-51
11 hk
5}1150
L3 100811~
14 kiNzariate

36
34
32
a
25
24
23
20
)7
12
11
15
13

lar 0 1(
i 38f 2.'6
i 1?
12 11
1 393-292
12 10
? 352,292
5 344311
12 7
12 6
5 312418
10 /
3 334 281
12 5
8 309 368
11 s
6 27 283
10 3_ . I. 6 201 259
3 0 A 286 325
7 3 0 8 2711-335!
10 2 2 6 258289
/1 1 2 8 292350
12 O 1 11 788135

32.8101INADASÁBADO
Ma,a- SktAl
Ar 5 mamene
Belenenses
Arsenal Devesas
Aguas Santas
F ale
Boa Roia
Sp Haia
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos Atletas do Ano

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=646406d6

CDP elegeu, ainda, Fernando Santos como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa
do Ano e Renato Sanches como Jovem Promessa.
O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano
na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela
quarta vez.
PUB
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
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Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.
A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
Thu, 17 Nov 2016 07:02:00 +0100
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Gala do Desporto: Fernando Santos, Seleção e Renato Sanches premiados

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ae765947

Agora
Fernando Pimenta e Telma Monteiro foram distinguidos como Atletas do Ano
Fernando Santos recebeu o prémio de Treinador do Ano na Gala do Desporto realizada nesta quartafeira, no Casino Estoril, pela Confederação do Desporto por Portugal.
Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa , disse o selecionador português de futebol, citado pela agência
Lusa.
O evento distinguiu ainda a seleção de futebol como Equipa do Ano , após a conquista do título
europeu, e Renato Sanches foi considerada a Jovem Promessa .
O canoísta Fernando Pimenta recebeu o prémio de Atleta Masculino , com Telma Monteiro a arrecadar
o prémio de Atleta Feminina .
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar2016, ao assistir um adversário que sofreu um acidente na
corrida.
O Prémio Alto Prestígio foi repartido entre as federações de futebol e de surf.
Recorde a lista de nomeados, com os vencedores a negrito:
Treinador
- Carlos Resende (Andebol)
- José Uva (Atletismo)
- Rui Câncio (Canoagem)
- Fernando Santos (Futebol)
- Luís Sénica (Patinagem)
Jovem Promessa
- Marisa Vaz de Carvalho (Atletismo)
- Ivo Oliveira (Ciclismo)
- Renato Sanches (Futebol)
- Tamila Holub (Natação)
- Júlio Ferreira (Taekwondo/Desporto Universitário)
Equipa
- Equipa feminino Sporting Clube de Portugal (Atletismo)
- k2 1000 Metros (Canoagem)
- Seleção Nacional (Futebol)
- Seleção Sénior Masc. Em Hóquei em Patins (Patinagem)
- Seleção Nacional Seniores Masc. (Ténis de Mesa)
Atleta Feminino
- Patrícia Mamona (Atletismo)
- Maria Inês Grancha (Automobilismo/Karting)
- Teresa Portela (Canoagem)
- Luciana Diniz (Equestre)
- Telma Monteiro (Judo)
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Atleta Masculino
- Fernando Pimenta (Canoagem)
- Pepe (Futebol)
- Rui Bragança (Taekwondo/Desporto Universitário)
- Marcos Freitas (Ténis de Mesa)
- João Pereira (Triatlo)
Redação
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos Atletas do Ano

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9df28952

Desporto
O canoísta Fernando Pimenta conquistou pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na
Gala da Confederação do Desporto de Portugal, com Telma Monteiro a ser distinguida pela quarta vez.
"Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma grande potência do desporto europeu",
assinalou Fernando Pimenta
MIGUEL A. LOPES/LUSA
O canoísta Fernando Pimenta conquistou na noite de quarta-feira pela primeira vez o prémio de Atleta
Masculino do Ano na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser
distinguida pela quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
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Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.
A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
17/11/2016, 6:40
Agência Lusa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,95 x 11,36 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Sporting descola do
Benfica no segundo
lugar do campeonato
Uma vitória convincente do
Sporting sobre o Benfica, na
12.ª jornada do campeonato
de andebol, permitiu aos
“leões” isolarem-se no
segundo lugar da tabela,
com 34 pontos, menos dois
do que o líder, o FC Porto. Ao
intervalo, e com o guardaredes Matej Asanin em grande
plano, os anfitriões já venciam
por uns concludentes 17-11,
vantagem que foi um pouco
amenizada no segundo tempo,
que terminou com o resultado
final de 28-25. O Benfica é
agora terceiro classificado
com 32 pontos, mais oito do
que soma o ABC, que tem
menos dois jogos. Ontem, os
bracarenses impuseram-se
em casa ao Avanca, por uns
esclarecedores 35-25.
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Três prémios para selecção de futebol. Pimenta e Telma eleitos Atletas do Ano

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

17-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=590e4d5

Por Lusa
17/11/2016 - 06:53
Fernando Santos foi escolhido como Treinador do Ano, a selecção de futebol campeã europeia como
Equipa do Ano e Renato Sanches como Jovem Promessa.
O canoísta Fernando Pimenta conquistou na quarta-feira à noite pela primeira vez o prémio de Atleta
Masculino do Ano na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser
distinguida pela quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1000 metros e K1 5000 metros e quinto classificado no K1 1000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio 2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio 2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio 2016.
No sector feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
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Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, seleccionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o seleccionador português de futebol.
A selecção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio 2016, a selecção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio Golden Boy, atribuído pelo jornal italiano
Tuttosport, que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as promessas Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar 2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o fair-play. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
17/11/2016 - 06:53
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 27,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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LEOES VENCEM DÉRB1

E (.111.1)/INTE
Sporting domina Benfica
e mantém perseguição ao
líder FC Porto, num jogo
com alguns burburinhos

ANDEBOL 1
4., jornada
NINA IMAi 29-24

jornada
51)(w 11M, 28-25
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35-25
36-33
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IkAA()EIRA 'AI/

SP HORTA sábado
AÍ FM! sábado
MAMI I II sábado
ARSENAL sábado

SPORTING BEN FICA
Zupo Equisoain
mAILL ASANIN4Do
CARLOS Rui ,,L,A 4 O
FRANKP,CAROL
O
PIDROSLS A O
P1IR(15OLHA 1 O
PI DRO PORTELA 2 1
MICHAI KOPCO 4 1
lANKOBOZOVIC 5 O
E. BJLLANOVIC 1 2
I lavARFs
.104,0 PINTO
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O Mariano Ortega
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o
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UELINGTON SILVA4
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BFIONE MORFIRA2
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6
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PAULO MORENO 2
N MITREVSKI
1
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O MEC» SEMEOU 1
.1 1 STEFAN TERZIC
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403-293
352-292
351-321
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459 ABC

o BOA HORA
09 Á. SANTAS
09 4utiAISMAI 1 ' • • •
ED9 8FLENENSES
09 AC FAFE
e:19 SP. HORTA
&ARSENAL
09 5. MAMEDE
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312.319
334-281
309.369
271-283
288-325
270.299
272-333
258-289

292.350
268-335

ZUPO EQU1SOAIN

"Importante
era ganhar
este jogo"
O treinador cio Sporting,
Zupo Equis(iain, cumpriu os 01)
jetivos: "Fizemos urna 1' parte
muito boa, tanto a defender
como a atacar. Tivemos alguns
momentos menos bons. mas
aquil( que era importante era
›g< 1
. eviamos terga filio com mais tranquilidade,
mas falhámos muito no contra
ataque. Nikcevic vai ser reava
liado/, pois deve ter uma rotura
tios geme_'( Is, para urna paragem
lá Cláudio
de III•, ‘,L111;111js
11.111 Iiell l it2:1
I'ed 1ti1 que I
ISpc ir! me, ganhou a titula ridade: "Mais importante do
que o inch\ ideal ito coletivo
G,,,,n, (les T tipo de j,-Igtis. alio
PaVill1()e`; 5 azios e ate
gOStO
nem me 'moi irt o que me insul
tem. Quer dizer que fiz um
bom Iraba1110."O

MA R IA NO ORTEGA

"Melhorámos
com uma defesa
mais agressiva"

AO INTERVALO: 17-11

26 novernbn,

LOCAL: Pavilhâo Municipal
•
I V..toço, em Lisboa
ARBITROS:
Loulinhu
kim,rn Silva
......
ALEXANDRE REIS

Num derbi escaldante, o SI )(
ling venceu (28-25) ontem< > Ben

I ica e mantevea perseguição ao li der 14: Porto, em partida da 12'
Inda da fase regular do catnpeo
nato, disputada no Pavilhão doí :a
sal Vistoso, em Lisboa.
Sob o olhar atento do presidente
dos leões, Bruno de Carvalho
muito popular entre os adeptos , 0
jog( > ganhou intensidade desde os
primeiros segurados, com as equi
pas, ambas a defenderem e m 6x0, a
ga n harem ascenden teal terna& ). O
Bentica destacou -se quando apro

INSPIRADO. Frankis Carol marcou 6 golos

veitou o contra - ataque e a siai >erio ridade numérica para se colocar na
frente (4-2, aos 5 minutos).
Durou pouco a vantagem, poiso
Sport ing equilibrou e passou para a
frente do marcador (8 7, aos 15'),
não mais largando o conna >1(
As águias encontraram d i fico Ic la des no ataque organizado, ressen
ido-se da ausência, por lesão, do
central Tiago Pereira, enquanto o

LEÕES MOSTRAM PODER
DE FOGO NA PARTE, MAS
AS ÁGUIAS REAGIRAM E NUNCA
SE DERAM POR VENCIDAS

melhor ataque di 'campe, inato não
parava de construir golos fáceis.
Mérito do pivô Kopko (4 golos),
eficaz a excluir adversários, no re
mate e a criar bloquei< )S para o tiro
exterior, ondeo lateral direito Pedroso (4) brilhou, bem secundado
pelocentralRuesga (4)e I >elo lateral
c,..squerdo Carol (6).
O Sporting, mesmo sem o lesi( >nado Ivan N ikcevic, manteve unia
qualidade alta também na defesa.
com o guardião :\sanin em grande
estilo, chegando a() intervalo a ga
nhar por seis g( dos (17 11) e depois
aumentou a diferença ai x>so reata mentoate aosoito (20 12).

BOA HORA AC FAf E, AVANCA•SPORIING; MAIA1SMAJ
ARSENAL, BELINENSES MADEIRA SAD, 10 PORTO-5P
HORTA (19 NOV 1, BENFICA-SA0 MAMEDE (30 NOV
Acuas-urnas ABC ()8 AN

Benfica nã< >se rendeu emuck
para uma defesa mais aberta, que
dificultou a circulação de bola aos
leões. Foi a vez do lateral direito
Terzic(6)edoponta esquerda Pais
a
(6), <Is mais inconformados
das
águias, empu rra rei n a sua equipa
que ellen El ou a (1 alicia para ires
golos (21 2() , aos 57' ). Mas o Spor
ling não vacilou, manteve o rit mo
e conseguiu provocar maior número de erros ao rival. O lateraldireito 134 >zovic (5) f()i o trunfo dos
anfitriões nrsta 1":1,«.' e matou o
jogo, marcado pl Ir alguns burbu
rinhos nas ba ncadas e nos acessos
aos balneados.

Mariano Ortega, técnico
do Ben fica , teve muito azar ao
perder ( 1 seu central, o interna
clima! Tiago Pereira, que este
Ve no pavilhão, mas não póde
(lar o t'ont ributo à equipa:
" 1 'ara ga nhar ao Sporting seria
n‹..(• e..a I I , ) f3ler muitas coisas
1)4 );,, 111.1. .1(15
esta a
L,11,,ca e nau
ia/er nina
conseguimos os nossosobjeli
vos. Na 1 parte não consegui
lii acert ar na defesa, mas de
tu IS
)ra Mos na 2', com
111111 detesa mais agressiva,
com
obj(...tis o de colocar
maiores problemas ao ataque
do opositor. Foi pena não ter
mo. t•i)ntributi i cio Tiag( F Pe
reira, mas ele si ifreu uma le são, tendo uma o 'tora de liga
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Área: 10,65 x 32,00 cm²
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Corte: 1 de 1

ANDEBOL

João Sousa muito
"feliz por estar vivo"
©João Sousa regressou, passados 56 dias, ao pavilhão Municipal
da Maia, onde apanhou o maior
susto da sua vida. Antes do inicio
do ISMAI-Sp. Horta de ontem foi
prestada uma homenagem ao
atleta, que recebeu uma camisola
da Seleção, entregue por Rui Silva, em representação da federação, e outra do FC Porto, que lhe
foi dada pelo capitão portista, Ricardo Moreira, sob os aplausos de
todos que assistiram ao jogo.
A 21 de setembro deste ano o
central brasileiro do Sp. Horta, de
21 anos, caiu inanimado aos dois
minutos de jogo, depois de sofrer
uma paragem cardíaca, na sequência de uma ação defensiva.
Foi internado no Hospital S. João,
no Porto, em estado grave, tendo
chegado a estar em coma.
O encontro foi reatado ontem e
contou com presença do jogador,
já recuperado do susto. "Tenho o
coração angustiado, mas ao mes mo tempo feliz. Não me lembro
de nada, mas estou feliz por estar
vivo", contou-nos. "Tento não
pensar muito em andebol, mas

ABC

35 25 AVANCA

Carlos Resende

não consigo. Faz parte do meu
crescimento, é algo que faço há
muitos anos... Mas tenho 21
anos, estou na flor da idade, quero viver um dia de cada vez. Ainda não posso treinar, mas como
estou perto de amigos que jogam
andebol na 3, Divisão, vou brin cando coma bola."

CENTRAL DO SP. HORTA SOFREU
UMA PARAGEM CARDÍACA
A 21 DE SETEMBRO E ONTEM
FOI HOMENAGEADO NA MAIA

O futuro pode passar por "trei nar equipas jovens", o Sp. Horta
fez o convite nesse sentido, mas o
que João gostava mesmo era de
poder estar dentro do campo. "O
meu maior sonho é voltar a jogar,
voltar ao andebol." Da bancada
viu o Mala -ISMAI derrotar a sua
equipapor 29-24.
No outro encontroontemrealizado, o ABC não sentiu grandes
dificuldades frente ao Avanca,
vencendo por35-25. o ias.

umA 1~1 29 24
Roi Silva

C. Martina«)

ar. HoirrA

Ripe Duque
as 04

cts Exc

GLS EXC

Gis ExC

OO
H GOMES.
3O
HUGO ROCHA
PEDRO SEABRA 3 O
CARLOS BANDF ;RA 1 O
BRANQUINHO 4 O
MIGUEL SARMENTO? O
PEDRO SPNOLA 6 O

A. CARRERAS.
6o
PEDRO VALDI S
NUNO CARVALHO 2 O
MIGUEL BAPTISTA 5 o
RICARDO MOURÃO 3 o
OO
ALBERTO SILVA
2O
E MENDONÇA

oo

PUNIR NELSON. O O
72
ANGU. ZULUE1A
f RANCISCO LEITÃO 1 O
FRANOSGO FONTES2 o
DIOGO COELHO 1 1
2 O
BRUNO BORGES
6O
MIGUEL ALVES

WILSON COSTA. O O
PAULIUS ORLOVSKIS2 O
8O
ANGU NORIS
PAVEI. HERNANDEZ 2 O
O1
TIAGO FILIPE
O1•
JOÃO SOUSA
2O
HUGO FREITAS

Oo
O O LUIS SILVAS
E RIBEIRO*
DARIO ANDRADE 4 O DIOGO OLIVEIRA 3 O
5 O LOURENÇO SANTOSO O
NUNO GRILO
1O
FARINHA
EDUARDO
JOÃO GONÇALVES 1 O
o o
ANDRE COMES 4 1 T MONTEIRO
1 ALBUQUERQUE 2 1 CARtOS SANTOS O O
2O
o O PEDRO PIRES
CLAUDIO SILVA
JOÃO CARVALHO 1 O
RUBIN RIBEIRO O O

MANUEL BORGES. O
1O
HUGO GLORIA
ANTÓNIO ALMEIDA O O
32
YOAN BLANCO
LUIS CARVALHO 5 O
TIAGO MAGAIHMS 10V
o 1
PEDRO VIEIRA
Oo
JOÃO VALENTE

1O
NONO SILVA*
2O
NOELVIS REVI
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AO INTERVALO: 13.6 ; LOCAL: Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga; ARBITROS:Eurico
Ntrolau e Ivan Caçado(

AO INTERVALO: 14-15 , LOCAL: Pavilhão
Municipal da Maia, ARBITROS:Vártia Sá e
Marta Sá
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Bruno de Carvalho promete levar a filha talismã ao Sporting-Praiense
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Bruno de Carvalho publicou no seu Facebook uma fotografia com a filha mais velha, Ana Catarina,
com quem assistiu, esta quarta-feira, ao triunfo do Sporting sobre o Benfica, em andebol. Na
mensagem que acompanha a foto, o presidente dos leões lembrou que ambos têm visto vários
encontros do clube, em diferentes modalidades, saindo sempre com a vitória no bolso.
"Depois de juntos na vitória do hóquei sobre o Paços de Arcos, hoje foi dia de 9-1 em futsal contra o
Fundão e 28-25 em andebol ao Benfica! A minha filha disse-me: 'Pai, agora quero vir mesmo sempre,
sou o teu talismã e o Sporting é o nosso grande amor!'". Assim amanhã lá estaremos no futebol! Um
amor assim não se explica, sente-se!", afirmou o líder leonino.
00h27

Página 36

A37

João Sousa muito feliz por estar vivo
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03h55
Central do Sp. Horta sofreu paragem cardíaca a 21 de setembro
João Sousa regressou, passados 56 dias, ao pavilhão Municipal da Maia, onde apanhou o maior susto
da sua vida. Antes do inicio do ISMAI-Sp. Horta de ontem foi prestada uma homenagem ao atleta, que
recebeu uma camisola da Seleção, entregue por Rui Silva, em representação da federação, e outra do
FC Porto, que lhe foi dada pelo capitão portista, Ricardo Moreira, sob os aplausos de todos que
assistiram ao jogo.
A 21 de setembro deste ano o central brasileiro do Sp. Horta, de 21 anos, caiu inanimado aos dois
minutos de jogo, depois de sofrer uma paragem cardíaca, na sequência de uma ação defensiva. Foi
internado no Hospital S. João, no Porto, em estado grave, tendo chegado a estar em coma.
Continuar a ler
O encontro foi reatado ontem e contou com presença do jogador, já recuperado do susto. "Tenho o
coração angustiado, mas ao mesmo tempo feliz. Não me lembro de nada, mas estou feliz por estar
vivo", contou-nos. "Tento não pensar muito em andebol, mas não consigo. Faz parte do meu
crescimento, é algo que faço há muitos anos... Mas tenho 21 anos, estou na flor da idade, quero viver
um dia de cada vez. Ainda não posso treinar, mas como estou perto de amigos que jogam andebol na
3ª Divisão, vou brincando com a bola.''
O futuro pode passar por "treinar equipas jovens", o Sp. Horta fez o convite nesse sentido, mas o que
João gostava mesmo era de poder estar dentro do campo. "O meu maior sonho é voltar a jogar, voltar
ao andebol." Da bancada viu o Maia-ISMAI derrotar a sua equipa por 29-24.
No outro encontro ontem realizado, o ABC não sentiu grandes dificuldades frente ao Avanca, vencendo
por 35-25.
Autor: João Baptista Seixas
03h55
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro galardoados pela Confederação do Desporto
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A selecção de futebol, Fernando Santos e Renato Sanches também receberam prémios esta quartafeira
O canoísta Fernando Pimenta conquistou pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na
Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela
quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos 2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel Silva,
em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a selecção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio de Janeiro, Marcos Freitas, quinto em singulares
masculinos no ténis de mesa dos Jogos Olímpicos, e o triatleta João Pereira, quinto nos JO.
No sector feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos, que já tinha sido
distinguida em 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Futebol dominou restantes prémios
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a selecção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
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Fernando Santos, seleccionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes,
superando Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José
Uva, treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, seleccionador nacional de maratona (canoagem), e
Luís Sénica, seleccionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o seleccionador português de futebol.
A selecção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio 2016, a selecção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a actuar na Europa, superou as promessas Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar 2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
17 nov, 2016 - 00:53
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Telma Monteiro e Fernando Pimenta galardoados pela Confederação do Desporto
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A selecção de futebol, Fernando Santos e Renato Sanches também receberam prémios esta quartafeira
O canoísta Fernando Pimenta conquistou pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na
Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela
quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos 2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel Silva,
em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a selecção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio de Janeiro, Marcos Freitas, quinto em singulares
masculinos no ténis de mesa dos Jogos Olímpicos, e o triatleta João Pereira, quinto nos JO.
No sector feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos, que já tinha sido
distinguida em 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Futebol dominou restantes prémios
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a selecção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
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Fernando Santos, seleccionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes,
superando Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José
Uva, treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, seleccionador nacional de maratona (canoagem), e
Luís Sénica, seleccionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o seleccionador português de futebol.
A selecção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio 2016, a selecção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a actuar na Europa, superou as promessas Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar 2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
17 nov, 2016 - 00:53
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Sporting vence Benfica no nacional de andebol
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Mário Aleixo - RTP
17 Nov, 2016, 08:38
| Andebol
Bjelanovic e Hugo Lima em luta acesa pela posse da bola | Mário Cruz-Lusa
O Sporting ganhou ao Benfica e subiu ao 2º lugar do campeonato.
O Sporting manteve acesa a luta na perseguição ao primeiro lugar do campeonato nacional de
andebol, ao receber e vencer o Benfica, por 28-25, em jogo da 12ª jornada.
Um resultado que deixa os "leões" a dois pontos do líder FC Porto (36) e relega o Benfica para o
terceiro posto, agora com 32.
As duas equipas entraram ligeiramente receosas uma da outra, a jogar com o bloco baixo e só depois
dos 10 minutos é que se começaram a soltar, com ligeiro ascendente por parte do Sporting não só em
termos de concretização (7-5, aos 12 minutos), mas também no capítulo defensivo, no qual o guardaredes Matej Asanin esteve melhor do que o opositor Hugo Figueira.
O Benfica tentou reagir, mas o ataque esteve bastante perdulário, com várias falhas na concretização
atirando diversas vezes ao lado e por cima da baliza do Sporting, não sendo por isso de espantar que,
aos 25 minutos, os "leões" tivessem cinco golos de vantagem (14-9) sobre os comandados de Mariano
Ortega, resultado que se avolumou ao intervalo: 17-11.
Só nos últimos 10 minutos o Benfica começou a encurtar a distância no marcador, mas o melhor que
conseguiu foi ficar a três golos do Sporting: 28-25.
Destaque, pela negativa, a oito minutos do fim, a dupla de arbitragem aveirense Mário Coutinho e
Ramiro Silva foi obrigada a interromper o jogo depois de jogadores do Benfica e do Sporting se
envolverem em empurrões e troca de palavras.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
17 Nov, 2016, 08:38|
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos Atletas do Ano
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RTP
17 Nov, 2016, 00:00
| Outras Modalidades
Telma Monteiro galardoada com um diploma de homenagem aos campeões europeus, mundiais e
medalhados olímpicos e paralímpicos | MIGUEL A. LOPES/Lusa
O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta quarta-feira pela primeira vez o prémio de Atleta
Masculino do Ano na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser
distinguida pela quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
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Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.
A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
(c/lusa)
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
17 Nov, 2016, 00:00|
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Sporting vence dérbi e mantém-se na luta
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17 Nov, 2016, 00:13
| Andebol
Janko Bozovic marcou 5 golos | scp
O Sporting manteve esta quarta-feira acesa a luta na perseguição ao primeiro lugar do campeonato
nacional de andebol, ao receber e vencer o Benfica, por 28-25, em jogo da 12.ª jornada.
O Jogo começou com ambos os ataques a mostrarem alguma
ineficácia, mérito para os dois guarda-redes. Algum equilíbrio entre os dois conjuntos com o Benfica
a liderar até ao quinto minuto. A partir daí, a equipa verde e branca a defender bem virou a
desvantagem.
A superioridade da equipa da casa tornou-se, à medida que o tempo
passou, cada vez mais evidente: com Frankis Carol muito inspirado a
destacar-se dos demais, os leões chegaram aos seis golos de vantagem,
diferença que o Sporting manteve até ao intervalo
Só no final os encarnados conseguiram incomodar a equipa de Zupo,
nunca quebrando no entanto a vantagem de dois golos, o que é
paradigmático acerca da justiça do resultado final que se fixou nos
28-25. Os leões descolam assim do Benfica no Campeonato Nacional,
perseguindo o FC Porto, líder isolado da prova.
Jogo realizado no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.
Sporting - Benfica, 28-25.
Ao intervalo: 17-11.
Equipas:
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- Sporting: Matej Asanin (gr), Michal Kopco (4), Bosko Bjelanovic (1), Cláudio Pedroso (4), Carlos
Ruesga (4), Frankis Carol (6), Pedro Solha (1), Pedro Portela (2), João Pinto (1), Janko Bozovic (5) e
Igor Zabic.
Treinador: Zupo.
- Benfica: Hugo Figueira (gr), Davide Carvalho, João Pais (6), Belone Moreira (2), Paulo Moreno (2),
Uelington Ferreira (4), Alexandre Cavalcanti (1), Nikola Mitrevski (gr), Hugo Lima (2), Stefan Terzic
(6), Luka Rakovic, Elledy Semedo (1), Fábio Vidrago, Ales Silva (1).
Treinador: Mariano Ortega.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva, de Aveiro.
Marcha do marcador: 5-5 (10 minutos), 11-8 (20), 17-11 (intervalo), 20-15 (40), 23-19 (50), 28-25
(resultado final).
Assistência: cerca de 1000 espetadores
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
17 Nov, 2016, 00:13|
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro são os Atletas do Ano
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O canoísta Fernando Pimenta conquistou pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na
Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela
quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
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agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.
A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
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Sporting vence Benfica e isola-se no segundo lugar
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'Leões' derrotaram 'águias' por 28-25 com Bruno de Carvalho na bancada
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
No dérbi lisboeta, e com casa cheia no Casal Vistoso, o Sporting recebeu o Benfica, no jogo mais
esperado da 12º jornada, que terminou com vitória verde e branca, por 28-25.
A primeira parte da partida foi bastante destemida pela equipa de Zupo Equisoain, com um sistema
defensivo com muita solidez, e com uma grande eficácia no contra-ataque, que desarmou os
encarnados cedo no jogo, a partir da conquista do 8-7, o Sporting liderou sempre no marcador;
destaque para Cláudio Pedroso, da formação leonina, que completou uma excelente primeira parte. O
jogo foi para intervalo com a turma leonina a comandar por seis golos de diferença, com 17-11.
No segundo tempo, os 20 minutos contaram a mesma história do restante tempo regulamentar, com
os últimos 10 minutos a serem muito disputados, e onde a equipa de Mariano Órtega vai reduzindo a
desvantagem, mas não chegando para aproximar o suficiente do empate, acabando por perder por
28-25.
Os melhores marcadores da partida foram Frankis Marzo, do lado dos leões, com seis golos e João
Pais e Stefan Terzic, também com seis golos cada nas suas contas pessoais.
O Sporting segue assim no segundo lugar isolado do Campeonato Andebol 1.
ABC UMinho recebeu e venceu Avanca
O Pavilhão Flávio Sá Leite foi palco da receção ao Avanca, no outro jogo da mesma jornada, com a
equipa de Carlos Resende a vencer por 35-25.
Apesar de uma entrada muito completa pela equipa de Carlos Martingo, com empates sucessivos nos
primeiros minutos de jogo, o ABC mostrou que está mais forte e sai para o intervalo a vencer por 136.
A segunda parte foi muito difícil para a turma de Avanca, que acabou por perder por 10 golos de
diferença, num 35-25. Os melhores marcadores da partida foram Pedro Spínola, com seis golos para o
ABC e Pedro Valdes também com seis golos para a formação de Avanca.
ISMAI vence SC Horta, em jogo atrasado da 4ª jornada
O ADA Maia ISMAI recebeu o Sporting Clube da Horta, em jogo da jornada 4, partida que foi retomada
na noite de quarta-feira, após ter sido interrompida, devido ao estado de saúde do atleta João Sousa,
do Horta.
No início da partida, a Federação fez uma homenagem ao atleta, com a entrega de uma camisola da
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Seleção Nacional, assinada pela Comitiva Lusa, pelas mãos do Vice-Presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Augusto Silva e o atleta da Seleção Rui Silva.
O ISMAI acaba por vencer por 29-24, sendo que os artilheiros de excelência foram Angel Zulueta, com
sete golos para a formação da casa e Angel Noris, com oito golos para a equipa visitante.
Conteúdo publicado por Sportinforma
17-11-2016 08:39 'Leões' derrotaram 'águias' por 28-25 com Bruno de Carvalho na bancada.
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos Atletas do Ano
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Desporto
ANT\303\223NIO COTRIM
16.11.2016 23h54
O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta quarta-feira pela primeira vez o prémio de Atleta
Masculino do Ano na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser
distinguida pela quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
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treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.
A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
Lusa
16.11.2016 23h54
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17-11-2016 . Record Por Record Bruno de Carvalho publicou no seu Facebook uma fotografia com a
filha mais velha, Ana Catarina, com quem assistiu, esta quarta-feira, ao triunfo do Sporting sobre o
Benfica, em andebol. Na mensagem que acompanha a foto, o presidente dos leões lembrou que
ambos têm visto vários encontros do clube, em diferentes modalidades, saindo sempre com a vitória
no bolso."Depois de juntos na vitória do hóquei sobre o Paços de Arcos, hoje foi dia de 9-1 em futsal
contra o Fundão e 28-25 em andebol ao Benfica! A minha filha disse-me: 'Pai, agora quero vir mesmo
sempre, sou o teu talismã e o Sporting é o nosso grande amor!'". Assim amanhã lá estaremos no
futebol! Um amor assim não se explica, sente-se!", afirmou o líder leonino.
17-11-2016 . Record
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João Sousa muito "feliz por estar vivo"
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Foi homenageado na Maia 17-11-2016 . Record Por Record João Sousa regressou, passados 56 dias,
ao pavilhão Municipal da Maia, onde apanhou o maior susto da sua vida. Antes do inicio do ISMAI-Sp.
Horta de ontem foi prestada uma homenagem ao atleta, que recebeu uma camisola da Seleção,
entregue por Rui Silva, em representação da federação, e outra do FC Porto, que lhe foi dada pelo
capitão portista, Ricardo Moreira, sob os aplausos de todos que assistiram ao jogo.A 21 de setembro
deste ano o central brasileiro do Sp. Horta, de 21 anos, caiu inanimado aos dois minutos de jogo,
depois de sofrer uma paragem cardíaca, na sequência de uma ação defensiva. Foi internado no
Hospital S. João, no Porto, em estado grave, tendo chegado a estar em coma.O encontro foi reatado
ontem e contou com presença do jogador, já recuperado do susto. "Tenho o coração angustiado, mas
ao mesmo tempo feliz. Não me lembro de nada, mas estou feliz por estar vivo", contou-nos. "Tento
não pensar muito em andebol, mas não consigo. Faz parte do meu crescimento, é algo que faço há
muitos anos... Mas tenho 21 anos, estou na flor da idade, quero viver um dia de cada vez. Ainda não
posso treinar, mas como estou perto de amigos que jogam andebol na 3ª Divisão, vou brincando com
a bola.''O futuro pode passar por "treinar equipas jovens", o Sp. Horta fez o convite nesse sentido,
mas o que João gostava mesmo era de poder estar dentro do campo. "O meu maior sonho é voltar a
jogar, voltar ao andebol." Da bancada viu o Maia-ISMAI derrotar a sua equipa por 29-24.No outro
encontro ontem realizado, o ABC não sentiu grandes dificuldades frente ao Avanca, vencendo por 3525.
17-11-2016 . Record
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Fernando Pimenta e Telma Monteiro eleitos Atletas do Ano
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Fernando Santos foi escolhido como treinador do ano e a seleção de futebol é a equipa da época.
PUB
PUB
O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano
na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com Telma Monteiro a ser distinguida pela
quarta vez.
"Isto é mais difícil do que fazer canoagem. Antes de mais, pedia ao João Pereira e ao Rui Bragança
que se ponham de pé, merecem aplausos. Portugal tem vindo, ano após ano, a mostrar-se como uma
grande potência do desporto europeu", começou por dizer o canoísta, antes de prosseguir:
"Infelizmente, este ano não consegui o resultado que ambicionava. Fiz tudo o que podia em prol de
Portugal, mas às vezes as coisas não acontecem".
O campeão europeu de K1 1.000 metros e K1 5.000 metros e quinto classificado no K1 1.000 metros
nos Jogos Olímpicos Rio2016 já tinha vencido na categoria de Equipa do Ano, ao lado de Emanuel
Silva, em 2012.
Fernando Pimenta bateu o futebolista Pepe, campeão da Europa com a seleção portuguesa de futebol
e vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Rui Bragança, bicampeão europeu de
taekwondo na categoria -58 kg e nono no Rio2016, Marcos Freitas, quinto em singulares masculinos
no ténis de mesa do Rio2016, e o triatleta João Pereira, quinto no Rio2016.
No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal foi para a
judoca Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos do Rio2016, que
já tinha sido distinguida e 2010, 2011 e 2014.
Bruno Sousa Ribeiro assistiu à entrega dos prémios
"Este ano, realmente, foi um ano muito especial. Quero partilhar este prémio com todos os atletas que
estiveram nos Jogos Olímpicos", transmitiu no seu discurso.
Monteiro derrotou a atleta Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto, a navegadora Inês
Ponte, primeira mulher a conquistar o campeonato nacional de ralis, a cavaleira Luciana Diniz, nona
na competição de saltos de obstáculos no Rio2016, e a canoísta Teresa Portela, 11.ª no K1 500 metros
olímpicos.
Os restantes prémios foram dominados pelo futebol, algo raro na Gala do Desporto, com Fernando
Santos a ser escolhido como Treinador do Ano, a seleção campeã europeia como Equipa do Ano e
Renato Sanches como Jovem Promessa.
Fernando Santos, selecionador campeão da Europa de futebol, foi o preferido dos votantes, superando
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Carlos Resende, do ABC, campeão nacional de andebol e vencedor da Taça Challenge, José Uva,
treinador de Patrícia Mamona, Rui Câncio, selecionador nacional de maratona (canoagem), e Luís
Sénica, selecionador campeão europeu de hóquei em patins.
"Acho que este foi um ano de ouro para o desporto português. Obrigado em meu nome. Quero
agradecer a todos os que trabalharam comigo ao longo destes dois anos e que contribuíram para que
Portugal fosse campeão da Europa", disse o selecionador português de futebol.
A seleção de futebol, campeã no Europeu de França, bateu na corrida a Equipa do Ano a formação
feminina de atletismo do Sporting, campeã europeia de clubes em pista, o K2 1.000 metros, composto
pelos canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, a seleção de ténis de mesa, nona
nos Jogos Olímpicos, e a de hóquei em patins, campeã da Europa de seniores masculinos.
Já a sensação Renato Sanches, vencedor do prémio 'Golden Boy', atribuído pelo jornal italiano
'Tuttosport', que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, superou as 'promessas' Marisa
Vaz de Carvalho, campeã e recordista juvenil da Europa dos 100 metros barreiras, o ciclista Ivo
Oliveira, vice-campeão europeu de perseguição individual de sub-23, a nadadora Tamila Holub,
campeã europeia júnior nos 1.500 metros livres, e Júlio Ferreira, ouro na categoria -74 kg do
taekwondo nos Jogos Europeus Universitários.
Na Gala do Desporto foi igualmente entregue o Prémio Ética no Desporto ao motociclista Paulo
Gonçalves, pela atitude que teve no Dakar'2016, quando assistiu um adversário que sofreu um
acidente na corrida.
"Há valores que estão muito para além das vitórias e das derrotas, como o 'fair-play'. Fico muito
contente se este pequeno gesto servir de exemplo aos mais jovens. Temos muitas responsabilidades,
são-nos exigidas vitórias, mas a solidariedade é mais importante do que isso", frisou no seu discurso
Paulo Gonçalves, que liderava a geral quando percebeu que o piloto austríaco Matthias Walkner, o seu
rival, tinha sofrido um acidente e prestou-lhe auxílio até que a equipa médica chegasse ao local.
O Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade, foi repartido entre as Federações de futebol
e de surf.
COMENTÁRIOS
Thu, 17 Nov 2016 02:32:00 +0100
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