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AGENDA 

HOJE 
FUTSAL 
16h00 
Portugal-Espanha, jogo de pre- 
paração da seleção nacional 
sub-21, em Vila Flor. 

AMANHÃ 

ANDEBOL 
21h00 
Boa Hora-Benfica,22.a 
jornada do campeonato, 
em Lisboa. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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GUIMARÃES
| Joana Russo Belo | 

Já estão definidos os nomeados
aos prémios dos Troféus Des-
portivos ‘O Minhoto’. Gala está
agendada para a próxima segun-
da-feira, no Centro Cultural Vila
Flor, em Guimarães. 

No lote das nomeações, desta-
que para o Prémio Consagração
com José Carlos Macedo (Boc-
cia), Nuno Barros (Canoagem) e
Paulo Jorge (Futebol) entre os
eleitos. O atleta de Boccia do SC
Braga foi medalha de bronze nos
Jogos Paralímpicos do Rio de
Janeiro 2016, somando seis me-
dalhas em Jogos Paralímpicos,

enquanto o canoísta do Clube
Náutico de Ponte de Lima foi
bronze nos mundiais de ma-
ratonas em 2016. Já o futebo-
lista, de 36 anos, passou pelo
SC Braga, APOEL Nicósia,
Anorthosis Famagusta (Chipre)

e DOXA (Chipre). 
Quanto ao Grande Prémio Júri

Individual, os nomeados são:
João Ribeiro (Canoagem), João
Sousa (Ténis), Rui Bragança
(Taekwondo) e Teresa Portela
(Canoagem).

Ao Grande Prémio Júri Colec-
tivo estão nomeados o Andebol
Clube de Fafe, a Escola Despor-
tiva de Viana, o Famalicão Atlé-
tico Voleibol Clube (Famalicão
AVC) e o Futebol Clube Ver-
moim. 

No que diz respeito ao Prémio
Revelação, os eleitos são: André
Gomes (Andebol), Joel Pereira
(Futebol) e Lucélia Graça (Ca-
noagem). 

O Evento Desportivo do ano
será escolhido entre o Grande
Trail da Serra d'Arga, a Rampa
da Penha e a Corrida S. Silvestre
de Braga.

Num ano de ouro marcado pela
excelência desportiva da região,
a 20.ª edição da Gala ‘O Minho-
to’ - troféus desportivos cujo ob-
jectivo é reconhecer e premiar
publicamente o mérito de atle-

tas, clubes, treinadores, árbitros,
dirigentes e eventos desportivos
- contará, à semelhança dos anos
anteriores, com um momento es-
pecial de homenagem aos atletas
que se sagraram Campeões do
Mundo ou da Europa na última
época desportiva, assim como
aos atletas minhotos presentes
nos Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016. 

José Carlos Macedo, Nuno Barros
e Paulo Jorge nomeados 
ao Prémio Consagração
TROFÉUS DESPORTIVOS ‘O Minhoto’ já conhecem os nomeados. Gala da
20.ª edição do evento realiza-se, segunda-feira, em Guimarães. 

DR

José Carlos Macedo foi bronze no Rio’16 e está nos eleitos ao Prémio Consagração 

Gala dos Troféus
Desportivos ‘O Minhoto’
realiza-se, na próxima
segunda-feira, no Centro
Cultural Vila Flor, em
Guimarães.

+ gala
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ESTARREJA AC                             21

Treinador: Rui Liberato.
João Santos; Marco Ferreira (1), André
Vieira (5), Tiago Arrojado (2), Diogo
Vaia (2), António Silva (4) e André Rego
(2) - sete inicial - Rafael Almeida, Diogo
Liberato, Patrício Ferreira, André Lima
(1), Jorge Silva, Tomás Almeida (3),
Tiago Marreiros, Pedro Oliveira (1) e
Tiago Couto.

S. BERNARDO                               27

Treinador: Ulisses Pereira.
Filipe Silva; Hélder Carlos (1), Tiago
Gonçalves (2), Diogo Taboada (7), Fábio
Basto, Leandro Rodrigues (1) e João
Vilar (6) - sete inicial - João Pinho, Diogo
Batalha, João Esteves (1), Augusto
Pereira (3), João Valente (2), Jorge
Justino, João Oliveira (3) e Albano
Lopes (1).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Francisco Remigio e João
Baleiza (A.A. Leiria).
Oficiais de mesa: Luís Costa e Manuel
Oliveira (Aveiro).
Ao intervalo: 11-14.

Avelino Conceição

Depois de uma vitória para cada
lado em confrontos disputados
já esta época - o Estarreja ven-
ceu em casa para a Taça de Por-
tugal e o São Bernardo havia

vencido na primeira volta, em
Aveiro, para o campeonato, o
terceiro confronto perspecti-
vava mais um jogo equilibrado,
como de resto se veio a verificar,
sendo que voltou a ser a equipa
de Ulisses Pereira a sair com os
três importantes pontos.

O São Bernardo, que estava
proibido de perder pontos - para
não perder de vista os lideres
Sanjoanense e Albicastrense,
quando se caminha a passos
largos para a recta final da pri-
meira fase (ficam a faltar cinco
jogos) -, entrou em campo com
um grande sentido de respon-
sabilidade, disputando todas as
bolas, num contexto de que teria
que ser muito eficaz atacar e
melhor a defender.

É que o Estarreja não vacilava
e foi sempre respondendo sem-
pre à vantagem de um/dois go-
los que a equipa aveirense ia
mantendo no marcador, apesar
de ser evidente a juventude que
ostenta no seu plantel. Mas para
evitar o sabor amargo do jogo
da Taça, o S. Bernardo abordou
esta partida de forma calculista,
gerindo as emoções de um
“derby” com grande frieza e jus-

tificando a vantagem de três go-
los ao intervalo.

Só que três golos não deci-
diam nada quanto ao vencedor
e a segunda parte começou com
o Estarreja a demonstrar uma
grande atitude e, apesar de ter
estado sempre atrás do marca-
dor, manteve-se sempre em jogo
e na discussão pela vitória. Pelo
menos até à entrada para os dez
minutos finais, altura em que
Diogo Vaia se lesionou com al-
gum aparato e a equipa parece
ter-se ressentido. Alguma des-
concentração dos locais foi bem
aproveitada pelo S. Bernardo,
que fez um parcial de 3-0 e pas-
sou a ter cinco golos à maior.

E quando já não havia dúvida
quanto ao vencedor, Rui Libe-
rato optou por rodar alguns jo-
vens, dando minutos de jogo a
outros jogadores. A diferença no
marcador, contudo, não espelha
a dificuldade que a equipa avei-
rense teve para vencer um Es-
tarreja, que, mesmo nunca se
dando por vencido, acabou por
cometer falhas técnicas que de-
terminaram a sua derrota.

A dupla de arbitragem fez um
trabalho irregular. |

Vitória mantém
aberto objectivo
dos aveirenses
“Derby” Maior experiência da equipa de São Bernardo
fez a diferença no jogo em Estarreja. Mas os seis golos
de vantagem não espelham o equilíbrio na partida

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Diogo Vaia, autor de dois golos até sair lesionado, tenta servir o “pivot”

D.R.
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APURADO A equipa do Ala-
varium Love Tiles junta-se às
formações do Alcanena, Asso -
mada, CA Leça,Colégio de Gaia,
Madeira SAD, Maiastars e San -
ta Joana na disputa do quar-
tos-de-final da Taça de Portu-
gal de Seniores Femininos.

O conjunto aveirense garan-
tiu o lugar na próxima elimi-
natória da competição, ao ven-
cer por 30-16, no recinto do
Passos Manuel, o jogo em atra -

so da ronda anterior disputado
no domingo. A equipa orien-
tada por Carlos Neiva entrou
muito forte na partida, tanto
ofensiva, co mo defensi vamen -
te, deixando as pupilas de José
Tomás, com poucos argumen-
tos na primei ra parte, como re-
vela a diferença no marcador
registada ao intervalo (5-15).

O segundo tempo foi mais
equilibrado, com a turma avei-
rense a fazer alguma gestão e
o Passos Manuel a correr atrás
do prejuízo, mas sem conse-
guir evitar o avulomar da van-

tagem das aveirenses para os
14 golos finais, para a qual mui -
to contribuiu Mónica Soares, a
melhor marcadora do encon-
tro, com nove golos.

Nos quartos-de-final da pro -
va, cujos jogos estão agenda-
dos para 1 de Abril, o Alavarium
Love Tiles desloca-se ao recin -
to do Santa Joana (18 horas),
equipa a quem, curiosamente,
venceu (30-20) no último sá-
bado em casa, em partida da
16.º jornada do Campeonato
da 1.ª Divisão Feminina, onde
ocupa a terceira posição. |

Andebol
Taça de Portugal Feminina

Alavarium Love Tiles reserva lugar
nos quartos-de-final da competição
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Amanhã, no Casal Vistoso, há um Sporting-FC Porto 

ETES L 

ANDEBOL Amanhã, a partir das 20 horas, no pavilhão do 
Casal Vistoso, jogam os principais candidatos ao título 

Está aí o clássico 
mais esperado 
FC Porto e Sporting são 
primefro e segundo 
classificados, têm a melhor 
defesa e melhor ataque, 
respetivamente, e jogado-
res nos dois primeiros 
lugares do ranking em 
quatro postos específicos 

RUIGUIMARAE5 
«II Com o Benfica já a dez 
pontos da liderança, e o ABC, 
ainda que tenha dois jogos em 
atraso, a 15, há nesta altura 
dois claros candidatos à con-
quistado campeonato: FC Por-
to, primeiro classificado, e 
Sporting, segundo, a quatro 
pontos. A segunda partida en-
tre ambos joga-se amanhã, às 
20 horas, no Casal Vistoso, em 
Lisboa, sendo o clássico mais 
esperado da época. 

"O FC Porto é uma grande 
equipa. Ainda não perdeu, mas 
já várias vezes esteve perto 
disso", disse Carlos Carnèiro 
ao cite dos leões, mostrando 
otimismo: "Jogamos em casa, 
com os nossos adeptos, que 
vão encher o pavilhão. Esta-
mos muito confiantes." Recor-
dando o jogo da p rimeira volta, 
no Dragão Caixa, em que os 
azuis e brancos venceram, por 
29-28, o central referiu que os 
leões fizeram "um encontro 
bem abaixo das capacidades" e 
que agora vão "tentar corrigir 
alguns aspectos, não só para 
contrariar as virtudes do FC 
Porto, mas também para po-
tencial as do Sporting". 

O certo é que virtudes não 
faltam nas equipas, sendo o  

Os ingressos para ()Jogo 
estarão à venda no pavilhão 
do Casal Vistoso a partir das 
18h45 de amanhã, custando 
seis eu ros (adeptos) o mais 
caro e quatro (sócios) o 
mais barato 

conjunto de Zupo Equisoain 
aquele que tem o melhor ata-
que (702 golos, contra 649 do 
FC Porto, o segundo mais pro-
dutivo), enquanto o grupo de 
Ricardo Costa apresenta a me-
lhor defesa (483 golos, contra 
520 do Sporting). Mais, em 
quatro postos específicos, são 
destas equipas os dois primei-
ros dos rankings: guarda-redes 
(Quintana e Asanin, o terceiro 
é Laurentino), central (Mar-
tins e Ruesga, o terceiro é Rui 
Silva), lateral-direito (Janko e 
Cuni, o terceiro é Gustavo Ro-
drigues) e ponta-esquerda (So-
lha e Canino). 
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Reclamação  
ficou sem 

formal 

Bruno faz escala em Viseu ao ir para Moreira de Cónegos 

Madeira Rodrigues 
com agenda cheia 

Presidente vai ao 
congresso de Viseu 

Em declarações a O JOGO, 
Rui Morgado, candidato ao 
órgão que preside ao ato 
eleitoral, revela que o 
candidato vaipedir parece-
res aos Conselhos Fiscal e 
Leonino, bem como à 
Universidade do Minho 

RUIMMUELGOMES 
***Jaime Marta Soares, pre-
sidente da Mesa da Assem-
bleia Geral (AG) do Sporting, 
rejeitou a reclamação formal 
apresentada pelo candidato 
Pedro Madeira Rodrigues 
para que ficasse à margem do 
processo eleitoral, uma vez 
que é candidato aos órgãos 
sociais no sufrágio de 4 de 
março. O dirigente em fun-
ções garante a sua "imparcia-
lidade" e comunicará durante 
o dia a sua decisão ao candida-
to. A lista encabeçada por Pe-
dro Madeira Rodrigues, atra- 

vés de Rui Morgado, candida-
to à presidência da Mesa da 
Assembleia Geral, acusa Jai-
me Marta Soares de "parciali-
dade" e "violação do regula-
mento eleitoral" por não ter 
respondido à reclamação no 
prazo de 48 horas, como con-
figura o artigo 60.° do docu-
mento. 

Em declarações a O JOGO, 
Jaime Marta Soares explicou 
os motivos da sua decisão. 
"Rejeitei o pedido porque en-
tendo que não há nada nos es-
tatutos, nem em qualquer re-
gulamento que impeça que 
continue a ser presidente da 
Mesa da Assembleia Geral só 
por ser candidato", disse, de-
fendendo-se da acusação de 
parcialidade: "Transmiti a 
minha decisão logo no dia em 
que apresentaram as listas, 
voltaram à carga com uma 
carta. Entendi rejeitar. Agora  

façam o que entenderem. 
Muitas vezes, as pessoas vão 
buscar questões da ética, por-
que não têm outros argumen-
tos. Entendi manter os valo-
res da dignidade e honra, res-
peitando todos por igual. Po-
dem recorrer." 

Já Rui Morgado, candidato à 
Mesa da AG por Madeira Ro-
drigues, dá conta da sua posi- 

"Não queremos 
que deixe o cargo, 
apenas que não 
presida ao ato 
eleitoral" 
ReiMergado 
Candidato à Mesa 
da Assembleia Geral 

"Rejeitei o 
pedido 
porque não 
há nada nos 
estatutos, 
nem no 
regulamen-
to que 
impeça que 
eu continue 
a Ser 
presidente 
da AG só por 
ser candida-
to" 

Marta 
Soares 
Presidente da 
Mesa da AG 

ção. "É uma falta de cordiali-
dade, mas sobretudo houve 
uma violação do regulamen-
to eleitoral. Não respondeu 
em 48 horas. Está a mostrar 
os motivos da nossa reclama-
ção e que é parcial - nem se 
digna a responder. Vamos pe-
dirum parecer formal ao Con-
selho Fiscal e Disciplinar, ao 
Conselho Leonino, que tem 
nas suas competências zelar 
pelo cumprimento dos esta-
tutos, e àUniversidade do Mi-
nho, entidade que vai super-
visionar o ato eleitoral", fri-
sou. De momento, afiança o 
advogado, está descartada 
qualquer medida adicional. 
"Há um comprovar da parcia-
lidade. Não queremos que 
deixe de ser presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, 
apenas não queremos que 
presida ao ato eleitoral. Ape-
nas isso", concluiu. 

Bruno de Carvalho 
vai estar com a 
família leonina no 
sábado, no encontro 
dos núcleos 

»e Bruno de Carvalho é es-
perado no próximo sábado em 
Viseu, onde irá tomar parte no 
congresso dos núcleos do 
Sporting, que ali será realiza-
do, no Hotel Montebelo. O 
presidente do Conselho Dire-
tivo e da sociedade anónima 
verde e branca irá presidir à 
sessão de encerramento do 
certame, que se iniciará pelas 

••• Pedro Madeira Rodri-
gues, candidato à presidência 
do Sporting, terá uma agenda 
preenchida até ao próximo 
domingo, data do Moreirense-
Sporting, da próxima ronda da 
I Liga. 

Hoje, pelas 19h00, o gestor 
reunirá a sua equipa na Câma-
ra do Comércio, emLisboa, es-
perando-se que faça uma in-
tervenção pública. Na quarta- 
feira, o concorrente de Bruno 
de Carvalho no ato eleitoral  

10h00 e se vai estender até às 
20h00. Então terá lugar o jan-
tar, que contará coma presen-
ça do líder do emblema de Al-
vaiade, que vai confraternizar 
com os leões viseenses no Ex-
pocenter. De notar que o con-
gresso contará com a presença 
de representantes de todos os 
núcleos leoninos espalhados 
pelo país, assim como respon-
sáveis pelo departamento de 
expansão do Sporting. Bruno 
de Carvalho faz questão de 
marcar presença no jantar de 
encerramento do congresso, a 
caminho de Moreira de Cóne-
gos, onde há jogo domingo. 

marcado para o próximo dia 4 
de março vai assistir ao clássi-
co de andebol entre o Sporting 
e o FC Porto e na sexta-feira 
vai prestar uma visita ao mu-
seu leonino em Leiria (17h00), 
seguindo depois com destino 
ao Núcleo Sporting Clube de 
Portugal de Santarém 
(20h00). No domingo perspe-
tiva-se que MadeiraRodrigues 
esteja no núcleo leonino em 
Braga, às 14h00, antes do Mo- 
reirense-Sporting. 

isí•1/4x 
Marta Soares recusou queixa de Madeira Rodrigues, que quer outro "árbitro" do processo eleitoral 

POLÉMICA Marta Soares, presidente da AG, recusa a O JOGO parcialidade 
apontada por Madeira Rodrigues e que tenha violado o regulamento eleitoral 
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AND=Ikk 
Leão Igor Zabic 
falha clássico 
com o FC Porto 
EM Um dos gigantes do Sporting, 
o esloveno Igor Zabic (2.01 me - 
tros), não vai poder defrontar o FC 
Porto no clássico de amanhã (20h, 
no Casal Vistoso, em Lisboa), a 
contar para a 22' ronda da fase re-
gular do Campeonato. O pivô 
também vai ficar fora do dérbi na 
Luz (254  ronda), após ter sido pu-
nido com cinco jogos de suspen-
são, ao averbar os cartões verme-
lho e azul no duelo frente ao Vitó-
ria de Setúbal (2' Div.) dos oita-
vos-de- final da Taça de Portugal. 

Apesar do resultado desnivela -
do (41-20), com triunfo do Spor-
ting, o jogo 'aqueceu' perante um 
Pavilhão Antoine Velge que en-
cheu de adeptos. E no calor do 
jogo, "Zabic agarrou João Pinto 
pelo pescoço", segundo António 
Santos, treinador dos sadinos. 
Como resposta, o ex -guardião dos 
leões Ricardo Correia, agora em 
Setúbal, 'empurrou' Zabic e tam - 
bém foi desqualificado, apanhan -
do o mesmo castigo. 

Dúvida nos dragões 
O lateral Gustavo Rodrigues tam-
bém está em dúvida para o c1.4qsi -
co, devido a lesão. O canhoto dos 
dragões sofreu uma luxação num 
dos dedos da mão esquerda no 
jogo de sábado ante° ABC. O AI. 
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