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As bancadas do
Dragão vão estar
lotadas frente ao
Sporting

U

Casa cheia no clássico com o Sporting Só faltam vender sete mil
bilhetes Dragões querem ajustar contas com a formação leonina
por

PAULO PINTO
E o clássico FC Porto Sporting já era pretex to para o Estádio do
Dragão encher por
completo no sábado à
noite, a derrota do Benfica em
Setúbal motivou ainda mais Os
adeptos dos azuis e brancos e dos
leões, uma vez que a luta pelo titulo ganhou outra dimensão e o
jogo deste fim de semana poderá ate ser determinante nas con
tas do campeonato.
A venda de bilhetes para o jogo

grande da 20.' jornada tem decor
rido a um ritmo interessante e os
responsáveis do FC Porto anunciaram que ontem já tinham sido
adquiridos 43 mil bilhetes, uma
corrida que aponta para casa cheia
no Estádio do Dragão, ou seja, 50
mil espetadores nas bancadas do
anfiteatro azul e branco.
Sem perder há 16 jogos na liga
portuguesa, os adeptos do FC Porto estão confiantes e acreditam que
o clube irá quebrar a hegemonia
evidenciada pelo Benfica nas últimas três temporadas, ainda para
mais depois do desaire das águias
no Estádio do Bonfim, deixando a

equipa de Nuno Espírito Santo a
apenas um ponto da liderança. Os
ingressos para o clássico estão à
vencia nos locais habituais e podem
ainda ser adquiridos através da Li
nha Dragão (707281893). O preçá
rio varia entre os 12 e 40 euros (só cios) e os 35 e 85 euros (público).
SPORTING DE MÁ MEMÓRIA

Na verdade, o FC Porto tem contas a ajustar com o Sporting, a til tinia equipa a vencer no Estádio
do Dragão para o campeonato, a 30
de abril de 2016, com um triunfo
esclarecedor por 3-1. A equipa de
Jorge Jesus é também a responsá-

O FC Porto resolveu associar-se
ao Dia Mundial do Cancro, que se assinala no sábado, unindo assim esforços com a Liga Portuguesa Contra o
Cancro. Os ecrãs do Estádio do Dragão irão no clássico com o Sporting
passar mensagens alusivas à data,
além de que todos os elementos ligados ao FC Porto usarão uni pin relacionado com a mesma.
Durante a tarde de sábado, também
haverá um empolgante jogo de andebol
no Dragão Caixa, que colocará frente a
frente o FC Porto e o ABC (16h00). Todos os andebolistas do FC Porto também se juntarão à causa, entrando em
campo com t-shirts do Dia Mundial do
Cancro. Este evento, cujos pormenores estão no endereço https://www.ligacontracancro.pt/wcd,vai unira população em torno da luta contra o cancro.

vel pela única derrota que os rira
pões averbaram até ao momento
na liga portuguesa, daí que exista
algum sentimento de vingança
para este encontro de grande difi cuida& para os dragões.
A confiança é enorme nas hostes azuis e brancas e o Dragão irá
encher por completo no apoio à
equipa de Nuno Espírito Santo, que
pode, em caso de vitória, deixar os
leões a nove pontos de distância e
ganhar uma boa almofada para o
que resta da temporada.
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ANDEBOL

Batalha pelo
sexto lugar
Três pontos separam Belenenses
e Águas Santas, que hoje se defrontam no Restelo
Belenenses e Águas Santas encerram,
hoje, a 19.' jornada do campeonato
Andebol 1, numa partida em que as duas
equipas lutam pelo 6.° lugar, a última
posição de acesso ao grupo A, separadas
por 3 pontos. Porém, o 6.° posto pertence
atualmente ao Avanca, com a
particularidade dos maiatos terem trés
partidas em atraso, enquanto os azuis do
Restelo vão ficar com os 20 jogos da
maioria das equipas. Para o Águas
Santas este será o primeiro duelo de
2017 da equipa de Paulo Faria, após ter
jogado pela última vez a 21de dezembro,
quando receberam o FC Porto num jogo
em que perderam por 21-27.
H. C.

cAurioitmo
Andebol

19.' Jornada+ H*

Belenenses-Aguas Santas
Pavilhão Adicto Rosa, em Lisboa

20.00 b
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Madeira SAD
reforça liderança
Surpresas e equilíbrio no campeonato da 1 Divisão feminina comandado pelas campeãs
JOANA SOUSA

Sandra Fernandes Ndera Madeira SAD
O Madeira SAD é líder isolado do
campeonato da I Divisão feminina.
Depois do empate a 20 golos com o
Colégio de Gaia, em jogo da 15.' jornada,
no dia seguinte, também no Funchal, as
campeãs nacionais derrotaram o
Académico (32-14) em encontro
antecipado da 16.' ronda, confirmando o
favoritismo. Com esta vitória,
reforçaram o comando, com 46 pontos.
Com sete golos, Esma Muratovic, do
Madeira SAD, foi a melhor marcadora do
jogo. As gaienses, por seu turno,
perderam com o Sports Madeira (23-21)
que, por sua vez, também bateu as
academistas (25-22). Isto numa ronda
que registou algumas surpresas, como a
vitória do Maiastars no Alavarium (20-27)
e os triunfos caseiros do CALE e Santa
Joana sobre SIR/CJB (24-22) e Juve Lis
(26-25), respetivamente. Destaque ainda
para o empate entre Juve Mar e Passos
Manuel (24-24).
H. C.
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Mealhada consagra melhores de 2016
Eleitos A Gala Desportiva do concelho premiou aqueles que mais se evidenciaram no último ano.
Várias figuras do desporto nacional testemunharam as inúmeras distinções numa noite de festa
D.R.

Constantino Ferreira
O Cineteatro Municipal Messias, na Mealhada, encheu-se
de “estrelas” do Desporto na
passada segunda-feira, para a
11.ª Gala Desportiva que homenageou aqueles que, no concelho, se distinguiram no ano
de 2016 nas diferentes modalidades desportivas. Foram várias as personalidades do mundo do desporto nacional, nomeadamente treinadores, dirigentes, árbitros e atletas, de onde se destacaram conhecidos
treinadores e árbitros de Futebol, atletas paralímpicos, entre
outros que passaram pelo palco do cineteatro.
Um dos momentos altos do
evento foi a homenagem prestada à Selecção Nacional de
Hóquei em Patins, que conquistou o seu 21.º título europeu
em 2016. Toda a equipa e técnicos estiveram presentes, recebendo uma grande ovação do
muito público que esteve presente. Manuel Azevedo, em representação da Federação de
Patinagem de Portugal, deixou
um agradecimento público,
tendo realçado “a excelente”
parceria existente com a autarquia da Mealhada, que “nos dá
boas condições para concen-

GALARDOADOS

Ricardo Ferreira, andebolista do Benfica e natural da Mealhada (à esquerda), foi eleito Atleta do Ano

trar toda a formação no Luso”.
O Prémio Alto Prestígio foi
atribuído a António Carlos Andrade, ex-jogador e dirigente do
Grupo Desporto da Mealhada
e da Associação de Futebol de
Aveiro. O galardoado confessou
que “foi apanhado de surpresa”,
considerando que “é gratificante receber esta distinção”,
dedicando-a à família que “durante milhares de horas”esteve

privada da sua presença pelo
trabalho que dedicou ao desporto. O homenageado deixou,
ainda elogios ao evento, considerando que “esta gala é fantástica, sendo uma atitude nobre da autarquia em reconhecer
o sucesso de atletas, dirigentes
e técnicos”.
A porta-voz do júri, Joana Balau, confessou que não tiveram
um trabalho fácil, frisando que

“as dificuldades são acrescidas
pelo número, cada vez maior,
de modalidades existentes no
concelho”, deixando ainda um
apelo às associações para que
disponibilizem mais informação para que o trabalho do júri
seja facilitado.
Palavras reforçadas pelo presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, que lembrou que a gala “é o trabalho

Atleta do Ano: Ricardo Ferreira, do Benfica (Andebol)
Treinador do Ano: Tiago Vital, do AC Luso (Kickboxing)
Dirigente do Ano: Francisco Aleixo, do GD Mealhada
(Futebol)
Revelação do Ano: Vanda Bica e João Batista, do AC Luso
(Kickboxing)
Equipa do Ano: Seniores do Grupo Desportivo da Mealhada
(Futebol)
Associação do Ano: CCDR Pedrulha (Atletismo)
Prémio Dedicação: Álvaro Pereira (FC Pampilhosa); João
Rato (AC Luso); Jorge Silva Rato (CD Luso)
Prémio Incentivo: Secção de Patinagem Artística (HC Mealhada) Futsal (FC Barcouço)
Prémio Carreira: Tó Macarrão
Prémio Alto Prestígio: António Carlos Andrade (GD Mealhada)
Prémio de Mérito Desportivo: Davide Tomé, Eduardo Fernandes, Artur Yruchuk e Marco André Almeida, do HC Mealhada (Natação); Equipa de Seniores do FC Pampilhosa (Futebol); Equipas de Sub/13, Sub/17 e Seniores do HC Mealhada (Hóquei em Patins); Grupo Columbófilo da Mealhada
(Columbofilia); João Baptista, José Tomé e Vanda Bica, do
AC Luso (Kempo e Kickboxing); João Duarte, CC Amora (Canoagem); José Artur, Pedro Pereira e Filipe Silva, da ADC
Pescadores da Pampilhosa (Pesca Desportiva); Paulo Castela, da AA Coimbra (Ténis); Ricardo Ferreira, do SL Benfica
(Andebol); Vasco Bica (Downhill); Equipa de Infantis Femininos, Iniciados Femininos e Juvenis Masculinos, da Casa do
Povo da Vacariça (Andebol)

de uma grande equipa (executivo e funcionários)”, destacando o vice-presidente Guilherme Duarte e Luís Simões, como
os responsáveis do desporto na
autarquia. O edil agradeceu a
todos os clubes, dirigentes, téc-

nicos, atletas e convidados, porque sem eles o evento não era
possível, deixando ainda uma
mesnagemd e apreço ao Hóquei em Patins: “esta modalidade é muito querida para
nós”. |
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Melhores de 2016
foram distinguidos
na Mealhada
Gala Desportiva | P28
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Segunda parte desastrosa
leva SIR/CJB à derrota
Andebol
1.ª divisão feminina

A SIR 1.º de Maio/Colégio João
de Barros (SIR/CJB) deslocouse ao reduto do Leça (CALE),
perdendo por 24-22.
Na 1.ª parte, o domínio foi da
equipa da SIR/CJB chegando
ao intervalo a vencer por 12 14. No entanto, uma 2.ª parte
de baixo nível permitiu ao
CALE passar para a liderança
e vencer o jogo de forma justa.
O número elevado de falhas
técnicas, a falta de eficácia na
finalização e a falta de intensidade defensiva no período
complementar foram as causas que o treinador da equipa
marinhense encontrou para
justificar a derrota.

"Chegamos a um ponto da
época em que não podemos
ser inconstantes. A 1.ª divisão é
muito equilibrada e como já
percebemos qualquer equipa
pode tirar pontos a outra. Nada
está perdido, como é óbvio.
Num campeonato disputado
em ‘play-off’ sabemos que o
momento das decisões é que
conta, mas é fundamental
aprendermos com estes jogos.
Continuamos o nosso caminho nesta 1.ª fase de forma a
chegarmos a ‘play-off’ na máxima força", reforçou o treinador Paulo Félix.
Segue-se no próximo sábado, nova deslocação ao
Norte, neste caso ao reduto do
último classificado, o Juventude Mar.|
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gala que premeia os melhores da região realiza-se a 13 de fevereiro no centro cultural vila flor

DR

"O Minhoto" estreia-se na cidade berço
e celebra 20 anos de tributo ao desporto
gentes permite resultados
de excelência», prosseguiu
Amadeu Portilha, exemplificando o caso recente
do Moreirense e deixando
um desejo comum a milhares de vimaranenses.
«O Minho é uma terra de campeões, veja-se
a Taça da Liga, com a vitória histórica do Moreirense, e veja-se a Taça de

Portugal, em que estamos
a torcer para que o Vitória
de Guimarães possa chegar à final», atirou o vereador, sem esquecer que
«Sporting de Braga e Vitória de Guimarães estão
a lutar pelo terceiro lugar
na I Liga» e que «há outras modalidades de pavilhão em que o Minho está
muito bem representado».

nas mais variadas áreas

Serão 28 pelicanos
entre 86 nomeados
JOsé costa lima

ela primeira vez
desde a sua edição
de estreia (1998, no
Theatro Circo, em
Braga), a gala “O Minhoto – Troféus Desportivos”
vai realizar-se, ao fim de
20 anos, na cidade de Guimarães, numa cerimónia
de estreia que vai decorrer no Centro Cultural Vila Flor, a 13 de fevereiro
(segunda-feira).
A cidade-berço da nação vai desta forma prestar tributo e reconhecimento aos vários atores
do desporto da região do
Minho (24 municípios de
Braga e Viana do Castelo),
entre atletas, clubes, trei-

P

nadores, árbitros e dirigentes, que «pelo seu desempenho contribuíram
para consolidar o desporto
no seu mais elevado conceito de competição, associado a uma forma de
estar saudável e correta
de vida e para promover
e estimulares os valores
desportivos».
Ao final da manhã de
ontem, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho da Câmara Municipal de Guimarães, José Ferreira lembrou
a essência desta cerimónia:
«envolve muita gente e é
transversal em termos de
participantes, sem excesso de vaidade, sendo a festa do desporto do Minho».
«Já estava alinhavado há

são 22 no total

Campeões olímpicos e paralímpicos
vão ser homenageados na gala
A organização vai também homenagear todos
os atletas minhotos que participaram nos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, em
2016. No total, serão 17 olímpicos e outros cinco
paralímpicos da região que merecerão honras especiais, num evento que decorrerá sob apresentação do antigo futebolista Neno.

Gala
realiza-se no
Centro Cultural
Vila Flor, a
partir das
20h45.

algum tempo que a 20.ª
edição seria em Guimarães. Todos os nomeados
merecem a nossa valorização, para que todos
possamos dizer obrigado a todos eles, que tanto têm feito em prol do
desporto da região. São
uma bandeira do território», destacou o presidente da Direnor, entidade organizadora.
«Temos 98 por cento
de premiados de edições
anteriores com títulos de
campeão nacional ou internacional», acrescentou
o responsável, considerando que 2016 foi muito positivo para a região.
«Nesta gala vamos homenagear todos os campeões do Minho que foram campeões da Europa
e do Minho: são 26 no to-

tal, referentes ao ano 2016.
Foi um ano de ouro para
o Minho e 2017 já começou da melhor forma, com
a conquista da Taça da Liga por parte do Moreirense», resumiu José Ferreira.

Região não pode
esquecer os seus
Amadeu Portilha, vereador
do Desporto da Câmara
Municipal de Guimarães,
elogiou o reconhecimento público que os troféus
desportivos “O Minhoto”
evidenciam.
«A realização da 20.ª gala no Centro Cultural Vila
Flor é o culminar de um
longo namoro. Este é um
projeto de qualidade, de
dinâmica e persistência.
Uma região que não reconhece os seus não tem
memória. Nós, Câmara
Municipal de Guimarães,
tudo faremos para que esta gala seja um sucesso a
todos os níveis», começou
por assinalar, valorizando
o «associativismo fantástico» que grassa no Minho.
«Os dirigentes dão tudo o que têm e nada procuram em troca. Temos
clubes de referência e a
qualidade dos nossos diri-

Às 20h45 de 13 de fevereiro (segunda-feira), a organização dos troféus desportivos "O Minhoto"
vai entregar 28 pelicanos nas mais variadas modalidades: andebol, artes marciais, atletismo, basquetebol, canoagem, ciclismo, desporto adaptado,
desportos motorizados, futebol amador, futebol
profissional, futsal, hóquei em patins, natação, remo, voleibol, râguebi, modalidades diversas, treinador, árbitro, clube fomento desporto jovem, revelação, dirigente desportivo, consagração, clube
desporto escolar/universitário, clube ligação desporto/cultura, evento desportivo, grande prémio
júri individual e grande prémio júri coletivo.
No encalce destes 28 pelicanos estarão 86 nomeados, todos escolhidos através de três fases
distintas: sugestões, apuramento de nomeados e
apuramento de premiados. Nesta última, os três
nomeados de cada prémio serão sujeitos a nova apreciação por cada elemento do júri e o candidato mais votado será o vencedor da respetiva
modalidade. Os três finalistas de cada área serão
conhecidos «brevemente», como explicou a organização. Acrescente-se que os galardoados no
passado não podem acumular novo prémio na
mesma modalidade.
DM

Amadeu Portilha e José Ferreira na apresentação do evento

Centro Cultural Vila Flor recebe a gala
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ANDEBOL ÁGUMSNITAS IMA
Cla0DESEISJOGOSE1118DIAS
Já com Elias António - esteve com Angola no
Mundial de França -, o Águas Santas joga
hoje, às 20 horas, em Belém, em jogo em
atraso da 19.2 jornada. Depois, até ao dia 18,
serão mais cinco jogos: Benfica, na Luz (dia 4),
ISMAI, em casa (dia 8), Avanca, em casa (dia
11), ABC, em casa (dia 15), e Sporting da
Horta, no Faial, no dia 18, fechando aí um
ciclo com um jogo a cada três dias.
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BOSKO BJELANO'VK
JÁ REGRESSOU AOS TREINOS
lesionado desde novembro - o último jogo
que fez foi contra os italianos do Romagna
Handball, a contar para a Taça Challenge, no
dia 19 - Bosko Bjelanovic regressou esta
semana aos treinos. O lateral-esquerdo, de 31
anos, foi operado ao pé esquerdo logo depois,
estando afastado da competição desde então.
Agora, na fase final da recuperação, estará
para muito breve o regresso aos jogos. -R.G.
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••• O FC Porto vai associarse ao Dia Mundial do Cancro,
que se assinala a 4 de fevereiro (sábado), unindo assim esforços com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro. No dia do
clássico com o Sporting, os
ecrãs do Estádio do Dragão
vão passar várias mensagens
alusivas à data, além de que
todos os elementos ligados ao
FC Porto usarão um pin relacionado com a mesma. Durante a tarde desse dia, haverá
um FC Porto-ABC em andeboi e os jogadores portistas
também se juntarão à causa,
entrando em campo com tshirts alusivas ao Dia Mundial do Cancro.
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Agenda
*adubei -1' Ohlsho Nadonal (1* Fase) - Eidelwrises-Aguas Saneis (20)
Wall« -Taça ~impe (Oitavos de final - Mio) - Chaumont VI3 82-E3entita (19)
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ANDEBOL o Belenenses
recebe hoje (21 horas) o Águas
Santas referente à 194 jornada. A
equipa da Mala é 73 classificada,
já a do Restelo está três lugares
abaixo.
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