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Ataque Dossiê

Balanço do ano
O ano civil queima os últimos cartuchos e vai
deixar saudades. Pelo
menos no desporto nacional. 2016 foi o ano de
ouro e consagração suprema para o futebol
português e para Cristiano Ronaldo. Foi também
o ano de Fernando Santos e de Éder, pois claro, o
patinho feio que virou
cisne, com aquele golo
em Paris que deu o título
europeu a Portugal. CR7
conquistou a quarta Bola
de Ouro (cuidado Messi!)
e liderou a seleção em
França, dentro e fora do
campo. Riu, chorou, sofreu e motivou João Moutinho a bater o penálti
com a Polónia. Quem não
se lembra do "Anda, anda
bater, tu bates bem"? O
madeirense juntou o título europeu de seleções à
conquista da Champions
pelo Real Madrid e, por
estes dias, colocou a cereja no topo do bolo com
a conquista do Mundial
de Clubes e um par de
distinções. Ganhou um
lugar na imortalidade do
futebol português e
além-fronteiras. Por cá,
2016 foi o ano do 35.Q
campeonato para o Benfica e da segunda Taça de
Portugal para o Braga, à
custa de um F. C. Porto
que teve uma época má,
mas despede-se com a
promessa de um futuro
risonho. O Sporting, de
Jorge Jesus, morreu na
praia. Nas modalidades,
destaque para o ABC, de
Carlos Resende, que se
sagrou campeão nacional
de andebol e conquistou
a Taça Challenge.

JA\E

FEVE

Lopetegui
sai na crise
do dragão

F. C. Porto
de pé ã custa
do Benfica

1. A 8 de janeiro, o F C Porto anuncia a rescisão de contrato com o treinador basco Julen Lopetegui O empate (1-1) com o Rio Ave
foi a gota de água, já depois da derrota (2-0)
em Alvaiade com o Sporting, no primeiro jogo
do ano O técnico espanhol deixa os dragões
no segundo lugar, a par do Benfica, a quatro
pontos de distància dos leões. O sucessor é
anunciado dez dias depois e a aposta recai
em José Peseiro, que deixa o comando tecnico do AI Ahly, do Egito, e regressa, assim, ao
futebol português.

► O E C. Porto ganha o clássico na Luz, de reviravolta, com golos de Herrera e Aboubakar, mas
o Benfica reage da melhor forma e, quatro dias
depois, a 16 de fevereiro, vence o Zenit, por 1-0,
nos oitavos de final da Champions League, e dá
um passo importante para seguir em frente na
prova milionária O brasileiro Jonas faz o golo decisivo, já no período das compensações. Perto
do fim do mês, a 25 de fevereiro, dão-se as eliminações do F C. Porto e Sporting na Liga Europa, aos pés dos alemães do Borussia Dortmund
e Bayer Leverkusen, respetivamente.

outros momentos marcantes:
4 MN

4 FEV

Zinedine Zidane designado treinador de Ronaldo e do Real Madrid, substituindo o espanhol Rafa Benitez, ao fim de sete meses.

Chineses pagam 4,1 milhões pelo patrocínio
da LigaPro

111A/1
O argentino Lionel Messi é eleito o melhor futebolista do ano de 2015, recebendo pela
quinta vez a Bola de Ouro.

14 MN

12 FEV
O francês Jeróme Valcke, antigo secretário-geral da FIFA, é suspenso de toda a atividade ligada ao futebol por 12 anos pelo Comité
de Ética, por envolvimento no escândalo de
corrupção.

O português Paulo Gonçalves (Honda) é
transportado para um hospital de helicoptero,
depois de ter sofrido uma queda durante a
10 etapa do rali Dakar 2016.

26 FEV

16 /AN

28 FEV

O francês Stéphane Peterhansel conquista
pela 12 vez o rali todo-o-terreno Dakar, a
sexta ve7 em carros, após outras tantas em
motos

O Olympiacos, treinado pelo português Marco
Silva, sagra-se campeão grego de futebol
pela sexta vez consecutiva.

O italo-suiço Gianni Infantino e eleito presidente da FIFA, organismo que tutela o futebol
mundial, sucedendo ao suíço Joseph Blatter.
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Mitroglou
congela
Alvaiade

Pinto
da Costa
reeleito

► A 6 de março, um golo de Mitroglou é suficiente para o Benfica vencer o dérbi com o
Sporting, em Alvaiade, e saltar para a liderança do campeonato, que nunca mais largaria. O guarda-redes Ederson rende o lesionado Júlio César e é um dos melhores em campo. Março é, definitivamente, pintado em tons
encarnados, com o Benfica, no dia 13, a erguer a taça de voleibol, após vitória sobre a
Fonte do Bastardo, e a taça de basquetebol,
sete dias depois, então com um triunfo diante da Ovarense.

A 17 de abril, Pinto da Costa é reeleito presidente do F. C Porto, 34 anos depois de ter
ganhado as primeiras eleições De então para
cá, muita coisa mudou, tendo o lider portista
elevado o clube a uma dimensão internacional. Também por isso, após trés anos sem
conquistar qualquer troféu, esta vitória e consequente eleição de Pinto da Costa foi a mais
magra durante o seu reinado, tendo o líder e
candidato único recolhido 79% dos votos válidos Aos 78 anos, Pinto da Costa mostrava-se
motivado e prometia um novo F. C. Porto.

2 MAR
Braga e F. C Porto confirmam apuramento
para a final da Taça de Portugal.

3 MAR
Pinto da Costa é reeleito presidente do Conselho de Administração da F. C. Porto SAD.

5 MAR
O International Board, entidade que regula as
leis no futebol, aprova, a título experimental, o
recurso às imagens vídeo nas arbitragens dos
jogos.

7 MAR
Portugal perde coma Austria, por 3-1, na primeira eliminatória da Taça Davis, em Guimarães
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A

Festa na
A profecia
Luz e Braga de Fernando
com a Taça Santos
►

O titulo nacional de futebol decide-se apenas na última jornada, a 15 de maio, com o
Benfica a não vacilar na receção ao Nacional,
goleando por 4-1 a formação madeirense. É a
confirmação do tricampeonato, de nada valendo ao Sporting a vitória expressiva, por 4 -O, em Braga, no fecho do campeonato Os
minhotos, de Paulo Fonseca, acabam a época
em grande, ao conquistarem a Taça de Portugal diante do F C. Porto, no desempate por
penáltis, apos uma igualdade (2-2) no tempo
regulamentar

► Junho é o més onde começa a grande epopeia portuguesa que viria a culminar com a
conquista do Europeu, em França. Ronaldo e a
seleção começam a meio gás, mas os empates com isiãndia, Austna e Hungria são suficientes para atingir os oitavos de final. O capitão da seleção bate recordes em fases finais
de europeus e o selecionador Fernando Santos deixa um aviso sério para casa que acabou por se concretizar. A bem do povo portugués Nas modalidades, titulos para ABC no
andebol e Sporting no futsal.

3 ABR

2 MAI

O Benfica conquista a quinta Taça de Portugal
de andebol, ao vencer a final contra o Sporting por 36-35.

2 JUN

O Leicester sagra-se campeão, pela primeira
vez, da Premier League.

O F C Porto apresenta o treinador Nuno Espirito Santo.

14 MAI

4 JUN

A operação "Jogo Duplo" entra em campo na
última jornada da LigaPro e faz 15 detenções
por todo o pais, entre jogadores, dirigentes e
empresários.

O ABC sagra-se campeão nacional de andebol,
ao vencer o Benfica, por 32-30, no pavilhão
Flavio Sã Leite, em Braga

Ll ABR
O Benfica cai nos quartos de final da Liga dos
Campeões, ao empatar 2-2 com o Bayern
Munique, depois de ter perdido por 1-0 na
primeira mão, na Alemanha

23 ABR
Em primeira mão, o JN adianta que José Mourinha já assinou pelo Manthester United.
A Fonte do Bastardo sagra-se campeã de voleibol pela segunda vez na sua história, ao
bater o Benfica, por 3-2, na Luz, no quinto e
último jogo do playoff da final

1$ JUN
2114AI
O ABC de Braga conquista pela primeira vez a
Taça Challenge de andebol, ao bater o Benfica, em Braga.

30 MAJ
O JN adianta a escolha do F C. Porto para o
comando técnico: Nuno Espirito Santo é o
eleito para suceder a José Peseiro.

Cristiano Ronaldo isola-se como o Jogador
mais internacional de sempre da seleção portuguesa de futebol, somando o seu 128' jogo.

25 JUN
Fernando Pimenta sagra-se campeão da Europa de canoagem, em K11000, em Moscovo,
na Rússia
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Portugal
histórico
em Paris

Bronze
de Teima
no Brasil

Antera
deixa
F. C. Porto

Senhoras
rumo
ao Euro

A 10 de julho, acontece o momento por que
todos esperávamos Uma noite mágica e a
consagração de Portugal como potência futebolística, ao erguer o primeiro grande troféu
internacional, com a conquista do Campeonato da Europa. Em Paris, no Stade de France,
casa dos "bleus", Éder saltou do banco para a
eternidade e vingou a derrota lusa de 1984
Foi o momento do ano A coroação no futebol
alargou-se ao atletismo, com medalhas em
Amesterdão, e ao hóquei com a conquista de
mais um Europeu

Os motores do futebol começam a
aquecer e o Benfica vence a Supertaça,
mas as atenções estão centradas nos logos
Olimptcos Rio 2016, onde Telma Monteiro
conquista a única medalha da participação
portuguesa A judoca garante o bronze no
Brasil e é, assim, premiada pela persistência, depois de um ano difícil em que teve de
ser operada Cã dentro, a Volta a Portugal
em bicicleta percorre as estradas do pais e
o triunfo vai para Rui Vinhas, da equipa
W52-F C. Porto.

Setembro e o arranque de um novo ciclo no
F C. Porto, com Antera Henrique a deixar a
administração da SAD e todos os cargos do
clube, depois de uma ligação que durou 26
anos, ao longo dos quais foi peça Importante
nas conquistas nacionais e internacionais Os
dragões anunciam, de imediato, o sucessor:
Luís Gonçalves, antigo vice-presidente, é o
escolhido para desempenhar o cargo e volta a
casa, interrompendo, assim, as suas funções
de diretor de scouting do Shakhtar Donetsk,
da Ucrania

Depois da gloria da seleção masculina,
eis a entrada em cena da equipa feminina,
que. pela primeira vez na sua história. garante a qualificação para a fase final de um
Europeu O empate (1-1) em Cluj, com a Roménia, depois do nulo verificado no Restei°,
na primeira mão, foi suficiente para selar o
apuramento para a competição que se vai
jogar na Holanda. de 16 de julho a 6 de
agosto. Andreia Norton entrou e marcou o
golo de ouro para a equipa treinada por
Francisco Neto
P

outros momentos marcantes:
21UL
O português José Ramalho sagra-se campeão
europeu de maratonas pela terceira vez consecutiva, ao vencer a prova de K1 nos campeonatos em Pontevedra, em Espanha.
6 JUL

Dulce Félix conquista a medalha de prata nos
10 000 metros do Campeonato da Europa de
atletismo, em Amesterdão
16 JUL

A seleção portuguesa de hóquei em patins sagra-se campeã europeia pela 21.d vez, ao
vencer a Itália, por 6-2, na final, em Oliveira
de Azeméis.
31 JUL

Morre Moniz Pereira, o "senhor atletismo",
ligado durante decadas à modalidade no
Sporting

7 AGO

1 SET

8 OUT

O Benfica conquista a Supertaça, ao vencer o
Sp Braga por 3-0, em Aveiro
José Mourinho ganha primeiro troféu pelo
Manchester United, ao bater o Leicester, por
2-1, na Supertaça inglesa.

Seleção nacional é recebida e homenageada
no Porto antes do jogo com Gibraltar

O Benfica conquista a oitava Supertaça de
futsal. ao bater o campeão nacional Sporting,
por 3-2, com hat-trick do reforço Elisandro.

9 AGO

O Real Madrid conquista pela terceira vez a
Supertaça europeia de futebol, ao derrotar o
Sevilha, por 3-2, após prolongamento, em
Trondheim, na Noruega
25 AGO

O futebolista português Cristiano Ronaldo é
eleito pela UEFA o melhor jogador na Europa
da epoca 2015/16, recebendo o prémio no
Mónaco.

4 SET

O internacional português Madjer marca o golo
1000 pela seleção de futebol de praia, frente a
Inglaterra, numa partida em Jesolo, na Itália
17 SET

O canoista português José Ramalho, campeão
europeu, conquista a medalha de bronze na
prova de Kl de 29,8 quilómetros dos Campeonatos do Mundo de maratonas.
na Alemanha.
O canoista português Nuno Barros conquista a
medalha de bronze na prova de Cl de 26,2
quilómetros dos Campeonatos do Mundo de
maratonas, na Alemanha.

9 OUT
O F. C. Porto, campeão nacional, conquista a

Supertaça de basquetebol, ao vencer o Benfica, por 84-70, em Vila Real
15 GUT

Benfica conquista a Taça Continental de hóquei em patins, ao vencer o Óquei de Barcelos
por 9-2, na segunda mão da final.
29 OUT

Portugal sagra-se pentacampeão europeu de
hóquei em patins de sub-20, ao vencer a Itália
por 3-1, na final, na Suíça.

Página 3

ID: 67577735

\M/

31-12-2016 | Ataque

BRO

D7

BR

Tiragem: 72675

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 4 de 5

...e em 2017
2 a 14 de janeiro
Dakar 2017 A prova rainha do todo-o-terreno começa
no Paraguai e termina na Argentina, depois de passar
pela Bolívia.
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9 de janeiro
Prémio FIFA "The Best'
Após sagrar-se campeão europeu pelo Real Madrid e
por Portugal e conquistar a quarta Bola.de Ouro, Cristiano Ronaldo é o favorito para arrecadar o recém-criado prémio "The Best", da FIFA, que elege o melhor jogador do Mundo.
14 de janeiro a 5 de fevereiro
Futebol - Taça das Nações Africanas (CAN), no Gabão
16 a 29 de janeiro
Ténis. Open da Austrália, em Melbourne
25, 26 e 29 de janeiro
Futebol. Anal-four da Taça da Liga, no Estádio Algarve, em Faro/ Loulé

fevereiro
5 de fevereiro
Final do Super Bowl, nos Estados Unidos Um dos
maiores espetáculos desportivos do Planeta

Chape deixa Ronaldo
futebol
é sempre
de luto
mais ouro
- Perto do fim do ano, a queda do avião
onde seguia a delegação da Chapecoense,
clube brasileiro, deixa o Mundo e o universo
futebol em choque. O incidente, soube-se
depois, ficou a dever-se a uma causa absurda o avião tinha falta de combustível e peso
a mais. 0 clube brasileiro junta-se, assim, a
Torino e Manchester United, emblemas que
também sofreram acidentes de viação e ficaram com as equipas dizimadas. Follmann,
Neto e Ruschel são os únicos jogadores
que sobrevivem.

Ronaldo termina o ano de ouro em alta,
com mais distinções e a vitoria no Mundial de
Clubes. Fernando Santos também coleciona
distinções na reta final de um 2016 inesquecível. O último mês marca a retoma do F. C.
Porto, com um golo do ainda júnior Rui Pedro, que pós fim á seca dos dragões de Nuno
Espirito Santo, que não marcavam há 525
minutos. O triunfo sobre o Sporting de Braga,
após a derrota do Benfica na Madeira, reabilitou os dragões, que também aproveitaram os
tropeções do Sporting.

junho
3 de junho

6 de fevereiro a 19 de fevereiro
Campeonato do Mundo de esqui alpino, na Suíça
20 a 26 de fevereiro
Ténis. Open do Rio de Janeiro O maior torneio da modalidade na América do Sul

março
26 de março
Fórmula 1. Grande Prémio da Austrália, em Melbourne,
que abre, oficialmente, a época da modalidade

27 de abril a 7 de maio

Final da Llga dos Campeões, em Cardiff
17 de junho a 2 de julho
Futebol. Taça das Confederações, com a presença inédita de Portugal, que integra o grupo A com a anfitriã
Rússia, México e Nova Zelândia.

julho
1 a 23 de julho
Ciclismo Tour de France. Um dos eventos da modalidade mais aguardados no ano
16 de julho a 6 de agosto
Futebol feminino. Campeonato da Europa, na Holanda,
com Portugal a estrear-se na fase final da competição. A equipa das quinas integra o grupo D com Espanha, Escócia e Inglaterra.

agosto
Dia a definir
Futebol Inicio da Liga e disputa da Supertaça
31 de agosto a 17 de setembro
Basquetebol. Campeonato da Europa. Finlândia, Israel,
Roménia e Turquia são os países anfitriões

24 de setembro
Atletismo. Maratona de Berlim, na Alemanha.
30 de setembro
,( iisrno. Giro da Lombardia, na Itália.

1 de outubro
.r mula 1 Grande Prémio de Singapura
26 de outubro a 2 de dezembro
Raguebi Liga Mundial que se vai disputar na Austrália,
Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné
Futebol de praia. Campeonato do Mundo, nos areais das
Bahamas Portugal defende o titulo de campeão mundial

5 NOV
O português Filipe Lima garante o regresso ao
European Tour, principal circuito europeu de
golfe.
O capitão da seleção portuguesa de futebol de
praia, Madjer, é eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador do Mundo, na gala
da modalidade, no Dubai.

7 DEZ
Benfica perde com Nápoles (1-2) mas segue
para os oitavos da Champions.

6 NOV
Cristiana Ronaldo renova o contrato com o
Real Madrid até junho de 2021.

8 DEZ
F C Porto goleia Leicester e sela apuramento
Sporting diz adeus a Europa.

20 NOV
O português António Félix da Costa, em
Volkswagen, vence a prova de Fórmula 3 do
63.' Grande Prémio de Macau.
O piloto Tiago Monteiro (Honda) torna-se no
primeiro português a ganhar a Corrida da Guia
do Grande Prémio de Macau.

13 DEZ
Cristiana Ronaldo ganha a quarta Bola de
Ouro da carreira.

2 DEZ
Benfica sofre primeira derrota na Liga, diante
do Marítimo, por 2-1.
Mourinho e Ronaldo suspeitos de fuga ao Asco.

28 DEZ
Fernando Santos eleito melhor treinador do
Mundo em dose dupla. Ronaldo também premiado no Dubai.

5 de novembro

3a 19 de maio
Futebol Campeonato da Europa sub-17, na Croácia
5 a 28 de maio
Ciclismo. Giro de Itália.
20 de maio
Futebol Ultima jornada do campeonato português.
20 de maio a 11 de junho
Futebol Campeonato cio Mundo-sub-20. na Coreia do
Sul, com participação de Portugal
24 de maio
Futebol Final da Liga Europa. A Friends Arena, em
Solva, na Suécia, com capacidade para 50 000 espectadores, receber a final da competição.
28 de maio
Futebol. Final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor.

Fórmula 1. Grande Prémio do México.
12 a 19 de novembro
Ténis. ATP World.Tour Finais, no Reino Unido

dezembro
6 a 16 de dezembro
Futebol. Campeonato do Mundo de Clubes, nos Emiradus Arabes Unidos
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JOGAR NO
aTRANGFJR0
E UM DESEJO
~ "A hipótese do Barcelona surgiu depois de um torneio de seleções jovens, o treinador falou com o nosso selecionador, mas depois ele saiu
e não deu em nada", recorda
Rui Silva a possibilidade que
quase teve para se transferir
para um dos maiores colossos
do andebol mundial. No entanto, a ideia de jogar no estrangeiro não se desvaneceu.
"Todos sabemos do ambiente
que se vive lá fora e todos os
atletas deviam ter a ambição
de estar nos melhores campeonatos, que proporcionam
outro tipo de andebol e de
vida aos jogadores", refere,
lembrando que "o FC Porto é
oclube que maisjogadorescoloca lá fora", o que se explica
pelo "trabalho, dedicação e
nível de envolvimento das
pessoas".

31-12-2016

~Recentemente, Rui Silva
viveu uma situação insólita,
quando o delegado ao jogo entre Portugal e a Eslovénia, referente ao apuramento para o
Europeu de 2018, não lhe permitiu jogar com os óculos habituais. "Senti-me frustrado
por saber que aquilo se calhar
só nos acontece a nós", admite. "Poderia ter algum tipo de
defesa e não tive, mas depois
o FC Porto tratou das coisas
com a ajuda da Federação. Isso
depois do jogo, porque para o
jogo já não havia nada a fazer
e agora não há mais nenhum
tipo de risco porque o FC Porto está a prevenir qualquer situação", explica.
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rdi SILVA
Central que na época
passada trocou o Sporting pelo FC
Porto elogia o clube, fala em dirigentes empenhados e apelida de
inferno o Dragão Caixa
e

"Todos os atletas
deviam ter a

"OCULOS?
SENTI-ME
FRUSTRADO"

Pág: 42

"Dei est
passo
para -ser
g(
campeaoi

11

ambição de estar
nos melhores
campeonatos, que
nos proporcionam
outro tipo de
andebol e de vida"

Tiragem: 29481

Rui Silva, de 23 anos, joga
na I Divisão desde os 16 e
está de regresso à grande
forma no FC Porto, clube
para o qual se mudou na
temporada passada, após
cinco épocas a jogar em
Alvaiade

lizados, como estar no topo
do andebol portugüês, jogar
no FC Porto, o clube que mais
ganha, que mais atletas forma para o estrangeiro, o que é
muito importante para °nosso andebol, e o ter atingido a
Seleção NacionalA.

atnounuiaAss
••• Rui Silva, central que o
FC Porto contratou ao Sporting na época anterior, começou a dar nas vistas cedo, tendo sido alvo de uma reportagem alargada de O JOGO com
apenas 14 anos.
Nove anos depois de ter
começado a ser conhecido,
no Francisco de Holanda,
quem é o Rui Silva?
—Mantenho a forma como
fui educado pelos meus pais,
o que aprendi em criança, os
meus princípios, mas sou certamente melhor pessoa, por
tudo o que a vida me deu e
creio que melhor jogador.
Os sonhos que tinha aos i4
anos já se concretizaram?
—Ainda não se concretizou o
maior, mas tenho sonhos rea-

Com 23 anos, sendo muito
novo, é quase um veterano...
—É verdade [risos], já jogo na
I Divisão desde os 16 anos,
mas ainda estou à procura do
que mais quero, que é ser
campeão nacional, e foi por
isso que vim para o FC Porto,
dei este passo para ser campeão.
Como vê o FC Porto, houve
alguma coisa que o tenha
surpreendido?
—Vim para um clube competitivo e que me pode proporcionar um futuro melhor. Estou aqui para ser campeão,
vim por querer ganhar. Já sabia como era o clube, mas admito que fiquei deslumbrado
com algumas coisas, como o
primeiro FC Porto-Benfica,
em que o pavilhão estava

completamente cheio. No
Sporting, em cinco anos, tive
dois jogos de pavilhão cheio e
foram com o FC Porto.

Como explica isso?
—Houve um ano em que jogámos em cinco pavilhões diferentes, mas aqui as pessoas
vivem mais o FC Porto do que
em Lisboa vivem o Benfica
ou o Sporting.
Se diz que se mudou para o
FC Porto para ser campeão,
o caminho que estão a fazer
parece ser favorável?
—Este é o caminho que todos
desejávamos percorrer desde
o início do ano e tínhamos
como objetivo ser campeões.
Está a concretizar-se, apenas
com vitórias no campeonato.
E nas outras provas
também. Como é possível
só vencer perante equipas
de vários países, diferentes
escolas de andebol?
—Tem a ver com a preparação
que vimos a fazer desde o início do ano, mas também porque temos um treinador que
prepara muito bem os jogos,
até ao mínimo detalhe. Isso

"Vim para um

clube
competitivo e
que me pode
proporcionar um

futuro melhor"

'Aqui as pessoas
vivem mais o FC
Porto do que em
Lisboa vivem o
Benfica ou o
Sporting"

"Temos um
treinador que
prepara muito
bem os jogas,
até ao minimo
detalhe"

dá-nos maior à-vontade
quando defrontamos adversários diferentes do que estamos habituados em Portugal
e mostra que temos valor,
que somos boa equipa e que
temos muito para dar mesmo
a nível europeu.

Voltando ao campeonato,
não havendo play-offe
sendo este ano jogado a
pontos corridos, esta série
de vitórias tem mais
importância?
—Todas estas vitórias permitem-nos estar à frente e ser
mais regulares, que é o objetivo do campeonato deste ano,
oque é mais justo porque premeia a regularidade e a equipa
que está melhor ao longo de
todo o ano. Na época passada,
perdemos um jogo nos 60 minutos um ano inteiro...
Como encararam aquela
eliminação?
—Foi uma desilusão, há que
ser sincero. Queríamos ser
campeões e dar continuidade
à série de títulos que o FC Porto tinha conquistado, mas
depois da fase regular que fi-
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TALENTO Rui Silva garante que o FC
Porto pode abrir novo ciclo de vitórias
«Há

•"
para nova sene
Central recorda que
durante as épocas em que
chegou a um hepta campeonato, entre 2009 e
2015, o plantel portista
também tinha jogadores
muito jovens

"No ano passado
foi uma desilusão.
há que ser
sincero.
Queríamos ser
campeões e dar
continuidade à
série de títulos
que o PC Porto
tinha
.-onquistado"

'Está à vista de
todos a
quantidade de
jovens que
apareceram e
cresceram no
F P "

zemos, em que ganhámos a
toda a gente tanto em casa
como fora, a desilusão foi ainda maior. Temos culpa, podíamos ter dado mais, mas aconteceu-nos um pouco de tudo,
até falhámos oito livres de
sete metros num jogo e acho
que nunca mais vou viver um
jogo como esses.
O facto de terem quebrado
essa série de títulos, dá
ainda mais vontade de ser
campeão?
—Sim, vejo isso em mim e
nos meus colegas, tanto nos
que já foram campeões como
nos que não foram. Temos
vontade de mostrar quem é a
melhor equipa.
Mesmo tendo o Sporting
feito um investimento
enorme e ter assumido
claramente a candidatura à
conquista do campeonato?
Olhamos para o Sporting
como olhamos para o ABC e o
Benfica, que se assumiram
candidatos desde o início.
Mas, acima de tudo, temos de
olhar para nós e ter a noção do
que temos de fazer. Sabemos

que o Sporting fez um i nvestimento muito grande, comprou jogadores muito bons,
mas também temos noção
que temos um plantel forte,
com muita qualidade e se trabalharmos como temos de
trabalhar, acredito que somos
superiores ao Sporting.
Então está a contar realizar
o sonho de ser campeão
este ano?

—Sim, claramente. Quero
ser campeão aqui, sentir a
sensação de ser campeão neste pavilhão. O Dragão Caixa é
um caso raro em Portugal,
sempre bem composto e nas
alturas importantes sempre
cheio, com um ambiente fervoroso, com 2500 pessoas a
puxar por nós. O Dragão Caixa é fantástico, um inferno
para quem põe lá os pés.

"Jogo com o Benfica? Houve cinco
minutos de bom rendimento"
"Senti-me bem, realizado por ter feito um bom jogo,
mas principalmente por termos ganho num pavilhão
difícil, onde no ano passado tínhamos perdido algo
muito importante. Foi bom para mim e para toda a
equipa, porque todos nós queríamos ganhar lá, mostrar
quem é melhor e fizemos tudo por isso", assim comenta
Rui Silva a brilhante exibição que fez recentemente
frente ao Benfica, admitindo que "houve ali cinco
minutos de bom rendimento", concluindo: "Isso faz-me
sentir feliz, gosto de estar assim, gosto daquilo que faço
e, lá está, sou ainda mais feliz quando me sinto melhor
em campo, quando tenho bom rendimento."

imo Na época passada, o FC
Porto quebrou um ciclo de
sete campeonatos nacionais
ganhos consecutivamente,
entre 2008/09e 2014/15.Agora, com uma equipa renovada,
Rui Silva acredita que os dragões têm condições para iniciaruma nova fase de sucesso.
"Temos qualidade para isso,
claramente. Somos um clube
forte, com gente empenhada,
dedicada e que nos ajuda, com
adeptos que não param de nos
apoiar e repare que perdemos
no ano passado e todos os
adeptos apoiam da mesma
maneira e querem ver-nos
campeões, enfim, há condições para uma nova série de
conquistas, que é algo que o
clube, por tudo o que tem feito, merece", diz o central, não

vendo najuventudede alguns
jogadores do plantel qualquer
problema. "O FC Porto também conseguiu ser campeão
durante esses sete anos com
gente muito jovem. Foi nessa
altura que apareceu o Gilberto, oWilson Davyes, apareceu
também o Tiago Rocha, que,
se ganhou cinco campeonatos, é porque era igualmente
novo, e esse é o caminho que
temos de seguir agora também", explica o meia distância, garantindo que "o FC Porto tem jovens com qualidade
e muita vontade de ganhar" e
que, quando isso acontecer,
"será o regresso do título a
casa".
Ainda relativamente à forma de trabalhar dos portistas,
Rui Silva assinala que "está à
vista de todos a quantidade de
jovens que apareceram e cresceram no FC Porto" e garantiu: "Este é o clube ideal para
quem quer jogar ao mais alto
nível. É o clube para qualquer
jovem que quer fazer carreira
no andebol."

"Sabemos que o
Sporting fez um
investimento
muito grande,
comprou
jogadores muito
bons, mas
também temos
noção de que o
plantei é forte"
"O Dragão Caixa é
fantástico, um
inferno para
quem põe lá os
pés"

"Miguel Martins terá
futuro brilhante"
••• Falardocompanheirode
posição foi tarefa fácil para
Rui Silva, que abriu um grande sorriso antes de começar a
referir-se ao central de 18
anos. "O Miguel tem muita
qualidade e ele sabe bem disso", atira de pronto. "Lembrame um pouco como eu era,
por ter aparecido cedo, e para
mim é muitobom ter alguém
com tanta qualidade ao meu
lado e sinto-me feliz por saber
que o ajudo, é ele que me diz

isso, e, sabendo das capacidades que ele tem e do futuro
brilhante que tem pela frente, ainda mais feliz me deixa",
diz Rui Silva. "Geralmente
conseguimos estar os dois a
um bom nível, somos novos,
mas dentro de campo sabemos manter a calma quando
a devemos ter, mesmo nas situações mais difíceis", continua, garantindo que "não é
por acaso que os dois centrais
do FC Porto são tão jovens".
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Artística de Avanca alcança sexto lugar na Holanda
Andebol
Torneio Internacional

Avelino Conceição
EXPERIÊNCIA A equipa da
Artística de Avanca participou,
esta semana, na Holanda, no
Torneio Internacional Limburgse Handdal Dagen - 2016.
Inserida no Grupo B da com-

petição, com as equipas do
Lions, anfitriã do torneio, do
Polva, da Estónia, e, ainda, a
Selecção do Irão, a formação
orientada por Carlos Martingo
terminou na terceira posição
do grupo, com duas derrotas e
uma vitória diante da selecção
iraniana, por 28-19. Assim, foi
relegada para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares, no qual teve pela frente o

Targos Bevo HC, vice-campeão da Holanda. O jogo terminou empatado a 20 golos,
pelo que foi preciso recorrer a
três remates extra para cada
equipa, capítulo em que o conjunto avancanense não foi feliz,
falhando dois dos três, acabando, dessa forma, relegada
para a sexta posição.
Nota, ainda, nesta viagem ao
“país das tulipas, para o prémio

individual atribuído ao lateral
direito Miguel Baptista, eleito
o “MVP” no jogo diante da Selecção do Irão, no qual o português, com seis golos, foi o
melhor marcador .
Este prestigiado torneio, que
já foi vencido por quatro equipas portuguesas (ABC, FC Porto, Benfica e Águas Santas), terá
sido, certamente, uma grande
experiência para toda a forma-

ção de Carlos Martingo e serviu para manter activa a equipa nesta longa paragem do
campeonato, quer por força da
quadra natalícia e do novo ano
novo, quer devido aos trabalhos da Selecção Nacional, que
vão arrancar na próxima segunda-feira - entre os eleitos
estão Miguel Baptista e Jenilson Monteiro.
Para a Artística de Avanca, a

competição regressa a 14 de
Janeiro, com a deslocação difícil e muito importante ao reduto do ISMAI, adversário que
na última jornada foi à Luz
vencer a equipa do Benfica.
Recorde-se que a equipa da
Artística de Avanca tem tido
uma excelente prestação no
principal campeonato nacional, onde, actualmente, ocupa
o sexto lugar. |
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Vitória por 30-31 na final sobre o ABC

Selecção vence Torneio Cidade de Fafe

+ resultados
Dia 27
Fafe, 14 - ABC, 27
Selecção, 34 - Xico, 31

ANDEBOL

Dia 28
Á. Santas, 32 - Xico, 24
Académico, 24 - Fafe, 25
Selecção, 31 - Á. Santas, 20
ABC, 36 - Académico, 19

| Redacção |

A selecção nacional de andebol
de juniores C masculinos venceu
o Torneio de Natal Cidade de
Fafe, com uma vitória tangencial
sobre o ABC na final.
A selecção chegou ao intervalo
a vencer por três golos. Na segunda parte, o ABC recuperou e
discutiu o resultado até ao fim,
mas a turma das quinas garantiu
a vitória por 31-30.
Num balanço, o seleccionador
Pedro Vieira destacou a entrega
e o empenho de todo o conjunto:
“é um balanço muito positivo e a
maioria dos objectivos, que
eram observar os jogadores nos
treinos e jogos, foi conseguido”.
Ainda segundo o seleccionador
nacional, “o primeiro jogo acabou por ser o mais difícil, porque foi um jogo que fizemos

Dia 29
Apuramento 5.º e 6.º
Académico, 19 - Xico, 25
Apuramento 3.º e 4.º
Fafe, 22 - A. Santas, 28

DR

Apuramento 1.º e 2.º
ABC, 30 - Selecção, 31

Artur Magalhães, presidente do AC Fafe, esteve na entrega de troféus

sem treinar antes”, considerou,
acrescentando que o segundo
jogo “foi de muito bom nível,
contra uma equipa que, com
uma defesa profunda, nos colo-

cou algumas dificuldades e uma
defesa profunda”.
Referindo-se à final, com o
ABC, sustentou tratar-se de
“uma equipa muito forte, com

atletas internacionais Juniores B
e que nos deu muita luta”.
“Lutámos muito, jogamos com
muita cabeça e seriedade e muito empenhados e conseguimos

ganhar o torneio que, não sendo
o mais importante, não deixa de
ser importante, porque trabalhamos muito para o conseguir”, salienta Pedro Vieira”.
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Obras não vão qualificar pavilhão
Sá Leite para Liga dos Campeões
PRESIDENTE DO ABC/UMINHO João Luís Nogueira garante que se o clube voltar à prova máxima do
andebol europeu não entra na competição.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Se nos apurarmos para a Liga
dos Campeões, nós vamos ter de
dizer não. Desistimos da Liga
dos Campeões por falta de infra-estruturas adequadas à competição. Assumo”. As declarações
são de João Luís Nogueira, o
presidente do ABC/UMinho.
A propósito da anunciada intervenção da autarquia no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o responsável
máximo do clube bracarense expressou críticas à Câmara Municipal de Braga.
“O projecto que ambicionamos
para o Flávio Sá Leite tem sofrido algumas amputações. É natural que possa ser concretizado
por ser ano de eleições, mas a
certeza de ter jogos da Liga dos
Campeões no Pavilhão Sá Leite
perdeu-se definitivamente com
as alterações feitas”, vincou o

DR

Pavilhão Flávio Sá Leite não cumpre requisitos da Liga dos Campeões Europeus de andebol

presidente do clube bracarense,
campeão nacional de andebol,
que, devido ao facto de aquele
pavilhão não cumprir os requisi-

tos exigidos pela Federação Europeia de Andenol na edição em
curso da Liga dos Campeões Europeus teve de disputar os jogos

em casa no Parque de Exposições de Braga, estimando com
isso em 20 mil euros o custo de
cada jogo.
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§andebol
Segunda-feira
Juventude de Mar
dá seis jogadoras
à selecção regional
para treino em
Riba de Ave
O Juventude de Mar é o clube
que mais dá - seis jogadoras, à
selecção regional feminina da
Associação de Andebol de Braga,
que reúne segunda-feira em Riba
de Ave, no Pavilhão da Didáxis.
Eis a convocatória: Juventude de
Mar - Carolina Pereira Simões;
Margarida Laranjeira Cardoso;
Ana Beatriz Rocha Silva; Ester
Souto Maior Coutinho Marques;
Marta Monteiro Patrão; Ana Rita
Catarino Pedrosa. AA Didáxis A2D
- Liliana Mendes Ferreira; Bruna
Raquel Abreu Gonçalves; Vera Filipa da Silva Martins; Rita Isabel
Dias Passos e Sara Catarina Pereira Ramoa.
ABC -Marta Barbosa Cruz Alves
Magno; Maria Leonor Baptista
Fernandes; Adriana Meireles Miranda e Bruna Daniela Terroso
Queiroz. AC Fafe - Petra Fonseca
da Silva e Filipa Fernandes Henriques CD Xico Andebol - Beatriz
Vieira Pereira e Emília Carlota
Andrade Barbosa de Oliveira. AC
Vermoim - A indicar 5 atletas.
Maiastars- A indicar 5 atletas.
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PONTE DE LIMA

JARDIM
‘96 POR CENTO’
O MAIS VOTADO
EM 2016
Pág. 16

Publicidade

Correio
do Minho.pt

QUARTA 9 NOVEMBRO 2016 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10180 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.
Publicidade

FLÁVIO FREITAS

2016 EM REVISTA
III GALA DO DESPORTO DO MUNICÍPIO PRESTOU HOMENAGEM AOS CAMPEÕES

BRAGA

Desporto
Grupo Folclórico
Hélios Figueiredo
aposta no rigor
das tradições

Jogos Paralímpicos Rio’2016

Momento único para
redescobrir idade de ouro
Pág. 8

BARCELOS

JOSÉ CARLOS MACEDO CONQUISTA
MEDALHA NOS JOGOS PARALÍMPICOS

Pág. 15

FAFE

Festival da Vitela Assada
é uma aposta ganha
Pág. 17

GUIMARÃES

AL TIELEMANS - OIS/IOC

Oficina reforça
programação cultural
Pág. 20

GUERREIRO
DE BRONZE
Pág. 25

Publicidade

ENTREVISTA JOÃO LUÍS NOGUEIRA
PRESIDENTE DO ABC

“Receio que
a entrada na Liga
dos Campeões
nos coloque
à beira do precipício”

FLÁVIO FREITAS

Págs. 22 e 23

Págs. 3 a 6
Publicidade

Terras de Bouro
valoriza a castanha

19 milhões de euros no
orçamento para 2017
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Publicidade

DIRECTOR PAUL

Bronze para José Carlos Macedo (Boccia)
e Manuel Mendes (Atletismo)

BRAGA BARROCA

Câmara investe quatro
milhões na Educação

2016

As Nossas Raizes

SÁBADO 17 SETEMBRO 2016 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10127 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

PONTE DA BARCA

Aumentam mortes
nas estradas do distrito

Publicidade

do Minho.pt
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FEIRA-MOSTRA

Publicidade

Págs. 20 e 21

Publicidade

Maio
Segunda 23 de

Publicidade

Correio

PROPOSTA APRECIADA
EM REUNIÃO DO EXECUTIVO

Acções da Câmara
no SC Braga e ABC
colocadas à venda

BRAGA

CIDADE
DO DESPORTO
TODOS OS DIAS

O ano ficou marcado pela conquista das medalhas de bronze de dois atletas
minhotos nos Jogos Paralímpicos Rio’2016: o bracarense José Carlos Macedo
(Boccia) e o vimaranense Manuel Mendes (Atletismo). José Carlos Macedo
conquistou a medalha em Boccia classe BC3, ao vencer o sul coreano Han Soo
Kim no desempate, depois de o jogo ter terminado 5-5. Foi a sexta medalha
de José Carlos Macedo (três ouros em Atlanta1996 e Sydney2000 e prata e
bronze em Londres2012). Já Manuel Mendes, de 45 anos, terminou a prova
da Maratona, na classe T46, na terceira posição, com o tempo de 2:49.57.

A TAÇA É NOSSA
GERALDO DIAS

Publicidade

Publicidade

Correio

Segunda 2 de Maio 2016

do Minho.pt

AS NOSSAS RAÍZES

Centro da Paróquia de Gualtar
sonha com lar de idosos
Págs. 8 e 9

DIRECTOR PAULO MONTEIRO | ANO LXXIX SÉRIE VI N.º 9989 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

TAÇA DA LIGA (19.45H)

HÓQUEI EM PATINS

TAÇA CHALLENGE

Paulo Fonseca
quer perfeição
na Luz

OC Barcelos
conquista
a Taça CERS

ABC/UMinho
vence e está
na final

Págs. 18 e 19

Pág. 24

Págs. 22 e 23

FESTA DAS CRUZES
VIVEU UM DOS MOMENTOS MAIS ALEGRES

FLÁVIO FREITAS

MILHARES
RENDIDOS
À BATALHA
DAS FLORES
DE BARCELOS
Pág. 14
Publicidade

JOSÉ MANUEL FERNANDES

‘Pela Nossa Terra’
realça o papel
do poder local
na construção do
desenvolvimento
Pág. 4

GUIMARÃES

COMBOIO ALFA PENDULAR RECEBIDO
COM APLAUSOS NUM DIA HISTÓRICO

DR

Pág. 15
Publicidade

BRAGA - AV. LIBERDADE
(JUNTO À LOJA DO CIDADÃO)

V.N. FAMALICÃO
PINGO DOCE

PÓVOA DE VARZIM
PINGO DOCE

N.º VERDE GRATUITO 800 209 528

Hóquei em Patins

PONTE DE LIMA

Marcelo Rebelo de Sousa
presente no Cortejo
Etnográfico
das Feiras Novas
Pág. 37

O Óquei de Barcelos fez história para o hóquei em patins em Portugal, no ano
2016, com a conquista da Taça CERS. A equipa barcelense venceu o Vilafranca,
na final, por 6-3. Desde 1994/95 que o Óquei de Barcelos não vencia uma
competição europeia. A equipa espanhola até foi a primeira a marcar, no entanto, o Barcelos conseguiu reagir e dar a volta ao marcador, chegando ao intervalo a vencer por 5-2. Depois de, no ano passado, o Sporting ter conquistado o troféu, foi novamente uma equipa portuguesa a vencer a Taça CERS, com
o Óquei de Barcelos a erguer o troféu 21 anos depois da primeira conquista.

Correio

do Minho.pt

DIRECTOR PAULO MONTEIRO | ANO LXXX SÉRIE VI N.º 10097 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

RECEPÇÃO NO NAVIO ESCOLA SAGRES

BRAGA

EVENTOS

Câmara de Braga reforça
relações institucionais
com o Rio de Janeiro

Cidade prepara-se para receber
jovens de toda a Europa
e da América Latina

Parque de Exposições de Braga
dinamiza economia
com quatro grandes salões

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 8

FUTEBOL DE PRAIA

JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

SC Braga disputa
final four em
busca do tetra

Emanuel e João
alimentam
o sonho
das medalhas

Pág. 19

AF BRAGA

Calendário da
época 2016/17
das quatro séries
que competem
na I Divisão

Págs. 20 e 21

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Págs. 24 e 25

Publicidade

ARCOS DE VALDEVEZ

Pág. 15

VIANA DO CASTELO

FLÁVIO FREITAS

Gabinete
de Apoio
ao Emigrante
promove
território
concelhio

Mais de 500
mordomas
nas Festas
da Romaria
D’Agonia
Págs. 16 a 18

Publicidade

após grande
Págs. 2 a 18 *4-6

s penalidades

POSTER

Publicidade

Óquei de Barcelos fez história
ao vencer a Taça CERS

Publicidade

Quinta 18 de Agosto 2016

50 ANOS DEPOIS
A FESTA
REGRESSA
A BRAGA 2 - 2*

QUARTA
FEIRA

Terminaram em 4.º lugar

Emanuel Silva e João Ribeiro a centésimos
da medalha em K2 1000 metros
O sonho minhoto de uma medalha olímpica nos Jogos Rio’2016 esfumou-se
nos últimos 100 metros do K2 1000m, com Emanuel Silva e João Ribeiro a terminarem em quarto lugar. Ao K2 luso faltou 100 metros para chegar ao bronze, que lhes escapou por 28 centésimos de segundo para a embarcação australiana. Para além do K2, Emanuel Silva e João Ribeiro participaram ainda
em K4 1000m, com o minhoto Fernando Pimenta e David Fernandes. A equipa portuguesa ficou em 6.º lugar e não conseguiu chegar às medalhas. Destaque ainda no Rio’2016, para a estreia de Tamila Holub (Natação).

Em Maio e Junho

ABC/UMinho conquista
Taça Challenge e sagra-se campeão
O ano de 2016 foi de ouro para o ABC/UMinho. A equipa bracarense
conquistou a Taça Challenge, em Maio, sagrou-se campeão nacional,
em Junho, e regressou aos grandes palcos da Liga dos Campeões.
Ao vencer a Taça Challenge, o ABC/UMinho de Carlos Resende
tornou-se na segunda equipa portuguesa a conquistar uma prova
europeia de andebol, juntando-se ao Sporting que, em 2009/10,
conquistou a mesma prova. No jogo da segunda mão, disputado no
Pavilhão Flávio Sá Leite, os academistas perderam com o Benfica, por
25-29, mas valeram os seis golos de vantagem do encontro da
primeira mão (28-22). No mês seguinte, o ABC sagrou-se campeão
nacional de andebol, depois de vencer o Benfica, por 32-30, após
prolongamento, no quinto e último jogo da final, disputado em
Braga. Depois de sete títulos consecutivos do FC Porto, o
ABC/UMinho voltou a colocar o nome no palmarés de campeões de
andebol, erguendo o 13.º troféu do historial e cimentando o terceiro
lugar no ranking nacional.
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Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Publicidade

BRAGA

Eduardo Jorge
Madureira
apela à votação
no Orçamento
Participativo
Págs. 4 e 5

Dia Mundia
l da
Criança
# 1Ju
nho

AMANHÃ
Suplemento

Correio

Correio

da edição
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do Minho,
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de 2016
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Concurso Postal de Natal
com recorde de participantes
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separadamente.

CELEIRÓS, AVELEDA E VIMIEIRO

Padre Fernando
Apolinário
homenageado
no Dia da Freguesia

do Minho.pt

TUB

Este suplemento
faz parte

Segunda 13 de Junho 2016

Publicidade

do Minho.pt

Dia Mundial
da Criança

do Minho.pt
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Terça 31 de Maio 2016

Publicidade

Correio
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‘O MEU S. JOÃO É O DE BRAGA’

V. N. FAMALICÃO

Concelho
afirma-se no sector
da metalomecânica

Págs. 4 e 5

CERCA DE DOIS MILHARES DE PARTICIPANTES
SPORTING CP - SC BRAGA | HOJE ÀS 20.15 HORAS

Pág. 15

Governo
lança desafio
para identificação
de património

Págs. 19 a 21

Pág. 16

VIANA DO CASTELO

Pág. 15

APD BRAGA

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO
E DEDICAÇÃO

Pág. 18

GIL VICENTE
REGRESSA À I LIGA

Município distingue Campeão Nacional
de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Pág. 18

Publicidade

COLÉGIO D. DIOGO E ESC. HENRIQUE MEDINA
COM AS MELHORES MÉDIAS NO SECUNDÁRIO
Pág. 7

MONTALEGRE
Mais de
35 mil euros
para apoiar
agricultores

Publicidade

Publicidade

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VIANA DO CASTELO

PONTE
DA BARCA
CONQUISTA
SUPERTAÇA

Pág. 12

TERRAS
DE BOURO
Concelho
ganha mais
um médico
Pág. 13

Ministro do Ambiente anunciou investimentos de 9 milhões de
euros para combate às cheias e inundações em sete municípios
do Norte, cabendo a Esposende metade do “bolo” financeiro.

FLÁVIO FREITAS

BRAGA

Festa do
Vinho Verde
excedeu
os 30 mil
visitantes
Pág. 7

DISTRITO
Publicidade

ETAR DE ÚLTIMA
GERAÇÃO MELHORA
QUALIDADE
AMBIENTAL

Douglas Coutinho
reforça ataque
bracarense

Mais de quatro
centenas
no encontro
de Joões
Págs. 3 e 4

Pág. 3

Esta noite já vai assistir ao jogo.

Pág. 21

ESPOSENDE

Publicidade

Págs. 22 e 23

BRAGA

 Abel Ferreira assume o comando da equipa no jogo de hoje em Alvalade.
Jorge Simão foi oficializado e amanhã entra em funções.

VITÓRIA NO CASO MATEUS

VOLUNTÁRIOS
DE TERRAS
DE BOURO

DR

Hospital contrata 1,5 milhões
11 médicos e
para construir
57 enfermeiros novo pavilhão

FESTAS DE S. JOÃO

PAULO SIMÕES E FÁTIMA MELO
TRIUNFAM NO GERÊS GRANFONDO

SUPLEMENTO

Ceia de Natal
juntou autarcas
do concelho

Págs. 18 e 19

DR

GUIMARÃES

A não perder

MOMENTO
DE VIRAGEM

VIANA DO CASTELO

NO FC PORTO

Amanhã

DR

RAFA E BOLY

Pág. 5

Pág. 12

Págs. 18 e 19

DR

FLÁVIO FREITAS

Págs. 12 e13

João Carvalho
e Rita Fernandes vencem
concurso de desenhos

BARCELOS

Cisão socialista deixa
empresa municipal
sem administração

CRIANÇAS VIVENCIARAM
ESPÍRITO DA BRACARA AUGUSTA

Divergências políticas
agitam Dia da Cidade

20 Milhões
NO BENFICA

BRAGA ROMANA

BARCELOS

SC Braga encaixa

Publicidade

Publicidade

Publicidade
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Publicidade

Correio

Sábado 11 de Junho 2016

ESPOSENDE

Onda de apoio
à recandidatura
de Benjamim
Pereira

BRAGA - AV. LIBERDADE
(JUNTO À LOJA DO CIDADÃO)

V.N. FAMALICÃO
PINGO DOCE

PÓVOA DE VARZIM
PINGO DOCE

N.º VERDE GRATUITO 800 209 528
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BRAGA

Em Maio

SC Braga ergueu Taça de Portugal
50 anos depois da primeira conquista

VILA VERDE

Filomena Costa
e Mihail Lalev triunfam
na Corrida Braga-Priscos

Afirmação das tradições
e cultura nas Festas
de Santo António

Pág. 3

Pág. 6

Pág. 12

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA

FESTA DO FUTEBO
L

MERELINENSE FC
FAZ A DOBRADINHA

Época de glória para a equipa bracarense que ontem conquistou a Taça AF Braga,
ao vencer o GD Joane nos penáltis, juntando o troféu à vitória no campeonato.
Nesta edição apresentamos todos os campeões da época 2015/2016.

G 11 JUNHO

FINAL DISPUT
2016

ADÍSSIMA

MERELINENS
E VENCE JOANE

SUP
CO LEMEN
OS CAM TODO TO
S
DA ÉPMPEÕES
2015 OCA
-16

ESPECIAL COM

Futebol distrital

DISTRITAL 2015/
16

NOS PENÁLTIS

TODOS OS CAMPEÕES
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Publicidade
LOMBO/CACHAÇO
DE PORCO SEM OSSO
4
99€/kg
4,99€/kg

2,49
€

KG

DE SEXTA A SEGUNDA-FEIRA / DE 10 A 13 DE JUNHO

POUPE

35

%
4,38€/kg

POUPE
+de %

30

2,89€
KG

GERALDO DIAS

O mês de Maio ficou na memória de todos os bracarenses. Um
momento único, vivido 50 anos depois da primeira conquista da
prova rainha do futebol nacional: o SC Braga conquistou a Taça de
Portugal, no emblemático Jamor, ao vencer o FC Porto, nas grandes
penalidades, por 4-2, depois do empate 2-2 no prolongamento.
O guarda-redes Marafona foi um dos heróis, ao defender as grandes
penalidades de Herrera e Maxi Pereira, enquanto Pedro Santos,
Stojiljkovic, Hassan e Marcelo Goiano converteram os castigos
máximos dos bracarenses. Ano do SC Braga ficou também marcado
pelos quartos-de-final da Liga Europa, presença na Supertaça e
recorde de transferências com a saída de Rafa (Benfica) e Boly (FCP).

ATLETISMO

‘Vinho Verde Fest’
dinamiza mercado
nacional e regional

Promoção válida de 10 a 13 de Junho de 2016. Salvo ruptura de stock
ou erro tipográfico. Não acumulável com outras promoções em vigor.
Publicidade

V.N. FAMALICÃO
PINGO DOCE

BRAGA - AV. LIBERDADE
(JUNTO À LOJA DO CIDADÃO)

PÓVOA DE VARZIM
PINGO DOCE

N.º VERDE GRATUITO 800 209 528

O ano em que o Merelinense ganhou tudo:
campeonato, taças e Supertaça
Foi um verdadeiro ano dourado para o Merelinense FC. Equipa bracarense ganhou tudo o que havia para ganhar e fechou 2016 com o resgisto incrível de
um título de campeão distrital (e consequente regresso aos campeonatos nacionais), uma Taça AF Braga, uma Taça dos Campeões do Minho e uma Supertaça. Formação orientada por Micael Sequeira festejou o título ao ser campeão da Pró-Nacional, com 76 pontos; venceu o Joane na Taça AF Braga, por
8-9, nas grandes penalidades; conquistou a Taça dos Campeões do Minho
diante do Ponte da Barca e ergueu a Supertaça, ao vencer o Joane, por 1-0.

Publicidade

Quinta 7 de Julho 2016

Correio

EURO2016

Portugal
apurado
para a final

do Minho.pt
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Foi 16.ª na Maratona do Rio’2016
ANÚNCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ENERGIA

Domingo 22 de Maio
2016

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VAI TER CENTRAL TÉRMICA

POST
GIGANTER
E

Correio
d

HOJE
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Vimaranense Dulce Félix medalha
de prata nos Europeus de Atletismo

EIXO ATLÂNTICO

Lugo convida
a viajar
pela história
património
e natureza

Pág. 3

Pág. 7

Publicidade

SC BRAGA

II LIGA

VILA VERDE

NATAÇÃO

Rosic assinou
AD Fafe
Tamila Holub
contrato por cinco arranca época
sagra-se vice-campeã
temporadas
com quatro reforços da Europa em juniores
Pág. 20

o Minho.pt

DIRECTOR PAULO

MONTEIRO
O SC Braga disputa hoje a final
no Estádio do Jamor. Guerreir da Taça de Portugal com o FC Porto (17h15),
que se comemoram 50 anos os do Minho podem fazer história no dia em
depois da primeira e última
Págs. 2 a 5
conquista deste troféu.

EDUCAÇÃO

Externato
Infante
D.Henrique
cria turmas em
regime privado

Pág. 21

Pág. 37

Mais de 7,6 milhões de euros
para regeneração urbana
Pág. 10

FAFE

Teatro de bonecos mostra
tradições de vários países
Pág. 14
Publicidade

ATLETISMO

Dulce Félix
conquista
prata
no Europeu

Inc.
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Publicidade

ESPÍRITO GUERREIRO PA

CONQUISTA DA TAÇA CHALLE

Publicidade

Segunda 11 de Julho 2016

RA A FINAL

Correio

do Minho.pt

Tin.Bra afirma-se como escola
da cidadania através do teatro

NGE
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ABC NO TOPO
DA EUROPA

Publicidade

Em Paris

Publicidade

PORTUGAL 1 - 0 FRANÇA ÉDER MARCOU O GOLO MAIS IMPORTANTE DA NOSSA HISTÓRIA

DA GALLAEC

IA
À EURO-R
EGIÃO

ROTAS TURÍSTICAS

ROTAS TURÍSTICAS

DA NOSSA
HISTÓRIA

Págs. 6 a 9

DA NOSSA

REIS DA EUROPA

HISTÓRIA

HOJE
OFERTA

HUGO DELGADO/LUSA

DA GALLAECIA

À EURO-REGIÃO

Págs. 21 a 23
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TIBOR ILLYES/EPA

EIXO ATLÂNTICO

Guia turístico ajuda a explorar
‘da Gallaecia à euro-região’

BRAGA REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA IGREJA

VILA VERDE NOVAS PISCINAS

Comunidade de Lamaçães teve
uma prenda nas bodas de ouro

Freguesia de Ribeira de Neiva
amplia qualidade de vida
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Publicidade

V.N. FAMALICÃO
PINGO DOCE

PÓVOA DE VARZIM
PINGO

DOCE
N.º VERDE GRAT
UITO 800 209 528

MIGUEL VIANA

FLÁVIO FREITAS

Publicidade

BRAGA - AV. LIBERDAD
E
(JUNTO À LOJA DO
CIDADÃO)

A atleta de Guimarães, Dulce Félix, conquistou a medalha de prata nos 10.000
metros no Campeonato da Europa de atletismo, que se disputou em Amesterdão. A final do Europeu de Amesterdão teve por vencedora a turca Yasemin
Can, com Dulce Félix a ser segunda e a conseguir assim a 30.ª medalha portuguesa de sempre em Europeus. Dulce Félix marcou também presença nos Jogos Olímpicos Rio’2016 e concluiu a Maratona na 16.ª posição, a 6.35 minutos
da vencedora, a queniana Jemina Sumgong. Aos 33 anos, a atleta vimaranense melhorou Londres’2012, onde foi 21.ª na estreia olímpica.

Publicidade

Obrigado Éder pelo momento do ano
e o título europeu de Portugal
Não há dúvida de que o momento do ano de 2016 a nível desportivo aconteceu a 10 de Julho: em pleno Stade de France, um golo de Éder ofereceu a Portugal o primeiro grande título internacional, numa final emotiva e marcada
pela ausência da estrela da equipa, Cristiano Ronaldo, que saiu lesionado logo aos 25 minutos. A selecção das quinas venceu a França, por 1-0, na final do
Euro 2016 de forma emocionante, graças a um golo do ponta-de-lança Éder
no prolongamento, aos 109 minutos. Ex-jogador do SC Braga entrou para dar
a vitória histórica a Portugal. Memorável!
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Regime de Apoio aos Encargos com a deslocação entre o Território Continental e as
Regiões Autónomas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

31-12-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ec43b414

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que não foi, até à data, celebrado o Contrato
Programa entre o IPDJ,IP e a Federação de Andebol de Portugal, para atribuição de comparticipação
com os encargos com a deslocação entre o território continental e as Regiões Autónomas para a
corrente época 2016/2017.
Prevê-se que tal Contrato venha a ser celebrado no início do ano de 2017, pelo que se mantêm em
vigor, e até indicação em contrário, os procedimentos administrativos a ter pelos clubes que
realizaram jogos nas Regiões Autónomas na corrente época desportiva, constantes no Comunicado
Oficial nº 49 (época 2015/2016, de 15 de Janeiro de 2016).
Mais se informa que o processamento dos créditos a favor dos clubes só será efectuado após a
celebração do Contrato Programa da corrente época desportiva, entre a Federação de Andebol e os
respectivos clubes, e após a publicação em Diário da República e respectiva disponibilização das
comparticip ações financeiras por parte do IPDJ,IP.
Publicado em sexta, 30 de dezembro de 2016
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