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A1 FC Porto bate campeão e mantém-se invencível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d5dfc32d

 
ABC não resistiu no Dragão Caixa (32-30)
O FC Porto bateu este sábado o campeão em título ABC por 32-30, na 21.ª jornada do campeonato
nacional, conservando assim a invencibilidade na prova.
Os dragões, que ao intervalo venciam por 15-14, acabaram por ter o contributo decisivo de Alexis
Borges, o seu melhor marcador, com cinco golos. Do outro lado, André Gomes esteve em destaque
com sete tentos, ainda que não tenha conseguido evitar o quarto desaire dos bracarenses no
campeonato.
 
Consulte a classificação.
 
Autor: Luís Miroto Simões
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Sporting vence e não desarma na perseguição ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dba0acda

 
Triunfo no reduto do Madeira SAD (34-35)
O Sporting venceu este sábado na deslocação ao reduto do Madeira SAD por 35-34, em jogo da 21.ª
jornada do campeonato, não desarmando assim na perseguição ao líder FC Porto, que também venceu
nesta ronda.
Frankis Carol foi o melhor marcador da partida, com 13 golos. Nos madeirenses, Nuno Silva foi quem
mostrou a pontaria mais afinada, com oito tentos, num jogo em que os leões já venciam ao intervalo
por 15-14.
 
Consulte a classificação.
 
Autor: Luís Miroto Simões
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ANDEBOL 

A emoção 
de Luís Santos 

rm  Luís Santos, que esteve 21 
anos à frente de Federação 
Portuguesa de Andebol, agra-
deceu, emocionado, a Meda-
lha Municipal de Mérito Des-
portivo atribuída ontem pela 
Câmara de Lisboa. "Este é um 
momento difícil, porque nasci 
e estudei em Lisboa, onde criei 
os meus filhos e os meus netos. 
Esta é a minha cidade. De to-
das as condecorações, esta foi 
a mais significativa e a que 
mais me tocou na alma", de-
clarou Luís Santos, de 81 anos, 
numa cerimónia que decorreu 
no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e que contou com a 
presença de muitas figuras li-
gadas ao desporto. 

Refira-se que a distinção foi 
atribuída por unanimidade 
pelo município de Lisboa. o 
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1 

ANDEBOL1  
atlijornada 

BEIENENSES 15h30 AC FAFE 
FC PORTO 16h00 ABC 

MADEIRA SA0 17h0o SPORTING 
MAIA ISMAI 19h00 BOA HORA 

'BENFICA 20h00 ÁGUAS SANTAS 
ARSENAL 21h00 SÁ() MAMEDE 

SP HORTA 21h00* AVANCA 
'Mais uma hora em Portugal 
Continental 

CLASSIFICAÇÃO 
P J v E O CMGS 

02FC PORTO 60 20 20 O O 617.453 
025P0RTING 56 2018 O 2 667-486 

CPBENFICA 50 20 15 O 5 597497 
09  ABC 47 18 14 1 3 601-481 
09MAD.SAD 43 20 11 1 8 593-543 
02 AVANCA 40 20 9 2 9 506328 
02A.SANTAS 38 18 10 O 8 466463 

OPACFAFE 34 20 7 0 13 506-585 
09B0A140RA 34 20 6 2 12 514-620 

BELENENSES 33 26 6 1 13 545-591 
01MAlAISMAI 32 18 6 2 10 489-525 

ARSENAL 28 20 2 4 14 531-626 
(1>SP.HORTA 26 18 2 4 12 445-541 
&S. MAMEDE 23 20 0 3 17 439-577 

ANDEBOL 

CLASSICO. Espera-se duelo intenso entre FC Porto e ABC hoje no Dragão Caixa 

JORNADA DE LOUCOS 
COM ABC NO DRAGÃO 
Campeão tem visita dificil 
ao reduto do lider e 
Sporting também corre 
riscos na Madeira 

ALEXANDRE REIS 

El A fase regular do campeonato 
encontra-sé na reta final, com a 
214  jornada a realizar-se hoje e logo 
com dois clássicos. O campeão 
ABC visita o FC Porto, líder invic-
to, e o candidato Sporting deslo-
ca-se ao Funchal. Já o Benfica é fa-
vorito na receção ao Águas Santas. 

O treinador da turma de Braga, 
Carlos Resende, antevê jogo ali-
ciante: "O FC Porto tem só vitó-
rias, nem sempre joga bem, mas é 
uma formação eficaz. No encontro 
da la volta não ganhámos por cul-
pa própria, mas também porque 
tínhamos algumas ausências. Po-
rém, este é um jogo diferente e 
queremos acabar-lhes com a in-
vencibilidade. Sairá vencedora a  

equipa que for mais coerente com 
o que é a sua forma de ser e que 
também consiga ser mais eficaz." 

Já Ricardo Moreira, capitão do 
FC Porto, diz que a pressão está 
mais do lado do adversário: 
"Para uma equipa que já tem três 
derrotas o jogo pode ser mais de-
CiSiVO. Nós pensamos jogo a jogo. 
Os dois próximos, com o ABC e a 
deslocação ao terreno do Spor-
ting, na quarta-feira, vêm numa 
fase muito importante. Podemos 
ficar numa boa situação para urna 
segunda fase se vencermos estes 
dois jogos." 

Semana decisiva 
Para o Sporting, a semana não é 
menos importante. O treinador 
dos leões, Zupo Equisoain, tam-
bém quer ganhar: "Temos dois 
jogos relevantes em menos de cin-
co dias. A equipa está bem, o grupo 
encontra-se preparado psicologi-
camente. Temos a vontade de 
conquistar duas vitórias." o 
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Andebol: a caminhada triunfal do FC Porto continua
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21bb458c

 
O FC Porto venceu o jogo de maior cartaz da 21.ª jornada da Liga de andebol, ao bater, no pavilhão
Dragão Caixa, o ABC por 32-30. Com este resultado, os "dragões" mantêm um percurso imaculado na
prova, contando por vitórias todos os encontros realizados.
 
Numa partida que ao intervalo ditava um 15-14 para os anfitriões, Alexis Borges foi o melhor
marcador do FC Porto, com cinco golos, seguido de um quarteto com quatro golos: Leandro Semedo,
Nikola Spelic, Daymaro Salina e António Areia. Do lado dos minhotos, foi André Gomes, com sete
golos, uma das figuras da tarde.
 
Se o FC Porto consolidou a liderança, agora com 63 pontos, o ABC permanece na quarta posição, com
45 e menos três jogos realizados.
 
4 de fevereiro de 2017, 17:59
 
PÚBLICO
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Soares: Primeiro tempo muito bom, deixámos a desejar no segundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ccdcc6b0

 
Tiquinho Soares em declarações na flash interview da Sport Tv após a vitória do FC Porto sobre o
Sporting por 2-1, com dois golos seus. Um momento único para mim, estou muito feliz em vestir esta
camisola, muito feliz em fazer os golos e dar os parabéns a toda a equipa que lutou até ao fim.  [sobre
a sua estreia] Falta-me um pouco de intensidade, mas vou-me adaptar o mais rápido possível. Este é
um grupo humilde, trabalhador, estou muito feliz por fazer parte desta família.  [marcar outra vez ao
Sporting] Fico feliz, independentemente do adversário, procuro ajudar a equipa onde jogo. Hoje fui
feliz e dar os parabéns pelo excelente jogo a todos.  [ser titular] Não me surpreendeu, vim
trabalhando bem, o mister deu-me confiança e só tenho a agradecer ao mister e a toda a equipa.
Fizemos uma excelente partida, um primeiro tempo muito bom, deixámos a desejar no segundo
tempo, vamos trabalhar e acertar os erros de hoje.  Há muito campeonato pela frente, o FC Porto só
tem que pensar no FC Porto e trabalhar.
 
Há 21 min
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As minhas sugestões 
António Areia ...isr.... 

1  Conhecer os Estados 
Unidos. É. sem dúvida, o 

meu destino de sonho. Um diá 
gostaria de visitar todos os 
estados, porque todos eles são 
diferentes. Este país encanta-
-me pela importância politica 
e cultural. 

2  Ir ao cinema. É um 
programa que aprecio 

bastante. Gosto de muitos 
géneros de filmes, mas 
principalmente dos que 
relatem histórias verídicas e 
filmes com finais 
imprevisíveis. 

Passeio pela costa 
alentejana. Desde a 

Comporta até São Vicente 
encontramos excelentes 
praias, com paisagens 
lindissimas. Aliado a isso tudo, 
temos o calor próprio da 
região, de que tanto gosto. 

1 Comer francesinha 
• — na Cervejaria Brasão, 
no Porto. Desde que estou na 
cidade Invicta aprendi a gostar 

dessa iguaria. E este espaço é 
um restaurante na Baixa do 
Porto, com um aspeto rústico 
característico e com um 
excelente atendimento. 

5  Estar numa 
esplanada à beira-

-mar. Gosto de partilhar os 
meus tempos livres com os 
meus amigos. Por isso, tento 
apanhar qualquer brecha de 
sol para poder estar numa 
esplanada, de preferência à 
beira-mar, para desfrutar 
dessa companhia. 

Susana Silva 
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FC Porto vence ABC e aumenta invencibilidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a7a6bd0a

 
FC Porto vence ABC
 
04 Fevereiro 2017 às 18:05
Tópicos
 
Os dragões resistiram a uma entrada forte dos bracarenses
 
O ABC entrou melhor no jogo - esteve a vencer 7-2 -, que decorreu no Dragão Caixa, mas o FC Porto
acabou por vencer, 32-30, passando a somar 21 jogos sem derrotas. Aliás, os dragões venceram
todas as partidas do campeonato.
 
Num embate no qual o FC Porto só perto do intervalo passou para a frente do marcador, destaque nos
portistas para os cinco golos de Alexis Borges, enquanto André Gomes acabou como melhor marcador
com sete golos.
 
Sat, 04 Feb 2017 19:05:00 +0100
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PORTO CANAL 
10:00 Pontos Cardeais 
10:30 Cinema Batalha 
11:00 Histórias com Futuro 
11:30 NAgenda 
1200 Destino Norte 
1230 Caminhos da História 
13:00 Júlio Magalhães 
14:00 Dragon Force 
14:30 Futebol I Liga FC Porto vs 

Sporting • Pre-Matc.h 
16.-00 Andebol-.Campeonato Nacional 

FC Porto vs ABC. (direto) 
17:45 Futebol: I Liga • FC Porto vs 

Sporting - Pré- Matrh 
20:30 Jornal Diário 
2100 Mentes que Brilham 
2130 Imperdrveis 
2200 Campeões Nacionais 
22:20 Universo POrto 
23:30 Azul ou Branco 
00:30 5exo à Moda do Porto 

SPORTING TV 

1 
06:30 Zig Zag 
08:00 Bom Dia Portugal Fim de 

Semana (direto) 
1935 A Praça- Compacto 
11:00 Agora Nós • Compacto 
12:20 Diga Doutor 
13:00 Jornal da Tarde (direto) 
14:20 Aqui Portugal Chaves (direto) 
20:00 Telepmal (direto) 
20:45 Linha da Frente 
21:20 A Minha MãeCozinha Melhor 

Que a Tua 
22:50 001-105 Disto Tudo 
2330 Rainha Vitória 
00:45 Filme: "Sob Suspeita" 
01:35 A Grandiosa Enciclopédia do 

ludopedio 
02:30 O Poder de Acreditar 
0315 Código de Bairro 
03445 Televendas 
06:00 As Horas Extraordinárias 

2 

09:50 Informação: Bar Sport TV 
10:25 Fan Zone (direto) 
11:25 Futebol: Liga Inglesa 

Antevisão 24 ' )ornada 
1155 Informação: Not ¡cias (direto) 
12:25 Informação: Reportv 

• A História do SapoSurdo 
12.55 Futebol: FC Porto vs Sporting 

-IL iga Época 2015/16 
13:25 informação: Not irias (direto) 
14:00 Grande Jornada • 1 • Edição 
19:00 Grande Jornada - 2 'Edição 
23:25 Futebol: FC Porto vs 5Port in9 

I Liga • Resumo 
23:55 Informação: Ultimas Notícias 

(direto) 

SPORT TV 1 
10:15 Desportos Amerkanos: 

Road to the Superbowl 
11:15 Futebol Port imonense vs 

Académica • II Liga (direto) 
13:20 Futebol: P Ferreira vs V. 

Guimarães I Liga 
15:20 Futebol: Liga Inglesa 

Cheisea vs Arsenal - Resumo 
16:00 Futebol:Chaves vsBoavksta 

• I Liga (direto) 
18.10 Futebol:13 Dortmundvs leipzig  

• Bundesliga 
20:30 Futebol: FC Porto vs Sporting 

I Liga (direto) 
2.2.40 Futebol: Barcelona vs At. Bilbau 

Liga Espanhola • Resumo 
23:00 Futebol: Cheksea vs Arsenal - 

Liga Inglesa Resumo 
23.40 Futebol: FC Porto vs Sporting 

I Liga 
01:40 Basquetebol: N BA New York 

vsCleveland (direto) 

SPORT TV 2 
10:10 Futebol: Coronha vs Bétis 

• Liga Espanhola 
12:00 Futebol: Malaga vs Espanhol 

Liga Espanhola (direto) 
14:00 Futebol: Taça do Rei 

- Meias Finais - Resumo 
14:30 Futebol:Liga Espanhola 

Ia Liga World 
15.15 Futebol Barcelona vs AL Bilbau 

Liga Espanhola (direto) 
17.30 Futebol:Granada vs Las Palmas 

Liga Espanhola (direto) 
19:45 Futebol: Valltncia vs Eibar 

• Liga Espanhola (direto) 
21:40 Futebol:8 Munique vs Schalkv 

04 - Bundesliga 
23:30 Futebol: Barcelona vs At Bilbau 

Liga Espanhola 

3 
10:00 

11-00 

1230 

14:30 
15:00 

17:00 

17:30 

19:45 

21:40 

23:30 

Futebol: Metz vs Marselha 
Liga Francesa 

Futebol Liga Inglesa 
• Antevisão 24 ' Jornada 
Futebol: Chelsea vs Arsenal 
- Liga Inglesa (direto) 
Futebol: Liga Inglesa - World 
Futebol: Hutt City vs liverpool 
Liga Inglesa (direto) 

Futebok Cheisea vs Arsenal 
- Liga Inglesa - Resumo 
Futebol: Tottenham vs 
Middleshrough • Liga Inglesa 
(direto) 
Futebol: Bolonha vs Nápoles 
- Liga Italiana (direto) 
Futebok Southampton vs West 
Ham Liga Inglesa 
Futebol: Everton vs 
Bournemout h - Liga Inglesa 

SPORT TV 4 
08:30 Golfe: Omega Dubai Desert 

Classic 3° Dia (direto) 
13:00 Golfe: Waste Management 

Phoenix Open • 2° Dia 
14:30 Futebol 8. Munique vsSchallre 

04 • Bundesfiga (direto) 
16:30 Futebol Mónaco vs Nice 

- Liga Francesa 
18:30 Golfe: Waste Management 

Phoenix Open - 3 ° Dia (direto) 
23:00 Rbguebh Taça das 6 Nações • 

Inglaterra vs França 

SPORT TV 5 
0940 Basquetebol: NBA 

• Boston vs LA Lakers 
1150 Desportos Americanos: NHL - 

lorida Panthers vs Anaheim 
Ducks 

13:50 Rãguebl: Magazine World 
of Rughy 

14:20 Basquetebol: Magazine 
NBA Action 

15:00 Ténis: Portugal vs Israel 
Taça Davis (direto) 

18:00 Desportos Americanos: NF L 
Road to T he Super Bowl 

19:00 Futebol: Dijon vs PSG 
• Liga Francesa (direto) 

21:00 Ténis: Croácia vs Espanha 
• Taça Davis 

00:00 Ténis: Portugal vs Israel 
Taça Davis 

09:00 Juizo F Compacto 
10:30 Sabia Que...Compacto 
10:45 PT Int% Seconds 
10:50 Futebol: Juniores- 

Sporting vs Real (direto) 
1250 Estamos em Casa 
1430 Futebol: Iniciados 

• Sporting vs Silves 
16:30 Futebol:1 Liga FC Porto vs 

Sporting -Antevisão 
16.50 Futsak Taça de Portugal- 

Sporting vs Fabril (direto) 
18:45 Futebol: I Liga • FC Porto 

vs Sporting Antevisão 
2020 Futebol: I Liga - FC Porto 

vs Sporting Relato 
2230 Sporting Grande Jornal 
2330 Kornbat 

BTV 
10:00 Benf ka 10 Horas (direto) 
16.30 HéquekÁiwris•BenticavsSixxti 
1240 5 Dias na TV 
1235 Uma Semana do Melhor 
13:55 Portugal em 150 Segundos 
14:00 Benfica 14 Horas (direto) 
15:00 Futebol:Iniciados - Benf Ira vs V. 

Setúbal (direto) 
16:00 Voleibol Campeonato nacional - 

Benf ica vsSp. Espinho (direto) 
17:30 Andebol: Juvenis • Benlka vs 

Alto dos Moinhos 
19:00 131-V Now 
20:00 Andebol:Campeonatonacional 

Benf ica vs Aguas Santas (direto) 
21:30 Benf ica 21 Horas (direto) 
22:00 Futebol Juvenis- Benhca vs0eras 
23:30 Os Momentos 
00:00 aerifica 24 Horas (direto)  

Euronews 
Zig Zag 
ABC Direito 
Whats Up • Olhar a Moda 
Biosfera 
Paris 
Desporto 2 
Desalinhado 
Wru 
Cenho° 
As Minhas 24 Horas 
Makers 
O Bairro 
Filme: "Lucky luke- Daltons On 
The Loose" 
Quebra-Cabeças 
Esec-Tv 
Candice Renoir 
Jornal 2 
Souls 
Finfe: "Filha da Mãe" 

00:30 Biosfera 
0100 Goya 
0200 Euronews 

0835 Power Rangers Super Dino 
Charge 

09-25 Dragon Bali Super 
09:55 Lua Vermelha 
10:30 Filme: "Impy na Terra da Magia" 
1215 O Nosso Mundo 
13:00 Primeiro Jornal 
1415 Atta Definição 
15:00 E-Especial 
15:40 Filme: "Amanhecer Violento' 
17:30 Filme: "Ataque ao Poder" 
2000 Jornal da Noite 
21:40 Amor Maior 
2235 Rainha das Fores 
2335 A Lei do Amor 
0035 Filme: "O Desaf io do Ano" 
0300 Jóias TV Televendas 
0400 Televendas 

TV I 
0630 Animações 
08:45 I Love It 
0925 inspector Max 
13:00 Jornal da Uma 
14.430 Câmara Exclusiva 
15:00 Chicago Fire 
16:55 Filme: "Transformem - 

Retaliação" 
20:00 Domai das 8 
21:40 Ouro Verde 
23:00 A Impostora 
00:00 Futebol Mais 
01:00 GTI 
0115 Filme: "Sexta -Feira 13 E" 
0315 Dei-te Quase Tudo 
0445 Tv Shop 
0615 Batanetes 

E ST2 E 

        

 

SPORT TV1 
11h15. Futebol: II Liga 
Portimonense vs 
Académica 

SPORT TV1 
16h00. Futebol:  I  Liga 
Chaves vs Boavista 

 

      

 

PORTO CANAL 
16h00. Andebol: 
Campeonato Nacional 
FC Porto vs ABC 

 

  

 

Futebol 
1 Llga 
FC Porto vs Sporting 
20h30 SportTV1 
Um jogo que pode marcar o campeonato, pois em caso de 
vitória dos nortistas, estes passam, embora que à condição, 
para a liderança e os leões ficam numa posição incómoda. 
Três pontos muito, muito importantes em disputa. 

  

   

   

   

          

          

          

SIC 

07:00 
08:00 
13:00 
13.15 
13:35 
14:00 
15:00 
Wr.55 
17:00 
17:10 
1755 
1750 
17:55 
18:15 

19:35 
20:00 
20:30 
21:30 
2205 
23:00 
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Re or o 
Soares reencontra eoes 
mas com no banco 
Soares foi o segundo e último reforço de 
inverno a chegar ao Dragão e treinou 
toda a semana com os novos compa-
nheiros. Apesar da boa época que estava 
a realizar no V. Guimarães e de estar 
fisicamente nas melhores condições, o 
avançado brasileiro vai começar no 
banco. Para Soares, será o reencontro 
com o Sporting, equipa à qual já marcou 
esta temporada; foi dele, inclusive, o 
golo que ditou o empate (3-3) em 

Guimarães. 

Corona e 
Brahimi 
foram 
suplentes 
no jogo com 
o Estoril 
porque não 
estavam 
fisicamente 
a 100 por 
cento. 
Salta-
ram do 
banco 
e 
foram 
decisi-
vos 

1111110 CHAMA OSAR 
ALTERAÇÕES  Suplentes com o Estoril, Corona e Brahimi 
estiveram em bom plano e agora saltam para a titularidade 

IIP _ 
U liCreditp#UnKredit

. 
 *40  Mas t 

DRAGÃO A HÁ BUEM 
MAS A LOTAÇAU

w 
 VAI ESGOTAR 

Apesar de quarta-feira só já faltarem vender 
dois mil bilhetes para o clássico desta noite, 
nem quinta nem sexta-feira os ingressos 
esgotaram. O elevado preço dos que restam 
(entre 40 e 85 euros) está a dificultara venda, 
mas e seguro que, hoje, o Estádio do Dragão 
estará lotado e com uma moldura humana a 
rondar os 50 mil espectadores, com a larga 
maioria, claro, no apoio aos portistas. 

Nuno Espírito Santo vai 
dar uma nova vida às alas 
do FC Porto, apostando em 
Corona para a direita e 
Brahimi para a esquerda. 
André André e Diogo jota 
devem ser os sacrificados 
para o jogo de hoje 

illANUELCASACA 
*660 FC Porto tem hoje uma 
soberana oportunidade de 
dormir na liderança do cam-
peonato e de colocar ainda 
mais pressão sobre o Benfica, 
que recebe amanhã o Nacio-
nal. Para tal, os dragões têm de 
vencer o Sporting. É a pensar 
nisso que Nuno Espirito San-
to vai atacar em força, apos-
tando nos artistas que tem à 
disposição. São os casos de Co-
rona e Brahimi, dois jogadores 
que ficaram no banco com o 
Estoril e que agora serão lança- 

dos para dar criatividade e ve-
locidade às alas. 

Corona e Brahimi saltam 
para a titularidade, devendo 
relegar para obancoAndréAn-
dré e Díogo jota, dois jogado-
res que estiveram apagados na 
vitória no Estádio António 
Coimbra da Mota. O médio até 
jogou os 90minutos, mas sem 
brilhar, enquanto o avançado 
foi o primeiro a ser substituí-
do; estavam decorridos ape-
nas 36 minutos e o internacio-
nal sub-21 português foi ren-
dido precisamente por Brahi-
mi. 

Corona e Brahimi voltam 
agora à titularidade num jogo 
crucial na luta pelo título, isto 
quando até era expectável que 
pudessem ser titulares no Es-
toril. Os dois começaram o en-
contro no banco, assim como 
Otávio, porque ainda não es- 

tavama cem por cento. Ecomo 
não tinham condição física 
para jogar os 90 minutos, o 
treinador do FC Porto optou  

por lançá-los apenas quando a 
equipa mais precisasse. Foi o 
caso. Como o jogo continuava 
empatado a zero, Nuno não 
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FC PORTO 
SPORTING 

FC PORTO-SPORTING 

O lateral explica a predileção pelo 13 e recorda o presságio 

sei, que teve quando chegou ao Dragão. Quer deixar legado 

Alex já se vê na 
foto de campeão 

perdeu tempo e lançou Brahi-
mi. O internacional argelino 
estava desgastadoporterjoga-
do cinco dias antes no Gabão e 
pela longa viagem até ao Por-
to, mas entrou bem com o Es-
toril, desequilibrou e acabou 
por ser o melhor em campo. 
Recuperado do desgaste fisi-
co, será aposta para jogar de 
início no clássico de hoje. 

Corona também foi preser-
vado de início com os estorilis-
tas, mas a situação foi diferen-
te. O mexicano lesionou-se 
com o Rio Ave, esteve em dú- 

vida para a deslocação ao Esto-
ril, mas recuperou a tempo, 
entrou e foi decisivo ao marcar 
o segundo golo do FC Porto. 

Curiosamente,nesseencon-
tro com o Estoril, Nuno Espí-
rito Santo tinha no banco ou-
tro dos artistas do plantel, o 
brasileiro Otávio, recuperado 
de uma lesão que sofreu com 
o Braga e que o afastou dos rel-
vados desde o dia 3 de dezem-
bro. No entanto, face às con-
tingências do jogo, acabou por 
não ter necessidade de chamar 
o médio. 

Estádio do Dragão 

Arbitro: Hugo Miguel 
(Al: Lisboa) 

Assistentes: Ricardo Santos 
e Nuno Roque 

4.'"árbitro: Fábio Veríssimo 

FC PORTO 4X3X3 

Treinador: Nuno Espírito Santo 
Outros convocados: lista não divulgada 

Excluídos: nada a assinalar 
Em perigo de exclusão: nada a assinalar 

SEQUÊNCIA DE RESULTADOS 

E-E-E-V-V-V-E-V-V-V 
(últimos dez jogos na 1Liga) 

28-Felipe 5-Marcano 

134%ex 

22-Danllo Telles 
• 

30-Oliver 16-1-lerrera 

• 
17.Corona 84341mi  i;  

10-André Silva 

28 Ba.s Dost • 

11-Bruno César 
• 

7 10.Bryan 7-Géiso  
Ruiz 

23.Adrien 
66-Palhinha 

31-Marvin 2-Sc nelotto 

35.12iiben 13-Coates 
Serriedo 

viL 1-Rui Patrício 

SPORTING 4X4X2 

Treinador: Jorge Jesus 
Outros convocados: 34 Beto GR. 
47 Esgaio LD.15 Paulo Oliveira DC, 
18 Francisco Geraldes MO, 56 Podence 
AD, 73 Matheus AE,16 André AV, 
20 Castaignos AV, 99 Alan Ruiz AV 

Excluídos: WIlllamCarvalho (5.°  amarelo) 
Em perigo de exclusão: Adrien Silva e 
Bruno César, com quatro amarelos, e 
João Palhinha, com oito 

SEQUÊNCIA DE RESULTADOS 

V-V-V-D-D-V-V-E-E-V 
(últirnosdez ,iogos na I Liga) 

OSMAISPONTUADOS 

FC Porto Sporting 

AndréSilva 119 Geison 122 

Felipe 115 »iam Carvalho109 

Marcano 114 Coates 104 

MELHORES MARCADORES 

André Silva 12 BasDost 16 

Díogo Jota 4 Gelson 4 

Marcano 4 Campbell 3 

Coates 3 

Defender bem é meio 
caminho andado para o 
sucesso, garante. Mas, 
como todos, faz mea-culpa 
pela ineficácia que muitas 
vezes se nota à frente: falta 
mais concentração 

ANDRÉ MORAIS 

••• AlexTelles chegou ao FC 
Porto dia 11 de julho de 2016, 
mas só assinou dia 13. "É um 
número especial para mim. O 
casamento dos meus pais foi a 
13, assinei contratos impor-
tantes al3 e a minha camisola 
sempre foi essa. No FC Porto, 
nada foi pensado para ser nes-
se dia, mas cheguei a 11 de ju-
lho e até acabar as negociações 
passaram dois dias. E é ainda o 
dia da Nossa Senhora de Fáti-
ma, da qual sou devoto", expli-
cou o lateral-esquerdo em en-
trevista à revista "Dragões". 
Àchegada, olhou para as pare-
des do estacionamento e dos 
corredores do Dragão e viu um 
mural cheio de fotografias que 
lembram glórias portistas. 

o 

AlexTelles substituiu Layún e também já provou que sabe assistir para golo 

Num instante fechou os olhos 
e, como num presságio, viu-se 
lá. "Está lá oJardel, o Hulk...Vi 
uma foto minha no futuro, 
como campeão", conta. "Não 
penso em sair sem deixar lega-
do no FC Porto", reforçou. 

O brasileiro encontra na 
"evolução diária" da equipa o 
suporte para a esperança. "Te-
nho a certeza de que voltare-
mos a conquistar títulos", 
aponta. "Mas só pensando 
jogo a jogo e continuando a 

evoluirserá possível", explica. 
"Pensar em não sofrer golos é 
meio caminho andado para 
ganhar", sublinha, a propósi-
to do bom rendimento defen-
sivo, mas "falta estar mais con-
centrado no último terço do 
campo", avisa. 

O lateral, que já conquistou 
os adeptos, explica ainda que 
"tudo é mais fácil quando se 
leva a emoção para o campo". 
Com ele, será sempre "até à úl-
tima gota de suor". 

Também há desenhos no balneário 
Alex já passou por Grémio, Galatasaray e Inter, mas 
sentiu uma "forte identificação" como FC Porto e 
assume agora "uma relação especial com o clube." Nuno, 
o treinador, também está aprovado. Mesmo quando 
desenha. Sim, porque também o faz no balneário. "Tem 
uma boa relação connosco. Gosta de mostrar no quadro 
os movimentos e o que a gente não deve fazer. É bom 
que ele queira que vejamos as situações em vídeos e 
desenhos para, em campo, nos lembrarmos dos movi-
mentos certos e estarmos bem posicionados", explica. 
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INTF.R 
DE  OLHO 
EM RICARDO 

SAD cede Kelvin e fica 
com opção sobre joia 

É a mais recente coqueluche 
do Vasco da Gama e, nesta 
fase, está a disputar o Sul-
Americano com os sub-20 do 
Brasil. Fez 15 jogos no último 
anoesó num não alinhou os 
90Minutos. Tem no remate 
forteaprincipal arma. 

Evander 
~VI Poskioilidkrohmelvo 

Avançado de grande porte 
atlético, fez 13 golos em 47 
jogos em 2016, só perdendo 
para Nené o titulo de melhor 
marcador do Vasco. Tem um 
passado ligado ás seleções 
mais jovens (esteve em 
Toulon) e contrato até 2019. 

Atécnica que revelou nos 
escalões mais jovens do 
clubecruz-maitino, bem 
comodaseieçâo, cativaram 
a atenção dos gigantes Real 
Madrid e Barcelona. Por isso, 
renovou até 2020. Em 2016 
fez 16 jogos (circo a titular). 

Thalies 
Idade 21 PosiçãoAreimAdo 

   

28-Felipe 5-Marcano 

2-4axl 13- ;lex 
Tefies 

 

22-Danilo 

8-diver 20• André 
André 

16-Herrera 194iogo 
Jota 

 

10-André 
Silva 

MAISURUZADOSDA ÉPOCA 

Felipe 2730' 
Marcano 2730' 
Alex Telles 2615' 
André Silva 2526' 
Danilo Pereira 2436' 

TOO GOLOS DA 111110CRI 

André Silva 17 

Diogo Jota 5 

Marcano 5 

Corona 5 

Brahimi 4 
Felipe 3 
Danilo, Depoitre 2 
Layún, ()Ryer 2 
Otávio e Rui Pedro 2 

OS MAIS POKT UADOS 

PORO JOGO MAI LIGA 

André Silva 119 
Felipe 115 
Marcano 114 
Casillas 113 
Alex Telles 105 
Danilo Pereira 105 
()Over Torres 102 

carrões NM408MA11JGA 

Soares 5 
Alex Telles, Danilo Pereira 3 
Layún, Rúben Neves e Filipe 3 

uurrõesvEemaueos NA I LIGA 

Alex Telles 1 

IR11180110006 (R161 

28/01 uga(r) Nexore I2-11 

21/01  I IMMO ~Ave (621 

15/01 I Doa (c) Moreirene• I3-01 

P. Ferreira 07/01 I liga(f) I0-01 

03/01 raça da [42(f) Morekenm [701 

raóximaimocos 
04/021ups SPAR"; (c) 
11/02 i Liga KGwirlarllias (o 
17/02 1 Liga ~dela 
22/02 L Campeões JuMeitm  

26/02 Uga SoerAeta tn 

MUNIA TROJECA 

Treinador Nuno Espirito Santo 

Treinador adfunto Rol Barros 

Treinado, adIonto Rol Pedro SlIva 

Preparador flsko António Dias 

Treinador de GR Rui Barbosa 

Brasileiro regressou numa 
fase em que as opções para 
as alas eram escassas. Com  
o retorno de Brahimi da 
CAN e de Otávio de lesão, 
porém, perdeu espaço. 
Ontem, já não treinou para 
viajar para o Rio de Janeiro 

BRUNO MPB 111091=20 

imo Trinta e três dias depois 
de se ter apresentado no Dra-
gão para treinar, arrancando 
aplausos e motivando vénias 
dos adeptos, Kelvin deixou o 
FC Porto para regressar ao Bra-
sil. O Vasco da Gama foi agora 
o destino do brasileiro de 23 
anos, que no passado já tinha 
representado o Palmeiras 
(2015) e o São Paulo (2016). O 
extremo saiu por emprésti-
mo, válido até 31de dezembro 
de 2017, altura em que será li-
vre de assinar um pré-contra-
to com outro clube, uma vez 
que o atual vínculo com os 
dragões, renovado em 2015, 
expira a 30 de junho de 2018. 

Ainda que a ideia inicial não 
fosse ceder Kelvin, o negócio 
acaba por ser lucrativo para o 
FC Porto.Asaída não só permi-
te àSAD baixarumpouco mais 
a folha salarial, como, ao que 
O JOGO apurou, ficar com o 
direito de opção sobre uma das 
joias saídas da formação do 
emblema vascaino. O médio  

Douglas Luiz, que se encontra 
neste momento no campeo-
nato sul-americano de sub-20, 
no qual os portistas têm um 
olheiro, e que é representado 

Foram os minutos de jogo 
de Kelvin nesta efémera 
passagem pelo Dragão. O 
ala entrou na goleada (4-2) 
aplicada ao Morei rense 

pelo mesmo empresário (Car-
los Leite) do herói do título 
em 2012/13, foi um nome 
muito falado ontem no Brasil, 
mas nenhuma das partes o 
confirmou. 

Kelvin viu, assim, goradas as 
expectativas de se afirmar no 
FC Porto. O extremo ainda foi 
utilizado 21 minutos na golea-
da (3-0) aplicada aoMoreiren-
se, mas os regressos de Brahi-
mi (Taça deÁfrica das Nações) 
e Otávio (lesão) vieram difi-
cultar-lhe e muito a luta por 
um lugar no onze de Nuno. 
Com  o Estoril nem sequer foi 
convocado e, ontem, já não 
trabalhou com o plantei, ini-
ciando a viagem para o outro 
lado doAtlântico, onde espera 
jogar com regularidade. 

PRESIDENTE 
QUER QUATRO 
CAMPEONATOS 
Pinto da Costa deixa 
mensagem, sublinha 
classificações em várias 
modalidades e promete 
luta por todos os títulos 

***A mensagem de Pinto da 
Costa na revista "Dragões" 
que ontem se estreou em ver-
são digital foi muito mais vira-
da para este novo passo que a 
Comunicação Social dá e para 
o pagamento integral do Está-
dio do Dragão, mas no fim o 
presidente voltou a atacar 
"quem procura denegrir o FC 
Porto" e atirou com tabelas 
classificativas para provar que 
o clube está bem e recomenda-
se. "No futebol estamos a um 
ponto da liderança, no hóquei 
em patins estamos a dois, no 
andebol e basquetebol somos 
primeiros isolados. A verdade 
é que, quem lê jornais, ouve 
rádio ou vê televisão não é 
com essa ideia que fica, pois 
parece que o FC Porto está 
mergulhado numa profunda 
crise desportiva. Não sabemos 
o que vai acontecer, mas va-
mos lutar até à exaustão para 
ganhar estes quatro campeo-
natos", prometeu, com arro-
jo. 

••• O Inter também estará 
interessado em Ricardo Perei-
ra, antigo extremo, agora con-
vertido em lateral, que o FC 
Porto tem a rodar no Nice. O 
"Calc iomercato" avançou on-
tem com a notícia de que a 
equipa onde atua o português 
João Mário está atenta às exi-
bições do melhor lateral da Li-
gue 1 e que até tem feito obser-
vações ao vivo. 

Os nerazurri não estarão so-
zinhos na corrida. O mesmo si-
te fala ainda de Manchester 
United e Liverpool. Ao FC Por-
to só chegou, no entanto, o in-
teresse do próprio Nice. Ricar-
do Pereira tem uma cláusula 
de rescisão de 25 milhões. 

         

:UAT 

       

       

       

       

       

       

 

L1 : n 

       

 

1020023 PoskAo Defesa-contrai 

 

     

Campeão olímpico em 2016, 
é titular do Vasco desde os 
20 anos. De 2014 para cá fez 
145jogos e 11golos pelos 
vascainos. Pode fechar à 
direita, mas é central de raiz. 
Já foi associado ao Benfica e 
tem contrato até 2019. 

  

 

Douglas Luiz 

   

         

 

1~018 Posição lado 

 

     

Kelvin fez apenas um jogo neste regresso ao FC Porto 

     

Vaga na Champions fica sem dono 
A saída de Kelvin causou alguma surpresa pelo facto de o 
FC Porto o ter incluído na lista de jogadores inscritos na 
UEFA. Ao que O JOGO apurou, a decisão de o inscrever 
na Liga dos Campeões deveu-se ao facto de os portistas 
não quererem arriscar perder uma opção para os jogos 
com a Juventus se o negócio com o Vasco da Gama não 
avançasse. Como avançou, a vaga de Kelvin ficará sem 
dono, até porque os regulamentos do organismo que 
tutela o futebol europeu só permitem uma alteração na 
lista, 2.4 horas antes da eliminatória, devido a lesão. 

 

EIVIPRÉST11110 Extremo volta ao Brasil para representar o Vasco da Gama. O 
acordo é válido até dezembro, seis meses antes de acabar a ligação ao Dragão 

FC PORTO 2016/17 

ULTI110011122 
(R110111L-FCPORT0) 
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Bruno César deve 
acompanhar Bas 
Dost na frente de 
ataque, à imagem do 
que sucedeu na 
primeira volta 

TESTADO Jesus vê em Bruno César a arma ideal para condicionar a primeira fase de construção 
de jogo dos dragões. Estratégia foi utilizada com sucesso na vitória da primeira volta, em Alvaiade 

BAS DOST VAI TER NOV 
COMPANHIA NO DRAGÃO 

Alan Ruiz poupado à alta exigência 
Aposta de Jorge Jesus para o apoio a Dost nos últimos 
dois jogos da Liga, Alan Ruiz tem estado afastado dos 
duelos de alta exigência realizados pelo Sporting na 
presente temporada, tendência que deve afastá-lo do 
onze inicial na visita ao Dragão. Na Liga dos Campeões, 
o camisola 99 dos leões não somou um único minuto e, 
nos jogos realizados frente a FC Porto e Benfica durante 
a primeira volta, apenas esteve em campo 3o minutos 
na derrota sofrida na Luz (2-1) diante dos encarnados: foi 
lançado aos 6o' para o lugar de Bryan Ruiz. 

A titularidade de Palhinha 
no lugar do castigado 
William Carvalho também 
suscitará uma alternativa 
desenhada pelo técnico, 
que pretende dar mais 
consistência ao corredor 
central lisboeta 

DUARTE TORNEEI 

***Apostado em apresen-
tar um elemento surpresa 
que possa apanhar Nuno Es-
pírito Santo desprevenido, 
possibilidade que deixou no 
ar na conferência de Impren-
sa de ontem (ver página 6), 
Jorge Jesus tem trabalhado 
um esquema para o clássico 
de hoje que contempla uma 
nova companhia para Bas 
Dost. De acordo como que O 
JOGO apurou, Bruno César 
tem sido testado como se-
gundo avançado com o obje-
tivo de dotar a equipa de uma 
maior capacidade de pressão  

sobre a primeira fase de cons-
trução de jogo dos dragões, 
algo em que Alan Ruiz, titu-
lar da posição nos últimos 
dois jogos, tem deixado a de-
sejar (ver caixa). 

O modelo tático ensaiado, 
esta semana, por Jorge Jesus 
não é novo e já foi utilizado, 

POSIÇÕES 

Esta temporada, Bruno 
César, o canivete suíço de 
Jorge Jesus, já atuou como 
segundo avançado, 
extremo-esquerdo, 
lateral-esquerdo, 
médio-centro e ala-direito  

com sucesso, na receção ao 
FC Porto, na primeira volta 
do campeonato. À época, o 
treinador dos leões optou por 
colocar Bryan Ruiz no apoio 
direto a Slimani, mas, após o 
Sporting ter ficado em des-
vantagem com um golo de 
Felipe, Bruno César foi des-
locado para o corredor cen-
tral por troca com o costa-ri-
quenho e a mudança foi ful-
cral para a reviravolta leoni-
na. Mais disponível para de-
fender, o brasileiro limitou a 
ação de Danilo e, por conse-
guinte, conseguiu libertar 
William para tarefas de cons-
trução, fator que contribuiu 
para o crescimento dos leões. 
Esta fórmula também foi uti-
lizada na grande exibição so-
mada no terreno do Real Ma-
drid, onde Bruno César até 
foi o autor do golo dos leões 
na derrota por 2-1. 

A titularidade de Palhinha  

no lugar do camisola 14, que 
está castigado, também terá 
estado na génese desta alte-
ração testada por Jorge Jesus, 
que pretende dar mais cober-
tura a um jogador ainda inex-
periente neste tipo de jogos. 

Recorde-se que, para aposi-
ção de segundo avançado, o 
treinador do Sporting ainda  

tem como soluções o supra-
citadoAlan Ruiz, Bryan Ruiz 
ou os "esquecidos" André e 
Castaignos. Em último caso, 
o miúdo Francisco Geraldes, 
reforço resgatado ao Morei-
rense, também pode ocupar 
essa posição, embora este ce-
nário se adivinhe como pou-
co provável. 

PODENCE 
E GERALDES 
CONVOCADOS 
Regressados à casa-mãe 
entraram no imediato nas 
escolhas de Jesus para o 
embate desta noite com o 
FC Porto, no Dragão 

••• A trabalhar naAcademia 
desde terça-feira, depois de 
darem um contributo deter-
minante na conquista daTaça 
da Liga pelo Moreirense, em-
blema que representaram 
desde o início da época, a títu-
lo de empréstimo do Spor-
ting, Francisco Geraldes e 
Daniel Podence seguiram on-
tem viagem com a equipa 
para o Porto. Jorge Jesus deci-
diu incluir o médio criativo e 
o ala desequilibrador no lote 
de 20 jogadores que fez seguir 
rumo à Invicta, no qual se 
destaca igualmente o regres-
so de André. O avançado dono 
da camisola 16 sofrera uma 
entorse no tornozelo esquer-
do em Chaves, no jogo a con-
tar para a Taça de Portugal, a 
17 de janeiro, e volta agora a 
entrar nas contas do técnico, 
apesar de constar ainda nas 
pretensões do Sport Recife. 
Esgaio, que ficara de fora 
frente ao P. Ferreira, também 
foi convocado. 

imo Campbell (na foto) não 
seguiu ontem viagem para a 
cidade do Porto e é baixa de 
última hora para o treinador 
Jorge Jesus. Pouco tempo de-
pois da partida da comitiva 
do Sporting para o Norte do 
país, o jogador partilhou um 
vídeo ao vivo no Facebook, 
onde não esclareceu os moti-
vos que o levaram a ficar em 
Lisboa. Além do internacio-
nal costa-riquenho, Douglas 
também não viu o seu nome 
inscrito na lista de convoca-
dos para o duelo frente ao FC 
Porto, na qual também não 
estão o castigado William 
Carvalho e o lesionado Je - 
fferson. 
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Desde (1114' chegou a 
Alvaiade, Jesus triunfou 
nos três embates com o 

,  FC Porto 

Planos: JJ admite "surpresas" que possam 
confundir técnicos que se conhecem bem 

410 

Total confiança em Hugo Miguel 
... mas com os olhos bem abertos 
Confrontado com a escolha de Hugo Miguel para o jogo 
de hoje, Jorge Jesus garantiu ter "confiança" no árbitro, 
mas avisou que a avaliação final deste está sujeita ao que 
possa acontecer no relvado. "Tenho a máxima confiança 
em todos os árbitros, mas depois do jogo estão sujeitos 
ao que possa acontecer; como treinador, tenho o direito 
de o criticar se assim o entender. Eu, como treinador, 
vou escolher o meu onze para amanhã [hoje], o Nuno 
escolheu os jogadores dele e o Conselho de Arbitragem 
também escolheu a sua equipa", afirmou. 

JORGE JESUS Técnico recordou o triunfo por 3-1 da temporada passada para 
dar conta da ambição dos lisboetas de vencer um duelo de "vida ou morte" 

"Vencer no Dragão 
não é novidade" 
Timoneiro verde e branco 
desvalorizou as posições 
das duas equipas na tabela 
e garantiu que os leões, ao 
estarem atrás, até podem 
estar "mais galvanizados" 
para reduzir distâncias em 
relação ao FC Porto 

DUARTE TORNEM 

••• Em relação às contas do 
titulo, Jorge Jesus continuou 
a adotar um tom cauteloso e 
assegurou que a equipa tem 
de pensar "jogo a jogo" e fazer 
as contas no final. 
Qual a antevisão para o 
clássico como FC Porto? 
—Um clássico tem uma im-
portância acrescida. São duas 
grandes equipas do futebol 
português, independente-
mente da classificação de 
uma ou de outra. Neste mo-
mento estamos por baixo, 
mas encaramos o jogo com 
muita confiança. Sabemos o 
que temos de fazer e vencer 
no Dragão não é novidade. 

"Título? Temos de 
pensar jogo a jogo. 
Dependemos de 
terceiros e as 
contas fazem-se 
no final" 
iam, Jesus 
Treinador do Sporting 

Estou convencido de que vai 
ser um jogo emocionante e 
espero bem que os meus jo-
gadores estejam melhor que 
os adversários para sairmos 
de lá com os três pontos. 
Nuno Espírito Santo disse 
que conhecia bem a equipa 
do Sporting. Acha que o 
pode surpreender?  

—Acho que ele tem razão no 
que diz: em Portugal, conhe-
cemo-nos perfeitamente uns 
aos outros. Agora, nem eu co-
nheço a estratégia dele, nem 
ele sabe a minha - pode apa-
recer aqui qualquer coisa di-
ferente. 
A derrota do Benfica como 
V. Setúbal fé-lo redefinir os 
objetivos do Sporting? 
—Neste momento, o Spor-
ting tem de pensar jogo a 
jogo e ser melhor que os ri-
vais. Dependemos de tercei-
ros e as contas fazem-se no 
final. 
Considera este jogo como 
de vida ou morte nas 
contas do título? 
—Se me dissesse que isto 
pode ser um jogo de vida ou 
de morte desportivamente, 
então está bem. As equipas 

Renovação do jovem 
e compra de Coates 
contribuem para 
"maior estabilidade" 
individual e coletiva 

••• Convidado a comentar 
a renovação de Gelson Mar-
tins e a compra do passe de 
Coates, que estava empres-
tado pelo Sunderland, Jorge 
Jesus admitiu que, ao contrá-
rio do que aconteceu com o 
extremo, teve receio de per-
der o central e aplaudiu dois 
negócios que contribuíram 
para uma "maior estabilida-
de individual e coletiva" no 
grupo. "São dois jogadores 

••• Sem poder contar com 
William Carvalho, castigado 
por acumulação de amarelos, 
JorgeJesusconfirmou ontem 
a titularidade de João Palhi-
nha no miolo. "O William 
tem sido nuclear, é um joga-
dor de seleção e não vamos 
esconder o seu valor. O Palhi-
nha é jovem e o William tem 
sido muito importante na 
sua evolução como jogador. 
Se o Palhinha jogar, tenho a 
certeza de que vai jogar bem,  

que têm sido fundamentais 
no Sporting. Não tínhamos 
os direitos do Coates, que es-
tava emprestado, e neste 
momento parece que já não é 
assim. O Gelson nunca tive 
medo de o perder porque era 
jogador do Sporting. O presi-
dente tomou esta decisão 
para dar uma estabilidade 
não só individual como cole-
tiva, e isso foi muito impor-
tante. Juntando os interesses 
coletivos e individuais, estas 
renovações foram muito im-
portantes. O presidente do 
Sporting tem feito isso a pen-
sar no futuro, que acredito 
ser risonho", exclamou o téc-
nico do Sporting. 

porque já nos deu indicações 
positivas contra o Maritimo. 
Confiamos no valor dele. É 
um jovem para o futuro do 
Sporting e é assim que se vai 
crescendo. Acredito muito 
no que ele pode fazer, porque 
é ele que vai jogar", frisou o 
técnico, antes de acrescen-
tar: "Quando digo que ele vai 
jogar, é o que eu penso. Espe-
ro que amanhã [hoje] não 
aconteça nada e digam que 
estava a fazer bluff." 

Técnico congratulou-se com renovação de Gelson 

"Nunca tive medo 
de perder Gelson" 

têm momentos de oscilação 
durante a época por vários 
motivos e, às vezes, as equi-
pas que jogam de baixo para 
cima conseguem galvanizar-
se. O Sporting neste momen-
to está a olhar de baixo para 

cima e tem dois rivais fortes 
à frente. Queremos chegar 
mais perto deles. Pensamos 
que temos todas as possibili-
dades de vencer no Dragão e, 
se acontecer, ficamos mais 
confiantes e mais perto. Palhinha certo 

no lugar de William 
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Bruno de Carvalho apresentou o seu "Rumo Certo" perante um auditório cheio de apoiantes 

BRUNO DE CARVALHO Presidente recandidata-se, dispara sobre 

Pedro Madeira Rodrigues e diz que tem "equipa com provas dadas" 
1 

"NAO E TEMPO DE 
AMADORISMOS" 

"Muitos 
querem 
usurpar 
méritos que 
não são seus 
por fins 
meramente 
eleitorais" 

Bruno de 
Carvalho 
Presidente do 
Sporting 

MANDATÁRIO 
DEFINIRÁ 
DEBATES 

r „„e-,  7,;• 
„, 

PEDIDO DE 
OPONENTE 
SEM REAÇÂO 
••• Bruno de Carvalho re-
cusou comentar o pedido 
formal do candidato Pedro 
Madeira Rodrigues, para que 
o presidente da Mesa da As-
sembleia Geral (AG), Jaime 
Marta Soares, fosse afastado 
por se encontrar "em juízo de 
causa própria", deixando, po-
rém, uma farpa ao gestor. "A 
única coisa que peço é eleva-
ção nas eleições, que os supe-
riores interesses do Sporting 
sejam sempre colocados em 
primeiro lugar e que não apa-
reça uma nota de Imprensa 
da candidatura contrária, 
caso seja eleita, a pedir a de-
molição do Auditório Artur 
Agostinho por estar cheio", 
atirou. Pedro Madeira Rodri-
gues defende que o ato elei-
toral deve ser dirigido pelo 
atual vice-presidente da AG, 
Rui Solheiro, ou pelo presi-
dente do Conselho Fiscal e 
Disciplinar, BacelarGouveia, 
pois não se apresentam como 
candidatos. 

••• Pedro Madeira Rodri-
gues sugeriu ontem a marca-
ção de dois debates entre os 
candidatos à presidência do 
Sporting, concretamente 
para os dias1S e 28 deste mês, 
e Bruno de Carvalho mos-
trou-se disponível para deba-
ter com o gestor. "Estamos 
disponíveis para fazer o de-
bate.Ainda não há barricadas 
nenhumas, apenas o Spor-
ting. Garantidamente que 
esse debate será feito, a data 
será definida pelos mandatá-
rios das duas listas e a Mesa 
da Assembleia Geral. No 
Sporting não há guerras, 
nem barricadas", defendeu. 

Líder leonino comentou os 
elogios do mandatário do 
oponente, Pedro Ribeiro 
Ferreira, com ironia. 
"Sabemos todos como 
estava e está o Sporting. É 
natural que haja esse 
sentimento [risos]" 

RUI MIGUEL 0081038 
••• Bruno de Carvalho 
apresentou ontem publica-
mente a sua lista para os ór-
gãos sociais do clube, no Au-
ditório Artur Agostinho, em 
Alvalade, lembrando os spor-
tinguistas que "não há tem-
po para experiências ou ama-
dorismos", numa alusão ao  

candidato Pedro Madeira Ro-
drigues. 

O presidente leonino expli-
cou-se. "Não atiramos a toa-
lha ao chão e trabalharemos 
cada vez mais. O ano de 2013 
parece ter acontecido num 
passado distante, para alguns 
não passou de um pesadelo, 
mas sabemos o que encon-
trámos e o que custou inver-
ter o rumo. Reafirmamos a 
necessidade de continuar 
este trabalho iniciado. Não 
há tempo para experiências 
ou amadorismos.Temos uma 
equipa sólida e competente, 
com provas dadas. Esta é uma 
realidade conhecida por to- 

dos que analisam de forma 
séria. Muitos querem usur-
par méritos que não são seus 
por fins eleitorais", defen-
deu. 

Bruno de Carvalho comen-
tou ainda os elogios deixados 
pelo mandatário de Pedro 
Madeira Rodrigues, Pedro 
Ribeiro Ferreira, recorrendo 
à ironia. "Sabemos todos 
como o Sporting estava e 
está. Sentimo-nos orgulho-
sos do que fizemos, é natural 
que haja esse sentimento [ri-
sos]. Mostrou elevação, de-
fendendo o Sporting. Já te-
mos rivais suficientes fora do 
clube", rematou. 

AMEAÇA JORNAUSTA INSULTADA 
ANTES DE QUESTIONAR O LEDER 
A apresentação pública da candidatura de 
Bruno de Carvalho à presidência do Sporting, 
onde elementos da lista, jornalistas, adeptos 
comuns e elementos das claques se juntaram 
no Auditório Artur Agostinho, ficou marcada 
por ameaças de adeptos à jornalista do 
"Correio da Manhã". Antes de questionar o 
líder leonino, a profissional foi insultada e 
ameaçada, apesar dos pedidos de contenção. 

GRATIDÃO SILVÉRIO MARQUES E 
EDUARDA PROBO CARVALHO 
A integração de Nuno Silvério Marques e 
Eduarda Proença de Carvalho, opositores nas 
últimas eleições, na lista agora proposta por 
Bruno de Carvalho mereceu elogios e o 
agradecimento do próprio. "Reforçamos a 
equipa com aqueles que não estiveram nas 
últimas eleições, mas reviram-se no nosso 
trabalho, no que fizemos em conjunto. 
Agradeço a confiança", frisou. 

APOIO APRESENTAÇÃO ENCHEU 
AUDLTÓRIO ARTUR =Mil° 
O Auditório Artur Agostinho encheu-se de 
apoiantes de Bruno de Carvalho, entre os 
quais se destacou o antigo presidente Sousa 
Cintra ou ex-jogadores como Carlos Xavier e 
Litos. O economista Miguel Frasquilho, o 
advogado Vitalino Canas, Aurélio Pereira, 
Paulo Abreu, Eduardo Barroso, Pedro Gomes, 
Melo e Rolando Oliveira foram alguns dos 
presentes na cerimónia. 

DESEJO DANIEL SAMPAIO QUER 
"GRAME VITÓRIA REITORAL" 
O mandatário da candidatura encabeçada por 
Bruno de Carvalho, Daniel Sampaio (na 
foto), destacou a "tenacidade" de Bruno de 
Carvalho e deixou um apelo para que os 
sportinguistas ofereçam uma "grande vitória 
eleitoral" ao atual presidente. "Não discuto 
estilos nem educações. Prefiro um líder 
combativo que enfrente problemas a alguém 
que não prestou provas", atirou. 
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PALHINHA Tem perfil de 
antivedeta fora de campo, mas 
transfigura-se quando calça as 
chuteiras e pisa o relvado. Hoje 
estreia-se num clássico 

UM LOBO COM PELE .DE CO 
Passa a vida a zelar pelo 
bem-estar do "irmão" 
Fábio Stock (ex-colega, 
agora no Tourizense) e até 
trocou para um carro mais 
fraco por não se achar 
merecedor da bomba que o 
pai lhe pôs nas mãos 

Era comparado a Matic, 
mas o catalão é a grande 
referência que Palhinha 
gosta de analisar em vídeo. 
Colegas alcunharam-no 

••• Palhinha já confessou 
que Busquets (Barcelona) é o 
seu ídolo e um jogador que 
analisa para aprender "com o 
seu posicionamento e transi-
ção ofensiva". Porém, já foi 
apelidado de "Matic" e agora, 
no balneário leonino, os ami-
gos Gelson e Rúben Semedo 
chamam-lhe "Homem de 
Ferro". Comparações basea-
das na envergadura do 66 
verde e branco. "Tem uma 
compleição física invejável, 
é forte, mas acaba por ser um 
menino. É um leão em cam-
po, mas cá fora é um menino 
envergonhado e acanhado", 
descreve Nuno Sampaio, ex-
treinador nos juniores do Sa-
cavenense. 

LAÇOS FORTES 
NA CABINA 
e» Está a formar-se no plan-
tel leonino um grupo com 
elos fortes que pode garantir 
um núcleo duro da formação 
no futuro. É que Palhinha an-
dou noColégio do SagradoCo-
ração de Maria com Francisco 
Geraldes (na foto), e os anos 
de partilha de experiências 
com Gelson e Rúben Semedo 
tornam o grupo muito unido 
- passam férias juntos. "Jo-
gam ténis de mesa, snooker... 
e o João está sempre picado 
com o Semedo", confidencia 
o pai de Palhinha. 

RAFAEL TOUCEDO 
• • • O clássico desta noite 
marca obatismodeJoãoPalhi-
nha emjogosgrandes do fute-
bol português e O JOGO foi 
conhecer melhor o camisola 
66. Foi no Sacavenense que 
começou a dar nas vistas e 
quem o conhece bem fala de 
um miúdo pacato, que não 
gosta de excentricidades, mas 
que, quando a bola começa a 
rolar, vira uma fera. Um lobo 
na pele de um cordeiro, pode-
ria dizer-se. Outrora betinho 
e com pinta de surfista, com o 
cabelo longo a descair pela 
face, Palhinha não pensa no 
dinheiro, gosta das coisas sim-
pies e desde cedo que revelou 
o seu lado humano, antivede-
ta e solidário. 

"Nada lhe sobe à cabeça", ati-
ra logo Luís Nunes, treinador 
do médio quando este se co-
meçou a revelar no Sacave-
nense, ainda nos juvenis, e 
que acredita que Palhinha não 
vai sentir nervosismo no Dra-
gão: "Vai entrar forte e bem, 
de certeza!" 

O pai, que responde pelo 
mesmo nome, salienta que se 
trata de um jovem "com os pés 
bem assentes no chão e com 
objetivos bem definidos". 
"Nãoseimpressionacom estas 
coisas do futebol, como outros 
jogadores", prossegue, sendo 
interrompido por Manuel do 
Carmo, o presidente do Saca-
venense, que negociou a mu-
dança para o reino do leão: "É 
humilde, dedicado e trabalha-
dor. Sem vaidades." E se Auré-
lio Pereira, responsável pelo 
recrutamento no departa-
mento de formação do Spor-
ting, advoga que não é nas ruas 
de Lisboa que se deteta talen- 

1 
"Gasta de ajudar. 
É antivedeta e 
não gosta cie se 
exibir. Até me 
pediu para trocar 
de carro porque 
não se sentia 
bem" 
JelkoPalhinha 
Pai do 66 do Sporting 

to, perante Palhinha teve de 
ceder. O trinco aindahojevive 
com os pais, no centro da capi-
tal -"É para amealhar", conta 
o progenitor, sorridente -, e, 
dada a proximidade do enor-
me espaço arrelvado da Ala-
meda e dos espaços verdes no 
Parque das Nações, "sempre 
foi de jogar à bola na rua". 

O "low profile" é imagem de 
marca que não verga à fama e 
ao medi atis mo que a profissão 
proporciona, sobretudo estan-
do ao serviço de um grande. "É 
um 'mão de vaca', dizia o Ra-
fael Martins. Quando estavam 
no Moreirense, convidava-o 
para lanchar e, como tinha de 

Ritual de homenagem ao avô 
motiva na entrada em campo 
Figura marcante no crescimento de João Palhinha, o 
falecido avô materno justificou a tatuagem no pulso 
direito: "Avô João". Mas em árabe, para não se perce-
ber, dada a personalidade recatada do jovem leão. 
"Dedicou-lhe um golo a seguir ao infortúnio. Tinham 
uma ligação muito forte", diz Nuno Sampaio, amigo da 
família. "Ao entrar em campo, beija-a em homenagem 
ao avô", acrescenta o pai. Mais superstições só a 
utilização do número seis: é a camisola de eleição, mas 
no Sporting usa a 66: quando chegou a profissional, a 
preferida já tinha dono (pertencia a Vítor Silva). Aliás, 
o citado algarismo é marcante de várias formas, já que 
também foi num dia 6 que o "querido avô" faleceu. 
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RDEIRO 

JORGE 
JESUS 

CONFIRMOU A 
1TTULARLDADE DE 
PALHINHA, QUE SE 
VAI ESTREAR ESTA 

NOITE EM 
CLÁSSICOS 

Da esquer-
da para a 
direita, um 
trio que deu 
a conhecer 
melhor o 
66: Manuel 
do Carmo, 
João 
Palhinha 
(pai) e Luis 
Nunes 
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Palhinha foi eleito o melhor num torneio juvenil 

Leandro Mofreita 
Resistente do Sacavenense 
vê o 66 "com tudo" no Dra  •  ao 
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ES 
Ida para o Sporting foi de borla, condicionada a receitas 

futuras. O Braga dava seis mil euros ao Sacavenense... 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trocos adiados 
por bolo maior 

borla no hotel, não ia para não 
gastar dinheiro", recorda o pai 
do atleta. A vontade de ajudar 
os outros começou cedo e con-
tou com o apoio familiar. "Aos 
fins de semana levava amigos 
em dificuldades para a casa em 
Azeitão.Aum deles, o pai uma 
vez até encheu o frigorífico. E 
quando compravam chutei-
ras, também compravam para 
esse amigo. O Palhinha tem o 
perfil de antivedeta", avalia 
Nuno Sampaío, que o treinou 
nos juniores. "Sim, não gosta 
de se exibir. Ajudávamos o Fá-
bio Stock, que é como um ir-
mão para oJoão", lembra opro-
genitor. 

O perfil discreto do substituto 
de William Carvalho (suspen-
so) no Estádio do Dragão foi 
evidente, mais uma vez, logo 
a seguir a tirar a carta de con-
dução. "Apareceu nos treinos 
do Sporting com um carro 
novo e potente, mas estava 
ainda no início da carreira e 
não queria ter um carrão. Fa-
lou com o pai e trocou por um 
de gama mais baixa", confi-
denciaNuno Sampaio, em his-
tória corroborada por João Pa-
lhinha sénior. "Não se sentia 
bem e quis trocar", reconhe-
ceu o pai, sem querer dar mui-
tos pormenores para não vero 
filho chateado. 

Adeus aos mortais 
e ao sidmming 
Para se focar no futebol, João 
Palhinha sentiu-se na obri-
gação de abdicar de certas 
coisas. "Fazia mortais nos 
festejos, mas por precaução, 
por causa das costas, parou. 
Também parou'de fazer 
skimming", conta o pai. O 
presidente do Sacavenense, 
Manuel do Carmo, recorda 
outro episódio que teve in-
fluência: "Fez o pino no bal-
neário, de tão feliz que esta-
va depois de um jogo, e ao 
apoiar o pé partiu um dedo." 

É o primeiro aluno 
das EAS no plantei 
A integração do camisola 66 
no plantel principal tomou-o 
no primeiro atleta de uma 
Escola Academia Sporting 
(no caso a da Alta de Lisboa) a 
atingir tal patamar. 

TPC para desanuviar 
da pressão do clássico 
O regresso à escola, para aca-
bar o 12.° ano na área de Des-
porto, ajuda a aliviar a pres-
são do clássico. "Ainda 
[antejontem estava em casa 
a fazer um trabalho para a 
escola", confidencia o proge-
nitor. 

No Norte ganhou 
gosto pelo peixe 
Na passagem pelo Moreiren-
se, ficou hospedado num ho-
tel e "mudou a alimentação, 
adquirindo gosto pelo peixe e 
pelas saladas", conta o pai. 
"Mas sentia saudades da co-
mida da mãe", recorda. 

Professor e padrinho 
com lugar especial 
A carreira de Palhinha é mar-
cada por várias pessoas. 
Além da família, o grande 
apoio, também foram 
importantes o professor 
Miguel (seu primeiro 
treinador, na equipa da 
escola), Aurélio Pereira 
e os olheiros leoninos 
Akil Momade e Luís 
Curado, bem como o pa-
drinho, José Nogueira.  

"O Benfica não viu nada de 
especial nele", estranha 
um dos ex-treinadores. 
Leões já pagaram sete mil 
euros e podem largar mais 
3o miL O clube do Campeo-
nato de Portugal espera 
ainda1,75% de uma venda 

••• Uma grande exibição 
frente aos juniores leoninos, 
entãoorientadosporAbel Fer-
reira, convenceu o Sporting e 
traçou o destino do médio. No 
entanto, com uma proposta 
interessante do Braga em 
cima da mesa, prevaleceu a 
vontade doprópriojoão Palhi-
nha, sportinguista desde 
criança-Aurélio Pereira "aju-
dou" apersuadiros pais. E o Sa-
cavenense cumpriu apromes-
sa de não lhe cortar as pernas, 
libertando-ode borla... a troco 
de receitas futuras. "O Braga 
dava dinheiro na hora, seis mil 
euros, mas ele escolheu o 
Sporting e recebemos zero. 
Mas vamos receber 1,75% de 
uma transferência. Já nos pa- 

galam cerca de sete mil euros 
quando chegou a oito convo-
catórias na equipa B e vamos 
encaixar à volta de 30 mil eu-
ros quando atingir as oito na 
equipa principal", revela Ma-
nuel do Carmo, presidente do 
Sacavenense. 
O salto na carreira era algo es-
perado por quem acompanha-
va Palhinha. "Uma vez disse 
ao pai: 'Tens de tirar daqui o 
João, tem qualidade acima da 

média e está a perder-se. É al-
tura de dar o salto"', conta a O 
JOGO Nuno Sampaio, que o 
treinou nos juniores. "Ele era 
sportinguista, e depois apare-
ceu o Aurélio Pereira e fez o 
seu papel", graceja o pai, João 
Palhinha. Já Luís Nunes, seu 
treinador nos juvenis, não 
percebe como o Benfica o dei-
xou escapar: "Não viram nada 
deespecial nele, o que euachei 
estranho." 

Leandro Mofreita, o único colega de João Palhinha na 
formação do Sacavenense que ainda representa o clube, 
relata a O JOGO que a ascensão do agora leão era uma 

questão de tempo e avisa os dragões para se prepara-
rem... porque o médio vai a jogo com tudo. 

"Tinha muita qualidade e a evolução foi muito 
boa. Tem tudo para atingir outros patamares. 
Víamos que podia ir longe", assume Leo, que 
recorda a única vez que viu Palhinha com 
medo: "Num jogo com o União de Coimbra, 
saímos escoltados pela policia, depois de 
confusão nas bancadas, e ele estava com 
medo dos homens do Norte. Agora que vem 

aí o clássico não convém ter medo, ele tem de 
entrar no Dragão e bater neles!" 
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Entre a "crise" dos portistas 
e o "descalabro" dos leões 
Numa altura em que o Benfica atravessa um momento 
de quebra na época, os adeptos encarnados não esque-
cem que os rivais, que esta noite se defrontam olhos nos 
olhos, também tiveram acidentes de percurso iguais ou 
piores. "A situação do Benfica é conjuntural e a certa 
altura houve um convencimento de que este ano já era 
tudo nosso. Mas o FC Porto também teve uma crise de 
resultados e, em parte, reconheço que teve arbitragens 
que não foram as melhores. Descalabro teve o Sporting, 
em todas as provas e após tantos reforços. Aliás, quando 
Jesus sai dos clubes onde trabalha deixa para trás um 
deserto", frisa António Figueiredo. 

"Era simpático o 
Sporting ganhar. 
Vou torcer por 
eles, mas sem roer 
as unhas" 
»Ao Gobern 
Comentador 

AGUIAS O duelo do Dragão vai 
ter o condão de fazer com que 
[ muitos adeptos do Benfica se t 

vejam a sofrer por uma vitória 
do Sporting e de... Jesus 

"Mantenho que 
Jorge Jesus e um 
dos maiores bluffs 
que andam no 
futebol" 
António Figueiredo 
Ex-dirigente do Benfica 

"Seria bom 
perderem os dois... 
O resultado que 
mais interessaria 
era o empate" 
José Caprístano 
Ex-dirigente do Benfica 

"Vou ver o jogo 
como vejo 
qualquer outro, já 
não me excito com 
facilidade" 
Gaspar Ramos 
Ex-dirigentedoBenfica 

Entre os benfiquistas 
contactados por O JOGO, 
João Gobern assume que 
puxará pelo rival, algo que 
Gaspar Ramos também 
admite. Já António Figuei-
redo e José Capristano nem 
querem ouvir falar disso 

PEDRO MIGUEL AZEVEDO 
• • • O FC Porto-Sporting 
será um jogo de fortes emo-
ções para os dois rivais que 
esta noite vão pisar o relvado 
do Dragão, mas também não 
passará ao lado do "inimigo" 
de ambos, o líder Benfica, cu-
jos adeptos, de forma entu-
siasta ou de maneira mais dis-
tanciada, vão aguardar pelo 
desfecho do clássico. Numa 
altura em que apenas um 
ponto separa as águias dos 
portistas, a teoria aponta para 
que os benfiquistas puxem 
mais por um triunfo leonino, 
embora desse facto possa nas-
cer um particular... amargo de 
boca. É que torcer poruma vi-
tória dos verdes e brancos é 
cerrar fileiras ao lado do eter- 

no rival, treinado porjorge Je-
sus, combinação que deixa 
um sabor "ácido" na boca dos 
encarnados. Algo que, no en-
tanto, pode ser atenuado por 
um bem maior: a possibilida-
de de voltar a cavar distância 
para o FC Porto na I Liga. 

O JOGO foi sentir o pulso a 
alguns conhecidos benfiquis-
taspara sabercomo lidam com 
o "gosto amargo" de apoiar o 
Sporting e, mais, o ex-treina-
dor do clube da Luz. João Go-
bern, por exemplo, garante 
não sentira acidez de incenti-
varas camisolas verdes e bran-
casporuma noite, mas admite 
que hoje terá de lidar com um 
certo sentimento agridoce e 
que até nem tem a ver com o 
homem sentado no banco leo-
nino. "Respeitarei sempre Jor-
ge Jesus, porque fez o melhor 
que sabia no Benfica. No en-
tanto, sentirei um sabor agri-
doce ao torcer por um clube ri-
val. Mascomo na vidade todos 
nós, sejamos do Benfica, do 
Sporting ou do FC Porto, esta-
mos habituados a engolir ele- 

fantes. Por isso, o que custará 
ter um saborzinho agridoce? 
Nada!", frisa o adepto e co-
mentador,quequerverospor-
tistas travados em casa. E 
acrescenta com um sorriso: 
"Era simpático o Sporting ga-
nhar. Vou torcer por eles, mas 
sem roer as unhas." 

Visão diferente tem Antó-
nio Figueiredo. O antigo diri-
gente das águias e acérrimo 
critico de Jorge Jesus atira às 
malvas a ideia de apoiar rivais, 
embora também ele tenha 
uma preferência quanto ao 
vencedor deste clássico. "Não 
vou torcer por nenhum, mas 
se o fizesse, seria pelo FC Por-
to, devido ao atual presidente 
do Sporting e ao seu treina-
dor. Não sou antissportin-
guista e, à partida, até preferi-
ria que ganhasse o Sporting, 
porque tenho muitos amigos 
desse clube. Mas com o am-
biente criado por esses dois 
senhores, tornou-se impossí-
vel ver as coisas pela mesma 
perspetiva", afirma. Questio- 
nado sobre se isso tem, em 

TORCER PELO LEÃO É ENGOL 
particular, a ver com o facto 
deJesusestar à frente do rival, 
Figueiredo assegura que ama 
opinião não está manchada 
por clubismos: "Faço críticas 
ao treinador do Sporting, 
hoje, como já fazia quando ele 
trabalhava no Benfica. Se de-
cidisse, ao fim do primeiro 
ano tinha-o posto logo na rua 
e mantenho que Jorge Jesus é 

um dos maiores bluffs que an-
dam no futebol." Outra "van-
tagem"deumeventualtriun-
fo portista, na visão de Antó-
nio Figueiredo, é o Benfica 
continuar sob pressão na I 
Liga: "O Benfica precisa que 
os árbitros não errem tanto e 
da pressão [do FC Porto a um 
ponto]. Já no ano passado, foi 
quando teve pressão que a 
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INQUÉRITO Cinco dos dez jogadores auscultados por O JOGO dão 
vantagem ao FC Porto, mas Bas Dost é visto como a grande ameaça 

Defesas a 
na vitória portista 

NAS ÚLTIMAS TRÊS 
JORNADAS DO 

CAMPEONATO, O  LÍDER 
BENFICA PERDEU 5 

PONTOS E VIU 0 0 FC 
PORTO FICAR A APENAS 

UM DE DISTÂNCIA 

IR ELEFANTE 

Gelson 
e Corona 

André Silva 

Bas Dost 

2=1 Danilo 

Bas Dost 

2=1 André Silva 

T TIIASS 
r. 

NOME TOTOCLÁSSICO RESULTADO 

equipa funcionou bem." 
Mais sereno está José Ca-

pristano. "Seria bom perde-
rem os dois... como não é pos-
sível, o resultado que mais in-
teressaria ao Benfica era o em-
pate. Mas não vou torcer nem 
pelo Sporting nem pelo seu 
treinador, não sou capaz dis-
so", assume. Também tran-
quila está outra figura que 
conduziu o futebol dos encar-
nados. Para Gaspar Ramos, "é 
preferívelqueoSportingven-
ça no Dragão", embora admi-
ta que "o FC Porto é mais fa-
vorito por jogar em casa".  

Quanto a poder sentir uma 
ansiedade particular quando 
se sentar a ver o clássico, o ex-
dirigente é claro: "Se vou tor-
cer pelo Sporting? Não, vou 
ver ojogo como vejo qualquer 
outro. Já não me excito com 
facilidade, passei muitos anos 
a viver o futebol com muita 
intensidade." 

Haja o que houver, os benfi-
quistas contactados por O 
JOGO alinham numa opinião 
comum: os encarnados têm é 
de ganhar os seus jogos, in-
cluindo já este com o Nacio-
nal, amanhã.  

Todos os futebolistas que 
contactámos defrontaram 
dragões ou leões esta 
temporada. Três acreditam 
que será  a equipa de Jorge 
Jesus a rir melhore dois 
acham que o clássico vai 
terminar empatado 

ANA LuísmammanAes 
••• Alguns dos defesas que 
defrontaram FC Porto e Spor-
ting esta época foram convi-
dados por O JOGO a soltar o 
seu lado de adivinho para o 
clássico de hoje. Entre os dez 
elementos que quiseram ali-
nhar na "brincadeira", meta-
de aposta no triunfo da equi-
pa orientada por Nuno Espíri- 

FIGURA 

Melhor marcador do 
campeonato, com16 golos, 
Bas Dost recolhe a maioria 
dos votos (quatro) para 
vestir o fato de herói no 
Dragão, à frente de André 
Silva e Corona 

to Santo, contra três que 
acreditam que será °Sporting 
a levar os três pontos. Já Nél-
son Lenho e Gonçalo Silva 
apostam no empate. 

Em contraponto, Bas Dost é 
quem reúne mais votos (qua-
tro) para assumir o papel de 
herói, seguido por André Sil-
va e Corona. Maurício, do Ma-
rítimo, aposta numa figura 
menos provável: Danilo Pe-
reira. 

ANDERSON LUÍS 
AROUCA 

NÉLSON LENHO 
CHAVES 

JOEL 
ESTORIL 

BARGE 
F E I RENSE 

MAURÍCIO 
MARÍTIMO 

BRUNO 
SANTOS 
PAÇOS DE FE RREIRA 

NUNO PINTO 
V. SETÚBAL 

JOSÉ VILAÇA 
FAMAL1C.ÃO 

GONÇALO 
BEM-HAJA 
GAFANHA 

GONÇALO SILVA 
BE LENE NSES 

2=1 

FIGURA 

Brahimi 

2-0 Corona 

11=2 Bas Dost 

2=2 Bas Dost 
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Em Braga, na oitava jornada, o FC Porto venceu o ABC (24-22) 

FC Porto recebe hoje (16h00) o campeão ABC. 

Jogo chega numa altura em que a distância é de 13 pontos 

Clássico para 
fazer contas 
O campeão está na rota do 
líder quando este também 
tem o Sporting na cabeça e 
ainda o arranque da fase de 
grupos da Taça EHF. O ABC 
tem dois jogos em atraso e 
quer recuperar para entrar 
na luta pelo título 

PAULA CAPELAMARTINS 

▪ À entrada para a 21.2  jor-
nada, o FC Porto lidera só com 
vitórias (60 pontos) e tem o 
ABC al3 pontos (quarto, com 
47). O campeão, que perdeu o 
meia distância Nuno Grilo 
(transferiu-se para França), 
tem dois jogos em atraso 
(Águas Santas e Horta) e pro-
cura impor aos dragões a pri- 

meira derrota da época para 
recuperar terreno. 

O FC Porto, que tem ainda o 
Sporting a quatro pontos, e 
com o qual joga (fora) no dia 
8, entra, assim, numa fase 
exigente e que o colocará ver-
dadeiramente à prova antes 
dos jogos europeus (duas pri-
meiras jornadas do Grupo B, 
Midtjylland no dia 11 e 
Gõppingen no dia 19). 

A pressão do líder passa por 
não correr riscos antes de o 
campeonato entrar na fase fi-
nal e a do campeão por se che-
gar mais à frente depois de ter 
perdido pontos com Spor-
ting, FC Porto, Benfica (der-
rota) e Madeira SAD (empa- 

te). Para o capitão do FC Por-
to, Ricardo Moreira, "o FC 
Porto pode ficar numa boa si-
tuação para uma segunda 
fase se vencer estes dois jogos 
[ABC e Sporting] e isso seria 
justo para o que temos traba-
lhado". No ABC, Tomás Albu-
querque admitiu: "O objetivo 
só pode passar por ganhar e 
relançar o campeonato." 

O FC Porto leva, esta época, 
um total de 29 jogos a ganhar. 
O ABC está a fechar a página 
da Liga dos Campeões que lhe 
valeu a eliminação na fase de 
grupos, um enorme esforço 
financeiro e um desgaste físi-
co que lhe pode ter custado 11 
pontos perdidos. 
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JORGE 
SILVA PERDEU COM 
O BARCELONA 
O Granollers, de Jorge Silva, 
perdeu, em casa, com o 
Barcelona, por 20-31, no jogo 
que marcou o regresso da liga 
espanhola de andebol, após a 
paragem motivada pelo . 
campeonato do mundo. O 
internacional português, 
que esteve no sete inicial, 
não marcou qualquer golo. O 
Barcelona lidera, com 16 
vitórias em 16 jogos, e o 
Granollers é o atual quarto 
classificado. 
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COL GAIA 
REGRESSA À EUROPA 
O Colégio de Gaia, a única 
equipa feminina portuguesa 
de andebol que resiste nas 
provas europeias, depois de 
eliminar as espanholas do 
Alcobendas, recebe já 
amanhã o Atlético Guardés, 
em jogo da primeira mão dos 
oitavos de final da Taça 
Challenge. A equipa galega, 
onde joga Ana Isabel 
Rodrigues, ocupa o segundo 
lugar do campeonato 
espanhol e é favorita. 
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ANDEBOL
Madeira SAD - Sporting C. Por-
tugal (I Divisão seniores masc.),
17h00, Pavilhão do Funchal
CS Marítimo - CCR Fermen-
tões (II Divisão seniores
masc.), 15h00, Pavilhão do
Complexo Desportivo do Ma-
rítimo em Santo António.

ATLETISMO
Campeonato Regional de In-
verno - Lançamentos, 10h00,
no RG3, São Martinho, Funchal.
Campeonato Regional de In-
verno – Lançamentos, 15h30,
no Complexo Desportivo da
Madeira na Ribeira Brava.

Agenda desportiva
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V. Setúbal: Couceiro que vencer para superar já a barreira dos 30 pontos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Futebol 365 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3b74c2ce

 
O treinador do Vitória de Setúbal manifestou hoje o desejo de ver a sua equipa ganhar ao Arouca, em
partida da 20.ª jornada da Primeira Liga, para ultrapassar a barreira dos 30 pontos. "Sabemos que
vamos ter muitos adeptos a apoiar-nos. É mais um incentivo para tentarmos, já nesta jornada,
superar os 30 pontos", disse o técnico na conferência de imprensa realizada após o derradeiro treino
dos sadinos antes do embate com o Arouca. Apesar do triunfo alcançado na jornada anterior sobre o
Benfica (1-0), que permitiu ao Vitória de Setúbal somar o seu terceiro êxito consecutivo na prova, o
treinador está convicto de que não haverá um deslumbramento da equipa. "Não alterámos
absolutamente nada por termos tido um bom resultado com o Benfica. Os jogadores sabem que só
reforçamos o que fizemos continuando a fazer resultados positivos", sublinhou. No estádio dos
arouquenses, terreno onde os sadinos nunca venceram [três derrotas em três jogos], José Couceiro
assumiu esperar um duelo complicado. "Vamos sentir muitas dificuldades. O Arouca, que foi quinto
classificado na época passada, tem bons jogadores, qualidade coletiva e um modelo consolidado por
ter uma equipa técnica a trabalhar há ano e meio", lembrou. Apesar de não ter revelado a
convocatória, o timoneiro dos sadinos, que viu a equipa ser reforçada esta semana com o defesa Luís
Felipe e o médio João Carvalho, revelou que um dos novos elementos viaja com a equipa para Arouca.
"O João Carvalho vai ser convocado. Ambos se integraram bem na equipa, mas estão em patamares
diferentes. O Luís Felipe não estava a jogar, enquanto o João Carvalho fazia-o na equipa B do
Benfica", explicou o treinador que volta a contar com Costinha (cumpriu castigo) e Nuno Santos
(falhou ronda anterior por estar cedido pelas 'águias'). Arouca, 11.º classificado com 24 pontos, e
Vitória de Setúbal, sexto com 28, jogam no domingo, a partir das 16:00, no Estádio Municipal de
Arouca, numa partida que será dirigida pelo árbitro Artur Soares Dias, da associação do Porto. Paços
Ferreira - V. Guimarães, Desp. Chaves - Boavista, 16:00 FC Porto - Sporting, 20:30 Arouca - V.
Setúbal, 16:00 Benfica - Nacional, 18:00 Belenenses - Tondela, 20:15 Marítimo - Moreirense, 19:00
Feirense - Rio Ave, 21:00 Sp. Braga - Estoril, 21:00 Siga-nos no, noe no.
 
por Manuel Resendes c/Lusa, publicado a 04-02-2017 às 14:21
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tomás albuquerque e o jogo desta tarde no dragão caixa com a turma portista

«Ganhar o jogo para relançar o campeonato»

 Pedro Vieira da Silva

O 
ABC/UMinho joga, 
esta tarde (16h00), 
no reduto do líder 
do Nacional da I Di-

visão (andebol), e ainda 
invencível, FC Porto, em 
partida relativa à 20.ª jor-
nada do campeonato.

Tomás Albuquerque, 
jogador da turma acade-

conseguir colocar algu-
ma pressão no FC Porto, 
que ainda não perdeu», 
destacou.

Impor primeira 
derrota ao dragão 
Esta época, ao contrário 
das anteriores, a fase final 
do campeonato nacional 
de andebol da I Divisão 
não se disputa em siste-
ma de play-off. 

Por isso, são ainda mais 
mais importantes os pon-
tos amealhados na primei-
ra parte do campeonato, 
como Tomás Albuquerque 
sublinhou aos jornalistas. 

«Em caso de vitória fi-
caremos com três derro-
tas na mesma e o FC Por-
to com uma e, claro, isso 
na divisão de pontos será 
importante. Vamos tentar 
vencer no Dragão e impor 
a primeira derrota ao Por-
to», finalizou o central da 
turma academista.

A partida entre FC Por-
to e ABC/UMinho começa 
às 16h00, no Dragão Cai-
xa, no Porto.

Tomás Albuquerque sublinhou importância de um triunfo no Dragão

21.ª jornada – jogos de hoje

Arsenal da Devesa recebe São Mamede
e AC Fafe joga no reduto do Belenenses

Além do FC Porto-ABC (16h00), há mais equipas mi-
nhotas que hoje entram em ação na 21.ª jornada do 
campeonato nacional da I Divisão. 

Tendo em vista a permanência no escalão máximo 
da modalidade, o Arsenal da Devesa (antepenúltimo) 
recebe o São Mamede, último classificado, numa par-
tida que vai ser disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga. Já o AC Fafe, que segue na oitava posição, 
viaja até Lisboa para defrontar o Belenenses. 

Os jogos para hoje: 
15h30: Belenenses-AC Fafe
17h00: Madeira SAD-Sporting
19h00: Maia/Ismai-Boa Hora 
20h00: Benfica-Águas Santas 
21h00: Arsenal-São Mamede e Horta-Avanca

mista, espera uma vitória 
no reduto da turma por-
tuense e desvaloriza a au-
sência de Nuno Grilo, que 
deixou o clube academis-
ta no mercado de inverno.

«Nuno Grilo? Já não 
pensamos nisso. Foi-nos 
muito útil enquanto cá 
esteve mas, rapidamente, 
temos de encontrar outras 
soluções dentro do plan-

tel e, no jogo com o Ma-
deira SAD, que vencemos,  
provámos que iremos fa-
zê-lo», começou por dizer 
o central dos academis-
tas, na antevisão à parti-
da desta tarde. 

«Mas, com ou sem Gri-
lo, iríamos ao Dragão Cai-
xa para vencer. Queremos 
ganhar para conseguir re-
lançar o campeonato e 

Arsenal joga hoje perante o seu público 
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AMADORAS 
ri a 

Bruno Moreira e Fãbio Magalhães querem bater a ex-equipa. 

Madeira Andebol SAD 
de 'garras afiadas' 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

Os dois mais 'medalhados' andebo-
listas que representam o Madeira 
Andebol SAD, Fábio Magalhães e 
Bruno Moreira, fizeram grande par-
te da sua mais recente carreira com 
a camisola do Sporting, que joga 
hoje pelas 17 horas, no Funchal. 
Uma partida que está a gerar gran-
des expectativas junto dos adeptos. 

Bruno Moreira, depois de 12 anos 
no Belenenses, transferiu-se para o 
Sporting onde conquistou durante 
oito temporadas a Taça Challlenge e 
três Taças de Portugal, capitanean-
do os leões de Alvaiade nas duas úl-
timas temporadas. 

Já Fábio Magalhães formou-se 
no Norte, no Clube Atlético de Bra-
ga. Actuou no ABC onde ganhou 
duas Taças de Portugal antes de in-
gressar no Sporting, onde jogou 
durante sete temporadas tendo ga-
nho uma prova europeia e três ta-
ças de Portugal. 

Ambos são internacionais, hoje 
jogadores do Madeira SAD e assu-
mem no plantei comandado pelo 
técnico Paulo Fidalgo um papel de 
grande relevância, pela sua expe-
riência e qualidade. E hoje é dia de 
reencontro com a ex-equipa, que na 
primeira volta desta fase regular ba-
teu os madeirenses por 34-26, tendo 
neste momento o plantei com mais 
recursos financeiros no pelotão do 
andebol masculino nacional com 11 
estrangeiros e um lote de andebolis-
tas nacionais de qualidade. 

Com 20 jogos efectuados, o his-
tórico Sporting soma 56 pontos se-
gue na segunda posição a quatro 
pontos do Porto. Perderam apenas 
duas vezes nesta fase, frente ao 

BRUNO MOREIRA E 
FÁBIO MAGALHÃES 
(EX-LEÕES) QUEREM 
DERROTAR ESTA 
TARDE O SPORTI1\ G 

Porto e ABC. Já o Madeira SAD 
ocupa a quinta posição com 43 
pontos. Em vinte partidas vence-
ram 11, empataram uma vez e so-
freram oito derrotas. 

Temos de ser competentes 
Bruno Moreira não esconde que 
este será sempre um jogo especial, 
que deseja ganhar: "Será sempre um 
jogo especial para qualquer jogador 
que tenha vestido a camisola do 
Sporting. Devo muito daquilo que 
sou àquele clube e às pessoas, fui ca-
pitão de equipa conquistei grandes 
resultados, foi um período muito 
bom na minha carreira. Mas agora 

MARÍTIMO RECEBE 
FERMENTÕES 

■ Na II Divisão em seniores mas-
culinos de andebol, registe-se o 
encontro agendado para as 15 ho-
ras, no Pavilhão do Complexo Des-
portivo do Marítimo em Santo An-
tónio e que vai colocar frente a 
frente o CS Marítimo e o Fermen-
tões A. Na primeira volta os norte-
nhos bateram os madeirenses por 
32-31 ocupando nesta altura o ter-
ceiro lugar com 28 pontos, mais 
três relativamente aos madeiren-
ses que seguem na sexta posição, 
isto com 12 jornadas já realizadas.  

estou focado no meu trabalho no 
Madeira SAD, que me tem sur-
preendido muito positivamente em 
todos os aspectos. O Madeira SAD 
tem vindo a assumir um papel de 
grande qualidade num campeonato 
muito competitivo. O Sporting é um 
forte adversário, um candidato ao ti-
tulo por isso esperamos um grande 
encontro. E para fazermos frente a 
todo esse potencial terá de haver 
muita competência da nossa parte. 
Jogar nos limites com muita intensi-
dade e lutar sempre pelo melhor re-
sultado que neste caso desejamos 
que seja a nossa vitória." 

Desejo de ganhar é muito grande 
Por sua vez, Fábio Magalhães, que 
tem sido o 'artilheiro' de serviço dos 
madeirenses - segue no segundo lu-
gar na lista dos melhores marcado-
res com 127 golos - não esconde que 
o desejo de vencer: "É um encontro 
muito complicado para a nossa 
equipa. O Sporting tem um plantei 
de muita qualidade, está na luta pelo 
título, tem argumentos para supe-
rar-nos sem dúvida. O Madeira SAD 
tem acima de tudo fazer o seu traba-
lho. Já demonstramos que em casa 
somos capazes de retirar protago-
nismo e pontos a equipas mais for-
tes, temos essa "espinha atravessada 
na garganta" de ainda não termos 
ganho a equipa deste nível esta épo-
ca, por isso vamos todos dar o máxi-
mo de modo a tornar realidade essa 
meta. O desejo de ganhar é grande 
em todo o grupo de trabalho. É para 
isso que trabalhamos todos os dias 
tornar a equipa cada vez mais forte. 
Frente ao Sporting não vamos fugir 
à realidade até porque jogamos em 
casa com o apoio dos nossos adeptos 
que tem sido extraordinários?' 
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HOJE
ANDEBOL

Nacional da 3.ª Divisão
18h00 Feirense-Académica Pavilhão Lavandeira
Nacional de Juvenis Masculinos 2.ª Divisão
15h00 Académica-Avanca Pavilhão 1 Universitário
15h00 Monte-CAIC Pavilhão Monte

FUTEBOL

II Liga
11h15 Portimonense-Académica Est. Mun. Portimão
Nacional de Juvenis (Ap. campeão)
11h00 Académica-FC Porto Campo da Pedrulha
Nacional de Juvenis (manutenção)
11h00 NDS Guarda-Eirense Campo Carapito S. Salvador
11h00 DC Branco-Naval Zona Lazer Cast. Branco
Nacional de Sub-19 Futebol Feminino
15h00 Lordemão-Souselas Campo da Arregaça
Distrital de Juniores (Série A)
15h00 União FC-COJA Campo Feira Nova
15h00 Penelense-União 1919 Parque Desp. S. Jorge
15h00 Ac. Gândaras-Eirense Campo das Gândaras
15h00 Oliv. Hospital-Tourizense Est. Mun. Oliv. Hospital
15h00 Brasfemes-Poiares Campo de Mualdes
15h00 Pedrulhense-Góis Campo da Pedrulha
15h00 Nogueirense-Lousanense Estádio Santo António
Distrital de Juvenis (Taça Intercalar)
16h30 Marialvas-Ginásio Complexo Cantanhede
Distrital de Iniciados (Apur. campeão)
18h30 Ginásio-Casaense CT José Bento Pessoa

Torneio de Encerramento de Juvenis
15h00 Sanjoanense-Pampilhosense Campo Capa Rota
Torneio de Encerramento de Juvenis
15h00 Águias-Souselas Parque Júlio Jorge Simões
Distrital de Infantis (Série A)
11h00 Tourizense-Nogueirense Campo Mauro Gama
11h00 União FC A-COJA Campo Feira Nova
11h00 Poiares-Arganil Est. Mun. Poiares
Distrital de Infantis (Série B)
10h00 AAC/OAF A-Brasfemes A Academia Briosa XXI
11h00 Adémia-Eirense A Campo Ramos Carvalho
11h00 Academia N10-Souselas Campo N10 (Pedrulha)
Distrital de Infantis (Série C)
9h00 Pedrulhense B-União 1919 Campo Pedrulha
11h00 Condeixa A-Eirense Estádio Mun. Condeixa
11h00 Pereira-Marialvas A Complexo Santo Estêvão
Distrital de Infantis (Série D)
11h00 Casaense-Académica/OAF B Complexo Casaense
11h00 Lousanense B-Académica/SF B C. José P. Aguiar
11h00 Cernache-Vateca Campo Moita Santa
Distrital de Infantis (Série E)
11h00 Ginásio A-Carapinheirense Parque Júlio J. Simões
11h00 Marialvas B-Águias A Complexo Cantanhede
11h30 Naval A-Tocha A CT José Bento Pessoa
Distrital de Infantis (Série F)
10h00 Naval B-Praia Leirosa CT José Bento Pessoa
11h00 Académica/SF C-Ginásio B Campo Carlos Filipe
11h30 Académica/OAF C-Marialvas C Acad. Briosa XXI
Distrital de Benjamins (Série C)
11h00 Almalaguês-Naval A Campo da Milheiriça
Troféu Distrital de Traquinas
15h00 Tabuense B-Mocidade Campo José Pinto Aguiar
15h00 Ac. Gândaras-Lousanense A Campo Mir. Corvo

16h00 Lousanense B-Oliv. Hospital Campo José P.Aguiar
16h00 Tabuense A-Mirandense Campo Mir. Corvo
Troféu Distrital de Petizes
15h00 Marialvas-Tocha CT José Bento Pessoa
15h00 Cernache-Sourense Academia Briosa XXI
15h00 Souselas-Vinha Rainha Academia Briosa XXI
16h00 Sepins-Naval CT José Bento Pessoa
16h00 União 1919-AAC/OAF A Academia Briosa XXI
16h00 AAC/OAF B-Eirense Academia Briosa XXI

FUTSAL

Taça de Portugal masculina
18h00 ABC Nelas-S. João Pavilhão de Nelas
Taça de Portugal feminina
16h00 NS Condeixa-Povoense Pavilhão Mun. Condeixa
Divisão de Honra masculina
19h00 Vilaverdense-Ervedalense Pav. Vila Verde (F. Foz)
19h00 CRI Alhadense-Granja Ulmeiro Pav. Col. Quiaios
19h00 Miro-Prodema Pavilhão Chelo
19h00 Prodeco-Almalaguês Pavilhão Covões
20h00 Póvoa-CP Miranda Corvo Pav. Pampilhosa Serra
20h00 Almas-Santa Clara Pavilhão Ant. Madeira Teixeira
Taça AFC de Iniciados
15h00 Ecol. Tocha-NS Condeixa Pav. João Garcia Bacelar
16h00 Granja Ulmeiro-CP Mir. Corvo Pavilhão Gr. Ulmeiro
16h00 Miro-S. João Pavilhão de Chelo
16h00 União 1919-Serpinense Pavilhão U. Coimbra
16h00 Vila Verde-Domus Nostra Pav. V. Verde (Lamarosa)
Taça AFC de Infantis
11h00 Norton Matos-NS Condeixa Pavilhão 1 Universitário
11h00 CP Mir. Corvo-Prodeco Pav. CP Mir. Corvo

11h00 Granja Ulmeiro-Vilaverdense Pavilhão Gr. Ulmeiro
11h00 União 1919-Benfica Montemor Pav. U. Coimbra
11h00 Norte Soure-S. João Pavilhão Encosta do Sol
11h00 Domus Nostra-ADFP Mir. Corvo Pav. Portomar
Taça AFC de Benjamins
10h00 Académica-ADFP Mir. Corvo Pavilhão Palheira
11h00 Miro-Serpinense Pavilhão Chelo
11h00 NS Condeixa-Granja Ulmeiro Pav. Venda Luísa
11h00 Vila Verde-S. João Pav. Vila Verde (Lamarosa)
11h00 S. Mart. Cortiça-CP Mir. Corvo Pav. SM Cortiça

HÓQUEI EM PATINS

Nacional da 3.ª Divisão
18h00 Vila Boa Bispo-Académica Pav. 3 do Universitário
18h00 Ilha Terceira-Oliv. Hospital Pav. Angra Heroísmo

RÂGUEBI

Divisão de Honra
14h00 CDUL-RC Lousã Universitário de Lisboa
15h00 Cascais-Académica Campo da Guia (Cascais)

VOLEIBOL

Nacional da 3.ª Divisão masculina
17h00 Esc.Alves Martins-Frei Gil Pav. Esc. Alves Martins
Regional de Juniores femininos
11h00 Caldas-Ourém Pavilhão Raul Jardim Garcia
15h00 Cardes-Bom Sucesso Pav. Escola Viriato
15h00 Marinhense-CAIC Pav. Mun. Exposições
17h00 NDA Pombal-Martingança Pav. Eduardo Gomes

Cartaz Desportivo
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O jogo em que hoje às 16 ho-
ras, o ABC/UMinho visita, o FC
Porto marca a 21.ª jornada do
campeonato nacional Andebol 1.

A partida, que vai contar com
transmissão em directo pleo Por-
to Camal, vai ser dirigida pela
dupla Tiago Monteiro/ António
Trinca (AA Lisboa).

Os portistas, que lideram isola-
dos com 60 pontos,  são a única
equipa que conta por vitórias os
20 jogos disputados. Também
em Braga os ‘dragões’ vence-
ram, no jogo da primeira volta,
dia 19 de Outubro, por 22-24. 

Os academistas, com 47 pontos
em 18 jogos, têm ao seu alcance
o terceiro lugar, ocupado pelo
Benfica,  que conta 50 pontos
em 20 jogos.  Acresce outro mo-
tivo de interesse: que soluções
pode a equipa orientada por Car-
los Resende apresentar para col-
matar a saída do lateral Nuno
Grilo, um elemento relevante na
acção atacante mas - nem sem-
pre evidente -também no proces-
so defensivo.

O AC Fafe, que é oitavo com
34 pontos, vai ao Restelo visitar
o Belenenses, décimo com 33,
um encntro entre equipas que

procuram armazenar pontos para
evitar uma segunda fase sem so-
bressaltos na luta pela perma-
nência. 

Na corrida aos lugares do topo
tem interesse a deslocação do
Sporting - segundo com 56 pon-
tos, ao Funchal, para medir for-
ças com o Madeira, clube que
vem de dois jogos consecutivos
com o ABC - um empate e uma
derrota por um golo, com elimi-
nação da Taça de Portugal.e
quinto lugar do campeonato.

Também na zona superior da
tabela, merece destaque a visita
do Águas Santas ao Benfica,
com o interesse de saber se os
“encarnados” saem da crise de
resultados. 

ABC visita no Dragão 
FC Porto ainda invicto
HOJE ÀS 16 HORAS o Dragão Caixa acolhe o FC Porto-ABC/UMinho, um dos
jogos mais esperados do campeonato nacional Andebol 1.

DR

No jogo da primeira volta, portistas venceram em Braga (22-24)

Disputa-se toda hoje a 21.ª
ronda do Andebol 1, com os
jogos seguintes:

15.30:  Belenenses-AC Fafe
16.00: FC Porto-ABC/UMinho
17.00: Madeira-Sporting
19.00: Maia ISMAI-Boa Hora
20.00: Benfica- Á. Santas
21.00: A. Devesa- S. Mamede
21.00: SC Horta-Avanca 

21.ª jornada

Às 21 horas
Arsenal da Devesa
recebe no Sá Leite
Académica S. Mamede
O Arsenal da Devesa tem pela
frente, hoje às 21 horas, no Pavi-
lhão Dlávio Sá Leite, a Académica
de S. Mamede. Os arsenalistas,
que são antepenúltimos com 28
pontos em 20 jogos, precisam de
vencer diante do último classifi-
cado, que em 20 jogos ainda não
somou uma vitória - 17 derrotas
e três empates - tendo em conta
que rimais directos como
Maia/ISMAI e SC Horta têm jogos
em  atraso e podem acentuar o
atraso dos bracarenses. Os dois
últimos descem à II Divisão.

§hoje
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MEXE-TE BRAGA
| Redacção | 

O município de Braga está a or-
ganizar um torneio multidespor-
tivo inter-freguesias que abrange
diversas modalidades, como o
andebol, o atletismo, o basquete-
bol, a dança, o futsal e o volei-
bol. A par do incentivo à prática
desportiva, esta iniciativa pre-
tende envolver as freguesias do
concelho e proporcionar mo-
mentos de salutar convívio.

O torneio realiza-se no âmbito
do ‘Mexe-te Braga’, um progra-
ma desportivo municipal que
tem como principal objectivo a
promoção da actividade física
junto dos bracarenses. Criado
há três anos, o programa tem
vindo a crescer quer em número
de participantes, quer de colecti-
vidades/ginásios aderentes.

No último ano, durante o mês
de Agosto, o programa chegou à
Praia Fluvial de Adaúfe, tornan-
do-se uma aposta de sucesso,
com grande participação da po-
pulação que aproveitou a opor-
tunidade para participar nas au-
las gratuitas promovidas pelos

ginásios e health clubs de todo o
concelho.

O torneio inter-freguesias é, as-
sim, a grande novidade para este
ano de 2017 que terá lugar aos
fins-de-semana nos vários pavi-

lhões desportivos do concelho.
Cada freguesia/união de fre-

guesias poderá apresentar uma
equipa, por género, em cada
uma das modalidades, com ex-
cepção da dança, que é uma mo-

dalidade mista, e por escalão
etário (escalão A dos 14 aos 18
anos e escalão B a partir dos 19
anos). As inscrições devem ser
feitas nas freguesias durante o
presente mês de Fevereiro.

Torneio inter-freguesias é a grande
novidade no ‘Mexe-te Braga 2017’
INICIATIVA inserida no programa ‘Mexe-te Braga’ abrange diversas modalidades e pretende envolver
todas as freguesias, proporcionar momentos de salutar convívio e incentivar a prática desportiva. 
As inscrições devem ser efectuadas durante este mês nas freguesias.

DR

Iniciativas do Mexe-te Braga têm sido um sucesso e prometem continuar a animar o concelho
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V.N. GAIA. EMPREITADA 

Pavilhão reabre 
em Crestuma 
e  O Pavilhão Desportivo de 
Crestuma, Vilallova de Gaia, 
vai reabrir amanhã, após 
uma empreitada de reabili-
tarão du espaço localizado 
na rua da Azenha.. A obra é 
inaugurada ao final da tarde 
pela câmara municipal epelo 
Douro Andebol Clube. • 
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ANDEBOL 

4  MÉRITO PARA LUÍS SANTOS. Emocionado e rodeado da familia e amigos. Foi 

assim que o ex-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Luis Santos, de 81 

anos, recebeu a Medalha de Mérito Desportivo da autarquia de Lisboa, ontem num 

Salão Nobre dos Paços de Concelho apinhado de figuras do desporto e não só 
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CALENDÁRIO 
4 Andebol 14  21.' Jornada 4  Hoje 

Belenenses-AC Fale 15.30 h 
Pavilhào Acacio Rosa, no Resteio 
FC Porto-ABC 18.00 h 
Drago Caixa, no Porto 
Madeira, SAD-Sporting 17.00 h 
Pavlihào do Funchal, na Madeira 
1SMAI-Boa-Hora 19.00 h 
Pavithao Municipal, na Mala 
Benfica-Aguas Santas 20.00 h 
Pavilhao n.' 2 da luz. em Lisboa 
Sp. Horta-Avanca 21.00 h 
Paviihao Desportivo da Horta, nos Açores 

Arsenal-AA S. Mamede 2100 h 
Pavilhào Flavio sa Leite, em Braga 

O »A jornada 21 leva, ao Dragão, um 
ABC a lutar pelo 3." lugar e a testar a 
Invencibilidade do FC Porto: ao 
Funchal um Sporting teórico favorito 
ante o Madeira SAD, e ainda reserva 
disputado Benfica-Aguas Santas. 
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III Curso Pós-Graduado em Direito, Finanças e Justiça do Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-02-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7f9248e1

 
A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o Instituto de Ciências Juridíco-Políticas
procederam à renovação do Curso Pós-Graduado em Direito, Finanças e Justiça do Desporto.
 
"No momento em que o Direito do Desporto se começa a afirmar como um ramo de direito que
convoca novos problemas, a presente pós-graduação visa conferir uma perspetiva panorâmica e
essencialmente prática a todos aqueles que se interessam por matérias desportivas nas dimensões
jurídica, financeira e processual."
 
A preleção de sexta-feira, dia 3 de fevereiro, contou com a participação do Dr. Miguel Fernandes,
Diretor Executivo e Presidente do Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal, com o
título "O Exercício da Ação Disciplinar pelas Federações Desportivas - Caso de Estudo: A Federação de
Andebol de Portugal".
 
O programa da preleção foi o seguinte:
 
I. A Federação de Andebol de Portugal
 
II. A Natureza jurídica da Federação
 
III. O Exercício do poder disciplinar - Direito Sancionatório
 
IV. Composição, organização e funcionamento do Conselho Disciplinar nos
 
Estatutos e Regulamentos da Federação de Andebol de Portugal
 
V. Da iniciativa e conhecimento da infracção Disciplinar; tramitação processual
 
VI. Exemplos práticos
 
Espaço conclusivo
 
O curso contou ainda com a presença e intervenção do Professor Doutor Ricardo Costa, no âmbito do
"Regime Jurídico das Federações Desportivas".
 
Publicado em sábado, 4 de fevereiro de 2017
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