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Sporting faz esquecer Zupo
CARLA ,Ric.
Novo técnico, Hugo Canela, não
esteve no banco, mas adjunto confia que futuro passa pela dupla

ÁltnrrAos
Tiago Monteiro e António Trinca

Tiragem: 125000

O primeiro jogo do Sporting sem
o treinador espanhol Zupo Equi soain, despedido após a derrota com
o FC Porto, acabou com vitória sobre o Belenenses, por 36-24, ontem,
à 23.4 jornada. O sucesso não teve
ainda o cunho do novo treinador,
Hugo Canela, a recuperar de cirurgia e substituído em Belém pelo coordenador técnico da formação, Luís
Cruz, que o coadjuvará.
Apesar dos tons azuis do pavilhão, despido de público, o Sporting
esteve no Restelo praticamente a jogar em casa, onde contou com apoio
de ruidosa claque. Após um início de
jogo tremido, a equipa subiu de ren-

Foi diticll travar Carlos Ruesga (4 golos)

dimento aos poucos, liderava (15 -11) ao intervalo, e descolou numa
segunda parte jogada a meia-luz no
pavilhão, devido a falha elétrica parcial. Já o Belenenses acusou a limitação de Fábio Semedo, magoado
num dedo na partida, ou a ausência
de Nuno Roque, lesionado, que es-

perava colmatar com a cedência de
Edmilson Araújo por parte dos leões.
Embora já não seja esperado em Belém, devido à partida de Zupo, Luís
Cruz manteve a incógnita, ontem,
sobre o destino do universal,. «Ainda não está fechado.»
No final, o sorriso rasgado de Luís
Cruz espelhava a satisfação com a
estreia. «O futuro passa por mim e
pelo professor Hugo Canela. Este é o
sonho de alguém que confia em fazer um bom trabalho, com um grupo fantástico de atletas, para tirar
partido desta oportunidade», explicou. «Continuamos a depender
de nós no campeonato e estamos focados nisso. Este grupo é dotado de
grandes profissionais».
João Florêncio, por sua vez, já esperava um Sporting «unido e sob
pressão» e assumiu o objetivo do
Belenenses de tentar tirar partido da
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situação. «Vmha fazer um jogo importantíssimo de recuperação da
equipa. Mas fez uma boa partida.
Nós puxámos a manta mas destapámos do outro lado.»
G. M.
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ANDEBOL
SPORTING MAIS FORTE
O Sporting foi ao pavilhão Acácio Rosa vencer ontem de forma categórica o Belenenses por
36-24. em jogo antecipado da
23.a jornada do campeonato
andebol.
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ABC joga em Águas Santas
aproximação ao Benfica

HOJE ÀS 21 HORAS o ABC/UMinho visita o Águas Santas, em jogo de acerto
de calendário, referente à 13.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O Águas Santas, treinado por
Paulo Faria, é sétimo com 44
pontos em 21 jogos. Em caso de
derrota sobe ao sexto lugar a par
do Avanca, com 45 pontos; mas
em caso de vitória, alcança no
quinto lugar o Madeira Sad, com
47 pontos.
É no recinto deste adversário
que o ABC/UMinho, quarto,
com 51 pontos em 20 jogos,
tenta hoje mais três pontos e
aproximar-se ao Benfica, clube
que, com 56 pontos em 22 jogos,
ocupa a terceira posição.
Isso mesmo é reconhecido pelo
treinador dos bracarenses, em
mensagem publicada ontem na

página oficial do ABC:
“O jogo com o Águas Santas
será um embate muito interessante, porque as duas equipas estarão muito empenhadas em
vencer, uma vez que o jogo se
apresentará como crucial para a
equipa anfitriã manter-se na corrida por uma posição no grupo
A”, comenta Carlos Resende.
O treinador do ABC/UMinho
acrescenta que “para nós, é
igualmente crucial para não perdermos mais espaço para o FC
Porto”.
Nesse sentido, adianta, “será
certamente um jogo com muita
luta, onde a equipa que conseguir obter sucesso defensivo sairá vencedora. Oxalá tenhamos
esse engenho”.

Outro elemento que acrescenta
interesse ao jogo é o cruzamento
que ocorre de formações entre
os dois clubes adversários neste
jogo. Se o treinador do Águas
Santas, Paulo Faria, foi formado
nas escolas do ABC, tendo sido
campeão desde os escalões jovens até aos seniores - integrou a
equipa vice-campeã europeia de
1994 - presentemente um dos jogadores mais relevantes da equipa de Braga, Ricardo Pesqueira,
foi formado no clube maiato.
O pivot academista que, não
obstante os sucessivos infortúnios devidos a lesões com cirurgias aos joelhos, a um ombro
e a um olho, surge motivado em
bom momento, como se viu no
sábado no último jogo com o

DR

Ricardo Pesqueira, pivot do ABC/UMinho, formado no Águas Santas

Nantes, com cinco golos.
A partida está agendada para as
21 horas, no pavilhão do Águas
Santas, e vai ser dirigida pela
dupla internacional de Leiria,
Eurico Nicolau e Ivan Caçador.

O Águas Santas fica com o seu
calendário regularizado mas o
ABC/UMinho tem por acertar,
no dia 7 de Março, a deslocação
aos Açores para defrontar o
SC Horta.
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Duas décadas a consagrar
A GALA MINHOTO premiou, pelo 20.º ano consecutivo, o mérito desportivo na região do Minho.
O ABC de Braga foi o clube em destaque nesta
gala ao levar para casa quatro troféus.
TROFÉUS ‘O MINHOTO’

| Paulo Machado (texto) |
| Geraldo Dias (fotos) |

São 20 anos a homenagear o mérito desportivo no Minho. A Gala que contempla o troféu ‘O Minhoto’, organizado pela Direnor,
voltou a pautar-se pelo sucesso
reunindo num único espaço Centro Cultural Vilor Flor, em
Guimarães - a nata desportiva da
região, entre atletas olímpicos,
campeões do Mundo e da Europa e diversos campeões nacionais nas mais diversas modalidades. Nota de destaque para o

clube de andebol de Braga,
ABC, que no rescaldo de uma
época memorável, repleta de títulos com uma equipa sénior formada cem por cento por atletas
portugueses, arrebatou quatros
dos principais troféus: Pedro
Seabra (Andebol), Carlos Resende (Treinador), André Gomes
(Revelação) e João Luís Nogueira (Dirigente).
Outro dos destaques vai para a
atribuição de prémios a nomeados que, por diversas vezes, integraram a lista em edições anteriores mas só agora festejaram a
vitória, por decisão do júri.

lll

+ mais
O ABC de Braga conquistou
quatro troféus nesta gala:
Pedro Seabra (Andebol)
Carlos Resende (Treinador)
André Gomes (Revelação)
J. Luís Nogueira (Dirigente)

Um dos discursos marcantes da gala
pertenceu a Luís Silva, atleta de
xadrez que arrecadou o Troféu Modalidades Diversas. O famalicense
mostrou-se “orgulhoso” pela distinção, sobretudo na terra (Guimarães)
onde iniciou a prática do xadrez.
“O xadrez pode não ser aceite por
muita gente como uma modalidade
desportiva, detendo um papel secundário. A verdade é que temos
obtido conquistas de enorme relevo
e não se dá o devido valor, principalmente nos media nacional.”

O CAR Taipense foi contemplado com o Troféu Fomento
Desporto Jovem, para o qual
esteve nomeado na 1.ª edição e por mais seis ocasiões.
Finalmente, passados 20
anos, recebeu o galardão.
Num regresso às origens, a
organização fez questão de
juntar três dos fundadores
da Gala, José Eduardo, Rui
Lages e Costa Guimarães,
para prestar a devida homenagem e reconhecimento.
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20.ª Gala Troféus Desportivos ‘O Minhoto’

campeões e o mérito

João Luís Nogueira (presidente do ABC/UMinho) - Dirigente do Ano

“Corremos o risco de jogar só com juniores na próxima temporada”

O ABC de Braga está em alta. Foi o grande vencedor da noite da 20.ª Gala do Troféu O Minhoto, no rescaldo de uma época memorável.
O presidente do clube, João Luís Nogueira, também foi distinguido com o Prémio de Dirigente do Ano. Mas o sucesso também tem uma
elevada factura, daí algumas reservas em relação ao futuro. “Esta época sabemos como entrámos, mas não sabemos como saímos. Entramos
campeões, mas não sabemos como vamos sair. Tudo o que foi conseguido levou a que a nossa equipa-técnica e jogadores se tornassem
muito visíveis. Podemos acabar a época com metade da equipa e correr o risco de começar a nova época a jogar só com juniores”, apontou
o dirigente, na sequência do assédio que tem sido feito aos jogadores e treinador do ABC.
Na hora dos festejos, João Luís Nogueira apreciou o “reconhecimento da dedicação e esforço que o ABC tem feito para o desenvolvimento
desportivo dos seus jovens”, vincando a conquista do título nacional sénior com uma equipa 100% de atletas portugueses.
“Temos uma grande aposta na formação e o facto do ABC ter conquistado muitos títulos deve-se à capacidade de formar campeões, pois
ao nível de orçamento não temos capacidade para ganhar o mais pequeno título em Portugal. Só conquistamos o título porque temos
pessoas de qualidade e bons jogadores, o que faz a grande diferença. A superação dos atletas está na sua inteligência e não na carteira ou
no seu contrato. Temos ainda uma peça fundamental que é o treinador Carlos Resende Nesse sentido, o ABC tem já 32 títulos seniores e 29
de formação. Todo o mérito que dão ao ABC deve ser partilhado pelos treinadores, jogadores e os meus colegas de direcção".
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desportivo no Minho
Caso paradigmático nesta vertente foi o CAR Taipense (Caldas das Taipas), vencedor do
Troféu Fomento Desporto Jovem desta vigésima edição da
gala, prémio para o qual esteve
já nomeado para a primeira edição da Gala e somado já seis
nomeações. O regulamento d'O
Minhoto é muito rígido nesta
vertente, definindo que nenhum
dos vencedores possa repetir a
nomeação. Mas nem por isso,
ao longo destes últimos 20
anos, o Minho deixa de fabricar
desportistas de eleição nas mais
diversas modalidades.
José Ferreira, responsável pela Direnor, e um dos impulsionadores deste evento, fez questão de realçar o aumento de
qualidade e o trabalho desenvolvido pelas colectividades
desportivas. Fez uso dos números, para caracterizar a dimensão e a importância da prática
desportiva na região do Minho
onde prontificam cerca de
40 mil atletas federados.
“O ano desportivo no Minho
foi fantástico e estão todos de
parabéns”, referiu, ao especifi-

car que houve títulos de campeões nacionais em mais de 30
modalidades, 27 atletas campeões da Europa e do Mundo,
23 atletas minhotos presentes
na comitiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que significa cerca de 20% da representação nacional. Entre os Paraímpicos, Manuel Mendes (Guimarães) e José Carlos Macedo
(Braga) foram os únicos a conquistar medalhas de bronze.
Em suma, todos estes dados
acabam por ser o suporte que
contempla a dimensão de uma
gala anual da importância d'O
Minhoto que já atravessou quase todos os Municípios da região do Minho. Este ano, foi o
Berço a assumir o papel de anfitrião.
O vice-presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha, realçou que “toda
a cidade ou território que não
sabe reconhecer os seus melhores, não consegue ter futuro”
justificando desta forma esta
associação do Município de
Guimarães à Associação 'A
Nossa Terra'.

lll
Medalha de Bronze nos Jogos
Paralímpicos do Rio'2106, o
atleta vimaranense Manuel
Mendes foi galardoado na
gala O Minhoto e partilhou
o “orgulho” por fazer parte
dos atletas premiados.
“É sinal que estão atentos
ao nosso desempenho. Fico
satisfeito e com vontade
de treinar mais e melhor.”

Manuel Mendes
Troféu Minhoto Desporto Adaptado

lll
“Valeu a pena a espera. É um
orgulho enorme receber este
prémio, em sinal de reconhecimento do trabalho que temos
desenvolvido com muito
esforço e sacrifício e em prol
dos nossos jovens.”

Lima Pereira
presidente do CARTaipense
Troféu Fomento Desporto Jovem
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Iniciativa Jogos de Coimbra
estão de regresso
1 1 1 Recuperar algo
que marcou muitas gerações de jovens da cidade e após um interregno
superior a uma década,
os Jogos de Coimbra, na
14.ª edição, são o primeiro evento desportivo
organizado pela Câmara
Municipal de Coimbra em
parceria com as freguesias
do concelho.
Assim, e após 16 anos de
interregno, a autarquia
retoma uma iniciativa
que visa proporcionar a
prática do desporto a um
número cada vez maior de
crianças, jovens e adultos.
Pretende ainda ser um fator de união e integração,
promover o desporto para
todos, afirmar o princípio
da igualdade e possibilitar a inclusão de todos na
prática da atividade física
e do desporto.
Também o movimento
associativo tem aqui um
desafio de “conquistar
novos públicos”, aproveitando esta “janela de
oportunidade”, proporcionada por um evento direcionado “para quem está

DR

a começar ou para quem
ainda deve experimentar”.
Pretende-se também estimular a identidade e o
espírito de pertença das
populações às suas freguesias. Nesta nova edição e
após reunião realizada
com as juntas de freguesia, foi decidido que haverá andebol (todos os
escalões), atletismo (pista e corta mato em todos
os escalões), basquetebol
(minibasquetebol, 3X3 e
veteranos + de 40), futebol (petizes e traquinas),
futsal (petizes, traquinas
e veteranos + de 40), jogos
tradicionais, mini triatlo,

natação e voleibol (todos
os escalões).
Destaque, nesta edição,
para o desporto adaptado
em todos os escalões nas
modalidades de atletismo, basquetebol, boccia
e natação.
Numa primeira fase,
até abril as modalidades
serão disputadas a nível
de todas as freguesias. Na
segunda fase, os melhores
de cada freguesia disputam as finais concelhias,
entre maio e julho.
As inscrições para a 14.ª
edição dos Jogos de Coimbra estão abertas até ao
final deste mês. | Rute Melo
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SIR sofre primeira
derrota para
o campeonato
Seniores Equipa de Picassinos perdeu por 30-22 frente ao
Samora Correia, mas mantém primeiro lugar
SIR

Andebol
3.ª divisão nacional

Na 9.ª jornada do Campeonato
Nacional de seniores masculinos da 3.ª sivisão, a SIR 1.º de
Maio deslocou-se a Samora
Correia para defrontar a equipa local, sofrendo a primeira
derrota por 30-22.
Adivinhava-se uma tarefa difícil para a formação de Picassinos, visto que o adversário
só tinha perdido com a SIR, na
Marinha Grande, somando vitórias nos restantes jogos.
Num pavilhão bem composto com muitos adeptos da
equipa da casa, o NA Samara
Correia colocou-se cedo na
frente, conseguindo a meio da
primeira parte uma diferença
a seu favor de seus golos. Após
um 'time-out' pedido pelo técnico da SIR a equipa de Picassinos consegui reduzir a diferença chegando ao intervalo a
perder por 15-12.
A segunda parte, a SIR entrou
muito bem, fazendo um parcial

Na próxima jornada, a SIR vai ao terreno do NDA Pombal

de 4-0, passando para a frente
do marcador, o que fazia parecer que estava determinada
a lutar pela vitória, mas com o
apoio dos adeptos a equipa da
casa voltou a crescer. Com o
ataque da SIR 1.º de Maio a não
conseguir materializar em golos as suas acções ofensivas, o

resultado foi avolumando-se a
favor do NA Samara Correia
vencendo a partida por 30-22.
Mantendo o primeiro lugar
no campeonato, a SIR 1.º de
Maio desloca-se no próximo
sábado a Pombal, pelas 21h00,
defrontando a NDAP, na última
jornada da primeira fase.|
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campeões nacionais tentaM manter técnico para 2017/2018

DM

Resende resiste a assédio leonino
e fica no ABC até ao final da época
pedro vieira da silva

arlos Resende, técnico que levou o ABC/
UMinho, apesar de
estar a ser fortemente "assediado" pelo Sporting, que despediu, na
semana passada, Zupo
Equisoain, vai manter-se
nos campeões nacionais
pelo menos até ao final
da época.
O Diário do Minho
sabe que Carlos Resende não equaciona, pelo
menos esta temporada,
a mudança para a capital
portuguesa.
«É um homem de caráter e de palavra e, para ele,
a palavra chega», contou
uma fonte ligada ao ABC/
/UMinho, confirmando
que, pelo menos até ao final da temporada, Carlos
Resende vai manter-se na
catedral do andebol.
«Depois... logo se verá...», admitiu.
A mesma fonte confirma que o Sporting, que
tem um orçamento «que
chegaria para quatro épocas» na turma academista, pretende o técnico que
levou o ABC/UMinho à
conquista do título nacional e da Taça Challenge na

C

ABC/UMInho tem tido enorme sucesso com Carlos Resende

última temporada, depois
de já ter ganho a Supertaça e a Taça de Portugal e
ter sido finalista vencido
da prova europeia que ganhou em 2015/2016.
Mas Carlos Resende,
que terá dado a sua palavra aos dirigentes da turma minhota, terá recusado a milionária oferta
dos leões.

ABC tenta «tudo»
para mantê-lo
em Braga
O ABC/UMinho está a fazer tudo o que é possível,
dentro das limitações or-

çamentais, para manter
Carlos Resende também
na próxima temporada.
O técnico dos minhotos é muito respeitado em
Braga e também «por pessoas de todos os clubes»
e é, na visão dos responsáveis do ABC/UMinho,
um elemento «agregador
e fundamental» da equipa academista.
Portanto, e a não ser
que surja alguma mudança brusca, Carlos Resende fica em Braga pelo menos até ao final da época.
Depois, poderá mudar-se para o Sporting, clube

que fez, esta temporada,
um dos maiores investimentos de sempre em
Portugal para tentar ganhar todas as provas lusas.
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presidente joão luís nogueira explica sucesso do abc, clube que esteve em destaque nos troféus "o minhoto"

João Luís Nogueira, presidente do ABC, ganhou o prémio de dirigente

luís ﬁlipe silva

uatro categorias: dirigente, treinador,
revelação e atleta
de andebol. Quatro vencedores, todos do
ABC de Braga! João Luís
Nogueira, Carlos Resende, André Gomes e Pedro
Seabra sagraram-se esta
noite vencedores destas
categorias
O presidente do ABC,
João Luís Nogueira, sublinhou, na passada segunda feira à noite, no Centro
Cultural de Vila Flor, em
Guimarães, que «o facto

de), Revelação (André Gomes) e atleta em andebol:
(Pedro Seabra), destacou
a capacidade e empenho
de treinadores, jogadores
e colegas de direção com
quem fez questão de partilhar a distinção conquistada na Gala.
«Só ganhámos os títulos porque temos pessoas,
bons jogadores, não é porque temos dinheiro. Isso é a grande diferença.
A superação de um atleta
nas suas vitórias, está na
sua inteligência e capacidade e não na carteira ou
no seu contrato».

Noite de gala reuniu vários autarcas da região

O presidente do clube
academista fez questão de
lembrar os títulos alcançados pelo ABC.
«O ABC tem 32 títulos seniores e 29 títulos
de formação em 83 anos.
Dá quase que um título
por ano ao longo da sua
história, pese embora o
andebol só tenha 35 anos
no ABC», destacou.
Seguidamente, destacou o papel do técnico
Carlos Resende, jogadores e diretores nos títulos
alcançados na última temporada. «Carlos Resende
é uma peça fundamental

e a dedicação dos atletas
e colegas de direção também. Eles merecem que
eu partilhe com eles este prémio e a verdade é
que o ABC arrebatou tudo e, como se diz nos Óscares, foi o vencedor da
noite».
Sobre o futuro, João
Luís Nogueira admitiu
«ser o mais difícil de falar». «Este ano, entrámos
campeões e não sabemos
se vamos sair campeões.
Vamos lutar e trabalhar
para isso», prometeu.
E falou em algumas adversidades e do assédio

que está a ser feito a Carlos Resende e a alguns jogadores do ABC.
«Temo que acabemos
a época sem metade da
equipa porque pelos contactos que vamos tendo,
corremos o risco de começarmos a próxima época com juniores», disse.
O dirigente academista
fez votos ainda para que
as obras de renovação do
pavilhão Flávio Sá Leite
avancem.
«Espero que o pavilhão entre em obras e em
2018/19 comecemos a jogar no nosso Flávio Sá Leite renovado».

Minhoto 2017
ainda por decidir
O local para a gala "O Minhoto" do próximo ano
ainda não está confirmado, apurou o Diário do
Minho.
Certo, porém, é que ao
longo destes 20 anos "O
Minhoto" apenas não foi
realizado em cinco concelhos da região: Vizela,
Celorico de Basto, Póvoa de Lanhoso, Terras
de Bouro e Melgaço.

DM

Q

de o ABC ter conquistado muitos títulos deve-se
à sua capacidade de formar campeões» e não ao
dinheiro, coisa que escasseia no clube. «Não temos
orçamento para ganhar o
mais pequeno título em
Portugal», disse.
O dirigente, que falava à margem da entrega dos Troféus Desportivos “O Minhoto”, onde o
ABC foi o grande vencedor da noite com triunfo em quatro categorias:
Dirigente do ano ( João
Luís Nogueira); treinador do ano (Carlos Resen-

DM

DM

«Vencemos títulos porque formamos campeões»

Hugo Antunes (basquetebol) melhor árbitro

Luís Querido foi o melhor hoquista minhoto do ano

Luís Silva (xadrez) venceu categoria modalidades diversas
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antigo jogador do sporting de braga em declarações ao dm
guarda-redes do sc braga está lesionado

«Fiz uma carreira interessante»
DM

luís Filipe silva

antigo central do
Sporting de Braga,
Paulo Jorge, ficou
honrado com a nomeação para os troféus "O
Minhoto", apesar de já ter
terminado a sua carreira
há duas épocas. O antigo
jogador não venceu, mas
ficou sensibilizado pela
nomeação.
«É uma honra ter sido
nomeado nesta categoria. Não esperava, depois
de já estar afastado, mas
é sempre gratificante que
alguém tenha olhado para
a minha carreira».
Em jeito de balanço,
Paulo Jorge, que trabalha agora no futebol de
formação do Sporting de
Braga, guarda os arsenalistas no coração e teve o
seu ponto mais alto no
Apoel com a disputa da
Liga dos Campeões.
«Fiz uma carreira interessante. Fiz grandes cam-

Vítor Hugo e um prémio
que serve de motivação

DM

O

Na categoria de futsal, o prémio foi para o guarda-redes internacional Vítor Hugo, do Sporting de
Braga/AAUM.
O jogador, que recupera de uma grave lesão
no tendão de Aquiles, contraída num jogo frente
ao Sporting, disse ontem no Centro Cultural de
Vila Flor que este prémio será «uma motivação
para a longa recuperação» que vai ter até voltar
às quadras.
O internacional português subiu ao palco
auxiliado por umas canadianas, num sinal claro
que o regresso à competição não está previsto
para já.

Paulo Jorge, ex-capitão do Sporting de Braga com a família

tenho devo-o ao Braga»,
disse o antigo central, ele
que entrou para a história
do Sporting de Braga por
ter sido o autor do primeiro golo marcado no Estádio Municipal de Braga.

Carlos Sá recebe prémio "Evento Desportivo"

Fernando Parente entrou troféu a Vítor Hugo

DM

Distinções especiais para campeões com sindrome de down

DM

Atletismo também foi premiado na gala

DM

Apoel. Temos que louvar
porque o Apoel não é um
clube como o Real Madrid. Já o Sporting de Braga fica no coração, porque foi o clube que me
formou. Tudo o que eu

DM

peonatos no Sporting de
Braga e fui para Chipre,
onde estive sete anos. Tive aí o ponto mais alto do
meu percurso, ao chegar
aos quartos de final da Liga dos Campeões com o

Atletas olímpicos homenageados
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CARLOS RESENDE
O Sporting fez uma investida
para garantir, já, a contratação do treinador do ABC,
mas este quer continuar no
clube pelo menos até ﬁnal
da época.
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Desporto para toda a Europa

RICARDO SOUSA

raga recebeu, recentemente, a grande
notícia do Reconhecimento como Cidade Europeia do Desporto em 2018. Este prémio é
um reconhecimento a todos os que, diariamente e
nos mais diferentes projetos, fazem com que esta
cidade seja uma bandeira na defesa dos valores
e benefícios da prática
desportiva.
Desejo, sinceramente,
que o ano 2018 sirva pa-

B

ra que toda uma comunidade se una em torno de
um objetivo comum e que
passa, naturalmente, por
mostrar ao mundo todo o
esplendor que aqui se vive
desportivamente. É uma
grande oportunidade para que o desporto ganhe
força na agenda política e
se afirme, cada vez mais,
não como um elemento
de ocupação de tempos
livres mas sim como uma
necessidade básica na vida
diária e também, por outro lado, como uma forte
possibilidade económica
e financeira para a gestão
de um território.
Para além da grande
satisfação que senti com
a atribuição deste prémio, mais feliz fico por
ver algumas iniciativas
já em 2017 que demons-

tram bem que este título
aumenta as responsabilidades e, com isso, quem
ganha é a comunidade.
Começo por destacar
a grande e merecida homenagem aos Campeões
de 1993 do ABC! Que regresso ao passado que traz
memórias únicas daquela que considero ter sido
a melhor equipa portuguesa de andebol de todos os tempos!
Naturalmente que faltavam ali alguns rostos. Uns
até já partiram. Mas fica a
memória de ver o mítico
Sá Leite completamente a
abarrotar, com uma direção técnica única, e uma
equipa que fazia ferver positivamente os adeptos em
todos os lances, a mestria
de um “Victor” a jogar e fazer jogar toda uma equi-

pa de campeões saída da
formação, e que culminava em jogadas com fantásticos passes picados ou
com as famosas “roscas”
dos mágicos pontas que
ali estavam. Tudo era novidade e mágico de se assistir. Parabéns a quem
teve a ideia de aplaudir
quem tantas alegrias nos
ofereceu!!
Numa outra modalidade, faço aqui um reconhecimento público aos
25 anos da Clube Wado-Gym Karate. Mais do que
iniciar projetos é preciso
força para manter e fazer crescer. A Gala dos 25
anos mostrou uma equipa
que, mesmo passado este quarto de século, sente
intensamente todo o empenho e dedicação que os
fez sonhar com o sucesso

desta modalidade.
Também no domingo
vivemos a 2.ª Meia Maratona, da responsabilidade
do Município de Braga, e
presenciamos a vinda de
milhares de pessoas a esta cidade minhota. Estes
hábitos de organização
desportiva numa escala
internacional permitem
chegar a 2018 com grande convicção e certeza de
um ano em cheio.
E o que mais me alegra é que, através destes
eventos desportivos, derrubamos muros e fazemos ver que em circustâncias iguais... todos somos
iguais. O Desporto tem
esta capacidade única de
unir povos e diferentes
comunidades. Nesta altura do “campeonato”, em
que alguns líderes mun-

diais insistem na cultura
individual e virada para o
seu “umbigo”, seria muito bom e importante utilizar esta ferramenta de
socialização que é o desporto para mostrar quão
positivo é esta vivência
intercultural.
E porque só tendo serviços de excelência podemos destacar cidades como exemplares em toda
a Europa, finalizo com a
referência ao Diploma de
Excelência dos SASUM,
onde se insere o Departamento de Desporto. O
serviço diário daquela estrutura deve orgulhar toda uma cidade e mostra
que, mesmo para além
de 2018, poderemos e deveremos ser sempre CIDADE EUROPEIA DO
DESPORTO.
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SO PODIA
DAR EMPATE
NOS AÇORES
SP.>
PavlitIoLle500ftleoda Horta
Árbitros: Gonçalo Aveiro/Hugo

Fernandes
SP. HORTA Nono Silva e Wilson Costa
(Cr), Pedro Silva, Angel Narres (7). Pavel
Hernandez, Tiago Filipe, Hugo Freitas
(7), Bruno Castro (1), Edgar Landim (6),
Muno Silva (1), Noelvis Reve (1). João
Silva (3), Fellsberto Landim, Pedro
Carvão e ~Itã Orlovskis.
TieimidertRuiSaites
151i100 Mandei Borges e ReyniN NekAn
(Cr): António Almeida (1), Yoan Blanco
(3), U.45 Carvalho (4), Angel Zulueta (6),
Francisco Leltia, Pedro Teixeira,
Francisco Fontes, Diogo Coelho, Bruno
Borges (4), Tiago Heber, Pedro Vieira
(4) e António Ventura (4)
Treinador:Rui Silva
AO INTERVALO ?1-10

••• Uma extensa série de situações de empate, seguidas,
desde os 14-14, acabou com
um resultado coerente, no
Faial, no jogo que o Sporting
da Horta disputou com o ISMAI e que se encontrava em
atraso da17.' jornada do Campeonato Nacional de andebol.
Depois de os açorianos terem
estado a vencer por 14-12, os
maiatos empataram a 14 e desde então o jogo foi sempre extremamente equilibrado.
Com este resultado, o ISMAI
ainda manteve esperanças
matemáticas de chegar ao
Grupo A, embora a realidade
demonstre que tal objetivo
está cada vez mais complicado. Hoje, volta a haver andebol, com mais um jogo em
atraso - Águas Santas-ABC -,
este relativo à13.2 jornada.
ANDEBOL 1
23.•JORNADA
ONTEM
tialenaneea-Sporting
SÁBADO, DIA16
spertingda Horta-Aguai Santas
Avistat-Doa Hora
~Mira SM-Arsenal
66141-48C
TERC,A-FEIRA, DIA 21
CPorte-Ac.5.Meinede
QUARTA-FEIRA, DIA 22
benlIcarAC Fatio

24.3*

(21t00)
(lar«)
(17100)

(21h00)
(20130)
(19h15)

VED 14-5 P
22 22 O O 676-509 66
• FC Porto
23 20 0 3 764-571 63
2! Sporting
22 T7 0 5 653-542 56
3, Boneca
4.• ABC
20 15 1 4 653-542 51
5, Madeira SAD 22 12 1 9 661594 47
Avanca
22 10 3 9 557571 45
7.• Aguas Santas 21 /1 1 9 534-533 44
22 7 4 11 992-629 40
• 1564N
9, &siameses
23 7 1 15 629665 3111
22 7 1 14 559643 37
10,AC Fale
1t.° Boa Hora
22 6 2 14 565-689 36
22 4 4 14 589-669 34
T2.• Arsenal
21 2 5 14 526-625 30
13.• 513 HOrta
14.8116.5.11anade 22 O 3 19469641 25
PRÓXIMA /ORNADA
25/02/2017
Boa 1466940444 Sant4s
(93100)
(18h00)
AC Fal94/44anca
Avance-Doa Hora
(18h00)
(17100)
417C4banfice
Px. 5. Itertiede-liNeriarrim
?hW)
Arsertai-FC Porto
(21h00)
Madeira SAD-59. Morta
(17h00)
Sporting-53W
(18100)
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ANDEBOL: No primeiro jogo sem Zupo, que deixou o
comando da equipa, o Sporting rodou mais o plantei

~ ti/15111SO
1810
VOLMAGANHAR
•

JORNADASIROPA
NEENASDATILS
Devido às participações
europeias de Sporting, na
Taça Challenge, e FC Porto e
Benfica, na fase de grupos da
Taça EHF, a jornada 23 vai
disputar-se a conta gotas. O
Sporting jogou ontem, com o
Belenenses; o FC Porto joga
no dia 21, com a Ac. São
Mamede; o Benfica no dia 22,
com o AC Fafe, e os restantes
jogos da ronda estão
marcados para o próximo
sábado, dia 18. —ao.

DIAS

Esta na jornada do
Campeonato Nacional de
andebol vai estender-se
por quatro dias, tendo
começado a jogar-se
ontem, terminando apenas
no dia 22

Pedro Solha, na linha dos seis metros, prepara mais um remate à baliza do Belenenses
DELICIONSES
SPORTING

RIR MIRARAM

Navisita ao PavilhãoAcácio Rosa, o Sporting, com um
Pavilhão Acbclo Rosa
Árbitros: Tiago Monteiro e António
plantel muito mais forte e
Trinca (AA Lisboa)
completo, venceu ontem o
DELENERSES
SPORTING
Belenenses, que tem um elenGr
NowelEspinha Gr Ajosa Cu*
co mais curto e com pelo me*61~ Gr IbtalAamb Gr
nos uma ausência de peso, a de
6
1 NãóFORR
loNftiquel
Nuno Roque.
CrbsSlquala -- 2 ~ó
No jogo que abriu a 23.a jornaFilíeíalitio
2 Doderilinowic
1 Olidloávirolo 3 da - antecipado devido aos
ano Pinto
4 Compromissos europeus dos
CtirlotRusigs
P46:›Benurcles
3
Gabriel Cavaicanti 3 PwriYE11o1
leões, na Taça Challenge, no
Orinplolitildo 1 PothoSolta
3
4 fim de semana - o Sporting
DiorNiRoi 3 OirksOniNo
- Rindo:ornam 1 voltou aos triunfos, recupeidoSaitor
INNSinab 3 DirdeonANN) 2 rando daderrota da quarta-fei8 MarcoOneto 2 . ra anterior, na receção ao FC
Gonçalo
3
10-181oR é
Porto, e que deixou marcasna
1 lalloRaNPIrito 1
Bowiric — -4 equipa, sendo a mais notória a
saída do técnico espanhol ZuTreinador:
Treinador.
po Equisoain.
Luis Cruz
João floréncio
Tendo o comando interino
Ao intervaN11-15
Marcha.05' 4-4,10' 5-6 , 15' 6-6.20', 8-10,
do conjunto leonino sido en25' ti-13. 30' 11-16, 35'14-20, 40'16-23,
tregue a Hugo Canela e Luís
45'17-26, 50'19-29, 55' 21-33, 60' 24-36
Cruz, foi apenas soba orientaExclocAns:. 2/5
ção deste último - Canela enVermelhos:
contra-se em recuperação depois de ter sido operado a uma
R

hérnia - que os verdes e brancossomaram mais três pontos,
mas, acima de tudo, mostraram uma nova faceta, rodando
muito mais os jogadores e não
deixando o desenrolar da partida para apenas um núcleo de
oito/nove atletas.
Com jogadores de nove nacionalidades, aconteceu neste
jogo uma coisa rara: cinco por-

tugueses a jogar ao mesmo
tempo, com Cudic na baliza e
Oneto, que fez os primeiros
golos de leão ao peito, na linha
de seis metros.
Após uma primeira parte
equilibrada, em que Miguel
Espinha esteve bem na baliza
dos azuis, a natural superioridade do Sporting fez-se notar
no segundo tempo.

A FIGURA

Pedro Sol

Foi'dépois de Pedro Solha entrar que o SpoftillékU o
primeiro esticão no marcador, num jogo até então bastante
equilibrado. O extremo•esotier do fez o passe para Portela
fazer o 7-9 e depois marcou três golos, tendo o primeiro,
tr. un chapéu de medidas perfeitas, dado aos leões a
Primeira vantagem de trés golos (8-11).
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Andebol Sportieg
bate Baleiem. as
Rasteia par 36-24
• Os leões foram, ontem.
ao Pavilhão Acácio Rosa,
em Lisboa, bater o Belenenses, por 36-24, em partida da 23.' Jornada da 1.'
Divisão, ficando a três
pontos do líder F. C. Porto,
mas com mais um jogo.
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Agenda

Soiáikd - ~sia %doai - Aguas Saltas-ABC (21)

Olha-~imAkINVII-1, Etapa - Abalara-Lagos 090.3 km)
Porkel - UgoPro Ac. Vaeu-Berificae 00,12110e5-Fide051FlearinUrde-FamlekleC POrikralln5.Mane 0.5,18~ B-Vaela (5I 0~11
V Guirnaks B (151 Santa Clota-C PiR13de 051
Nadera Peaki-F. C Porto e(15). spatng B-Varrin aSIAcadtmr"C' C"..1"
lavrai-L' OMMbQ' Fiee). Série 1- Valadares ~ume (201
11111~ Ne Palio - ~go
- F C Paio- kt. Wire (2030)
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ANDEBOL

TRAUMA DO DRAGÃO

ESQLJ E.0 D

Sporting regressa
às vitórias folgadas
no Campeonato
frente ao Belenenses

ÃVONTADE. Leões
aicançaramtriunfo
robustonoRestelo

ANDEBOL
17.ajornada

BELENENSES

SP. HORTA 26-26 MAIA ISMAI

24 36 SPORTING

23.• jornada
BELENENSES 24-36 SPORTING
SP. HORTA sábadoÁGUAS SANTAS
AVANCA sábado BOA HORA
MADEIRA SAD sábadoARSENAL
MAIA ISMAI sábadoABC
FC PORTO 21 fev. AC. S. MAMEDE
BENFICA 22 fev. AC FAFE

João Floram:10 9 OLulaCruz
GLS ELIC

4LS ESC

o

MIGUEL FERREIRA.
O AUOSA CUDIC
GONÇALO RIBEIRO 8 O CARLOS RUESGA
3 O FRANKIS CAROL
FABIO SEMEDO
JOÃO RAQUEL
1 O JANKO BOZOVIC
FILIPE PINHO
2 O IVAN NIKCEVIC
GONÇA1.0 VAIÉRIO 1 O PEDRO PORTELA
CARLOS SIQUEIRA 2 1 MICHAL KOPCO
JOÃOMONOO O O
NUNO PINTO
1O
PEDRO BERNARDES O O
GABRIEL CAVALCANTI 3 O
DIOGO DOMINGOS 3 1
OO
FABIO 01060
OO
IVO SANTOS

OO
3O
3 2
4O
3O
6O
O1

MATE) ASANIN
-O O
JOÃO PINTO
1O
PEDRO SOLHA
3O
CARLOS CARNEIRO 5 O
CLÁUDIO PEDROSO 3 O
FRANCISCO TAVARES 1 1
EDMILSON ARAÚJO 2 O
MARCO ONETO
2 1

CLASSIFICAÇÃO
"P 1 V E D CMGS

09 FC PORTO 66.22 22 O O 676-509
09 5PORTING 60 23 20 O 3 764-571
56 22 17 O 5 663-542
09 BENFICA

AO INTERVALO: 11-15; LOCAL: Pavilhão Acácio
Rosa, em Lisboa; ÁRBITROS:Tiago Monteiro e

Õ2 ABC

António Trinca

51

20 15

O AVANCA 45 22 10

3 9

557-577

02 Á. SANTAS 44 21 11 1 9 534-533
09 MAIA ISMAI 40 22 7 4 11 592-629

ALEXANDRE REIS

O Sporting regressou ontem

aos triunfos folgados, batendo
(36-24) o Belenenses, no Restelo,
empartida da 234 jornada do Campeonato. O trauma da derrota
frente ao FC Porto, que levou à
saída do treinador Zupo Equisoain, parece esquecido, coma retoma da perseguição ao líder.
Sem Zupo e sem o agora treinador Hugo Canela, de baixa, restava saber como a equipa reagiria ao.
comando de Luís Cruz. Mas os
leões não se deram mal, pese alguma intranquilidade nos minutos
iniciais, também por mérito da
exibição do guardião Ferreira.
O Belenenses entrou melhor e
assumiu o comando nos primeiros
5 minutos, mas quando o guardião
Aljosa Cudic também se eviden-

1 4 663-542

MAD. SAD 47 22 12 1 9 663-594

ciou no duelo aos 6 metros, o
Sporting passou a fazer estragos
como poderoso contra-ataque.
Ainda.a partir do meio da primeira parte, os leões descolaram e

SOB O COMANDO DO TÉCNICO
LUÍS CRUZ, O SPORTING NÃO SE
DA MAI, REAGINDO DA MELHOR
MANEIRA À SAÍDA DE ZUPO

poiso adversário reagiu à crise da
saída do seu treinador e demonstrou a sua união."
Já Luís Cruz, técnico dos leões,
elogiou o profissionalismo do
plantei: "Têm grande experiência
e só dependemos de nós próprios
para sermos campeões. Estar aqui
é viver um sonho. Quero tirar partido da oportunidade, O futuro? A
equipa técnica sou eu e o Canela."
ABC em Águas Santas

não mais deram chances. Curiosa
a utilização pelos leões do central
Carlos Carneiro, a jogar a pivô.
João Florêncio, treinador do Belenenses, temia o desenlace: "Apanhámos o Sporting na pior altura,

Já o campeão ABC desloca-se hoje
(21h) a Águas Santas para completar a 13' jornada. Ontem, na partida em atraso da 17' ronda, o Sp.
Horta empatou (26-26) em casa
como Maia ISMAI. o

09 13ELENENSES 38 23 7 1 15629.685
37 22 7 1 14 559-643
09 AC FAFE
& BOA HORA 36 22 6 2 14 565-689
& ARSENAL 34 22 4 4 14 589-669
.1)9 SP. HORTA 30 21 2 5 14 526-625
Co S. MANIEDE 25 22 O 3 19 469-641

SP. HORTA

26 26 MAIA ISMAI

Rui Santos() 9Rui Silva
GLS ExC

GO DK

NUNO SILVA° 1 O MANUEL 8ORGES00
PEDRO SILVA
o O ANTÓNIO ALMEIDA 1 O
ANGU. NORiS
7 0 YOAN BLANCO
3 1
PAVEL HERNANDEZ O 1 LUIS CARVALHO
4O
TIAGO FILIPE
O O ANGEL ZULUETA
5 2
TIAGO RODRIGUES O O FRANCISCO LEITÃO o o
EiLiG0 FREITAS
8 O PEDRO TEIXEIRA O O
WILSON COSTA() o O REYNIEL NELSON* O O
BRUNO CASTRO 2 O FRANCISCO FONTESO O
5 1 DIOGO COELHO O O
EDGAR tANDIM
NOELVIS REVE
O O BRUNO BORGES 4 O
JOÃO SILVA
3 O TIAGO MAGALHÃES O O
F. LANDIM
O O PEDRO VIEIRA
5O
PEDRO CARVÃO O O ANTÓNIO VENTURA 4 1
PAUUUS ORLOVSKISO O

AO INTERVALO: 11.10, LOCAL: Pavilhão do
Desp. da Horta, Açores; ARBITROS:Gonçalo
Aveiro e Hugo Fernandes
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Madeira Rodrigues: Não vou ganhar mais dinheiro no Sporting do que ganhava antes
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Desafia Bruno de Carvalho a apresentar recibos de vencimento
O candidato à presidência do Sporting Pedro Madeira Rodrigues classificou Bruno de Carvalho
"perdedor", cujo projeto desportivo "está esgotado", e assegurou que não irá "ganhar mais dinheiro
que ganhava antes", caso seja eleito.
Em entrevista à agência Lusa, o candidato pela lista A referiu que Bruno de Carvalho é a imagem
"descrédito total" e acusou-o de "falta de coerência e de projeto", aos quais se junta a ausência
resultados desportivos.

de
do
do
de

Continuar a ler"Num dia, [Bruno de Carvalho] diz que o Conselho de Arbitragem funciona muito bem,
mas depois já diz que é péssimo e que são precisas mais medidas para o futebol. Estes ziguezagues
só provam que já nem sequer há projeto. Em agosto, aposta-se em 13 contratações, gente com
tarimba, e em janeiro já não, é a formação. Isto não é nada, é o descrédito total. Além disso, não há
resultados desportivos. As pessoas estão a ver que Bruno de Carvalho é um perdedor e está a passar
isto para os sportinguistas. Com ele, não vamos ganhar", afirmou.
Madeira Rodrigues diz que "existe uma maioria silenciosa de adeptos do Sporting que não se revê
nesta direção", alguns dos quais ponderaram mesmo avançar com candidaturas, mas optaram por
apoiar o gestor.
"Essas pessoas perceberam que a existência de mais uma candidatura seria muito benéfica para o
atual presidente. E havia algo em comum em todas estas pessoas: ninguém quer que ele continue e
todos perceberam que este projeto está esgotado. Esses sportinguistas perceberam que eu tenho boas
possibilidades de ganhar, especialmente sendo apenas eu contra Bruno de Carvalho. Perceberam as
minhas ideias e deixaram-me o caminho para ganhar", referiu à Lusa.
O antigo candidato a vogal do Conselho Diretivo nas eleições de 2011, pela lista de Pedro Baltazar,
mostrou-se disponível para divulgar os seus recibos de vencimento e desafiou Bruno de Carvalho a
fazer o mesmo, tendo garantido que, caso seja eleito presidente, não irá "ganhar mais dinheiro no
Sporting do que ganhava antes".
"Eu vou apresentar o meu recibo de vencimento antes de chegar ao Sporting e ele que apresente o
dele, para ver quem é amador e quem é profissional. Uma coisa garanto: não vou ganhar mais
dinheiro no Sporting do que ganhava antes. Este atual presidente não só fez isso, como ganhou os
retroativos. Isso não me parece bem. Um presidente ser remunerado não me parece mal, caso
contrário o Sporting só poderia ser presidido por pessoas ricas, e não me parece justo", salientou.
Pedro Madeira Rodrigues reiterou ainda as críticas a Jaime Marta Soares, vincando que o atual
presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting "não é idóneo e não pode conduzir o ato
eleitoral", depois de ter notificado o candidato da lista A para provar os alegados casos de intimidação
por parte da candidatura liderada por Bruno de Carvalho.
Por outro lado, o candidato, de 45 anos, assumiu a intenção de "tornar as modalidades do clube
autossustentáveis, olhando também para a formação".
"O que andamos a gastar nas modalidades, com os resultados que temos tido, é desastroso. Nunca
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tivemos uma equipa de andebol tão boa e tão cara, mas, mais uma vez, não estamos a conseguir
atingir os objetivos a que nos propusemos. Não basta lançar dinheiro para cima dos problemas, é
preciso saber gerir. O hóquei também está aquém das expetativas", analisou.
O regresso do basquetebol ao clube será uma aposta, sendo que Madeira Rodrigues revelou a
existência de uma parceira com os Boston Celtics, da NBA.
"O Sporting tem tradição no basquetebol e queremos concorrer com os nossos grandes rivais. Temos
uma parceria interessante com os Boston Celtics, que consiste na parte técnica, em aprendizagem, já
que é impossível trazer jogadores. É uma equipa de verde, numa zona onde há muitos portugueses e,
além disso, o basquetebol é uma modalidade que está em crescimento a nível mundial", adiantou.
As eleições do Sporting estão marcadas para 4 de março, sendo que Pedro Madeira Rodrigues,
concorrente pela lista A, vai defrontar o atual presidente sportinguista, Bruno de Carvalho, que tentará
a reeleição pela lista B.
Autor: Lusa
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Leão regressa às vitórias folgadas no Campeonato (24-36)
O Sporting regressou ontem aos triunfos folgados, batendo (36-24) o Belenenses, no Restelo, em
partida da 23ª jornada do Campeonato. O trauma da derrota frente ao FC Porto, que levou à saída do
treinador Zupo Equisoain, parece esquecido, com a retoma da perseguição ao líder.
Sem Zupo e sem o agora treinador Hugo Canela, de baixa, restava saber como a equipa reagiria ao
comando de Luís Cruz. Mas os leões não se deram mal, pese alguma intranquilidade nos minutos
iniciais, também por mérito da exibição do guardião Ferreira.
Continuar a ler
O Belenenses entrou melhor e assumiu o comando nos primeiros 5 minutos, mas quando o guardião
Aljosa Cudic também se evidenciou no duelo aos 6 metros, o Sporting passou a fazer estragos com o
poderoso contra-ataque.
Ainda a partir do meio da primeira parte, os leões descolaram e não mais deram chances. Curiosa a
utilização pelos leões do central Carlos Carneiro, a jogar a pivô.
João Florêncio, treinador do Belenenses, temia o desenlace: "Apa nhámos o Sporting na pior altura,
pois o adversário reagiu à crise da saída do seu treinador e demonstrou a sua união."
Já Luís Cruz, técnico dos leões, elogiou o profissionalismo do plantel: "Têm grande experiência e só
dependemos de nós próprios para sermos campeões. Estar aqui é viver um sonho. Quero tirar partido
da oportunidade. O futuro? A equipa técnica sou eu e o Canela."
ABC em Águas Santas
Já o campeão ABC desloca-se hoje (21h) a Águas Santas para completar a 13ª jornada. Ontem, na
partida em atraso da 17ª ronda, o Sp. Horta empatou (26-26) em casa com o Maia ISMAI.
Autor: Alexandre Reis
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