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Farense defronta Operário na Lagoa pela segunda vez Encontro verde em Angra do Heroísmo

Contrariar o poderio Sp. Ideal tenta mudar
dos algarvios
tendência
Foto: Henrique Barreira

O Operário defronta pelas 15h00 de hoje, na
Lagoa, o Farense, para a 2.ª jornada da zona Sul,
fase de subida do Campeonato de Portugal PRIO.
O Operário, 2.º classiﬁcado na série “E” com
35 pontos, enfrenta a forte equipa de Faro, que ganhou a série “H” com 39 pontos.
Na 1.ª jornada o Farense venceu, em casa, por
2-1, o Louletano, virando o resultado desfavorável
e marcando o golo do triunfo no sexto minuto de
compensação, na transformação de um livre superiormente executado pelo veterano Neca.
O Operário perdeu em Fátima, por 2-0, mas não
perdeu o timoneiro André Branquinho, como, por
lapso, noticiamos na edição de terça-feira, baseados
na informação de um colega de uma rádio local que
acompanhou a partida. Quem foi expulso foi o treinador adjunto Manuel Alfredo Jaime (Nelo), sendo
punido com 15 dias de suspensão e multado em 102
euros. Ausente estará o lateral esquerdo Hugo Si-

mões, que cumprirá uma partida
de suspensão.
Será a segunda partida do Farense na Lagoa. A primeira foi a
13 de Março de 2011, vencendo
a equipa algarvia por 1-0, golo de
Bruno Carvalho, aos 42 minutos.
O Farense reforçou-se em
quantidade (26) e em qualidade
visando o regresso à 2.ª Liga.
Ainda no mês de Janeiro entraram os avançados Gonçalo
Gregório (ex-Leixões), Jorginho
(ex-União de Leiria), Tavinho
(ex- Almancilense), o médio
Erik (ex-F. C. Zimbru, da Moldávia), o lateral Tomás Dabó (exArouca) e o guarda-redes Paiva (ex- União Oliveirense).
Na equipa actual de Faro actuam André Vieira,
que realizou pelo Operário 28 jogos na época passada, e os ex-Santa Clara Nuno Silva (2014/15),
Livramento (de Janeiro de 2005 a Janeiro de 2007)
e Jorge Ribeiro (2000/01, sendo campeão pela 2.ª
Liga).
O Operário, com as limitações orçamentais conhecidas, contou apenas com Camará, que regressou à Lagoa após um ano e meio no Salgueiros, e
que deve estrear-se hoje.
António Moreira, árbitro de Vila Real, está designado para dirigir o jogo da Lagoa.
Na Praia da Vitória joga o Praiense com o Real
Massamá, partida dirigida pelo árbitro Luís Reforço, de Setúbal.
Torreense-Desportivo de Fátima e LouletanoSacavenense, são os outros desaﬁos da 2.ª jornada.

Os dois clubes dos
Açores que têm o “verde e
branco” como equipamento prioritário, jogam hoje,
pelas 15h00, no estádio
João Paulo II, em Angra do
Heroísmo, para a 2.ª jornada da fase de manutenção/
descida do Campeonato de
Portugal PRIO.
Será a primeira vez que
Lusitânia e Sporting Ideal
se encontram para esta prova e quinta de âmbito nacional. A tendência é para a vitória do Lusitânia. Em
12 jogos a formação de Angra ganhou 7, empatou
3, apenas perdeu por uma vez, marcou 17 golos e
sofreu 7. No estádio João Paulo II o melhor que o
Sporting Ideal conseguiu em 6 jogos foi um empate, como se constata no quadro que acompanha esta
nota.
O Sporting Ideal realizou uma excelente carreira
na série “E”. Por pouco não ﬁcou na fase de subida.
Somou 32 pontos. Vem de uma vitória tranquila sobre o Angrense.
O Lusitânia, na série “F”, arrecadou 18 pontos.
Face a um modelo que não agradou a ninguém e que
vai ser alterado na nova época, as equipas transitaram apenas com 25% dos pontos ganhos nas 18 jornadas da primeira fase.
O Lusitânia foi empatar na 1.ª jornada ao campo
do Sertanense. Mas perdeu três inﬂuentes jogadores
por terem sido expulsos. Pedro Melo e Marreta têm
1 jogo de castigo para cumprirem e Gonçalo Toste,
3 jogos. O rescaldo ainda deu ao diretor Marco Silva 22 dias de suspensão e 204 euros de multa. Por

isso, o contingente de micaelenses que irão alinhar
ﬁca reduzido a Vitor Vieira, Filipe Mendonça e a
Samuel.
O Sporting Ideal tem o grupo mais composto,
depois da onda de lesões que apoquentou as opções
do Luís Roquete.
Renato Gonçalves, da Guarda, é o árbitro para
este jogo.
A cerca de 2 kms de distância joga o Angrense
com o Gafetense. Benﬁca de Castelo Branco-Alcobaça e União de Leiria-Sertanense são os outros
encontros da 2.ª jornada da série “E”.

Resultados Lusitânia-Sp. Ideal
1996/97
1998/99
2010/11
2011/12
2014/15
2014/15

3-1
2-0
2-0
3-0
0-0
3-0*

*2.ª fase Liga MEO

Com Pedro Pauleta no Conselho das Quinas de Ouro

Nomeados os candidatos aos prémios de 2016
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a
Associação Nacional dos Treinadores de Futebol
(ANTF) e o Sindicato dos Jogadores Proﬁssionais de
Futebol (SJPF) juntaram-se para organizar a II edição da Gala das Quinas de Ouro, que irá decorrer no
próximo dia 20 de Março. Este tem como objetivo
reconhecer o trabalho dos portugueses e portuguesas
com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol
de praia em 2016 (em Portugal ou no estrangeiro).
A escolha dos nomeados foi feita pelo Conselho das Quinas de Ouro, presidido pelo antigo internacional português e Melhor do Mundo FIFA em
2001, Luís Figo. O Conselho das Quinas de Ouro é
composto por nove elementos, três de cada instituição que organiza as Quinas de Ouro: Luís Figo (presidente), Pedro Pauleta e Ivan Dias, indicados pela
FPF; Vítor Baía, Carla Couto e António Simões,
indicados pelo SJPF; António Oliveira, Bernardino
Pedroto e José Carlos Castanheira, indicados pela
ANTF. Escolhidos três nomeados por categoria, a
votação ﬁnal será feita por treinadores, jogadores e
adeptos.
Na cerimónia serão ainda premiados os árbitros
mais bem classiﬁcados na época 2015/16 e revelados o Onze do ano de futebol masculino e o Onze do
ano de futebol feminino, eleição exclusiva do SJPF.
Aqui ﬁcam todos os nomeados escolhidos pelo
Conselho das Quinas de Ouro:
Jogadora portuguesa de futebol: Ana
Borges, Cláudia Neto e Matilde Fidalgo.
Jogador português de futebol: Cristiano

Ronaldo, Pepe e Rui Patrício.
Jogador de futebol de praia: Elinton Andrade, Madjer e Rui Coimbra.
Jogadora de futsal: Ana Azevedo, Ana Catarina
e Inês Fernandes.
Jogador de futsal: Bebé, Cardinal e Ricardinho.
Jogadora revelação (21 anos ou menos em
2016): Andreia Norton, Catarina Amado e Vanessa
Marques.
Jogador revelação (21 anos ou menos em

2016): André Silva, Gelson Martins e Renato Sanches.
Treinador de futebol masculino: Fernando Santos, Rui Vitória e Vítor Oliveira.
Treinador de futebol feminino: Fernando Matos, Francisco Neto e Pedro Bouças.
Treinador de futsal masculino|: Joel Rocha, Jorge Braz e Nuno Dias.
Treinador de futsal feminino: Francisco Paiva, Pedro Nova e Teresa Jordão.

Treinador de futebol praia: José João Marques; Mário Miguel e Mário Narciso.
Treinador da formação: António Folha, Hélio
Sousa e João Couto.
Treinador revelação: Jorge Simão, Ricardo Soares e Sérgio Bóris.
Equipa masculina: Seleção A; Seleção Futebol
Praia e Seleção Sub-17.
Equipa feminina: Clube Futebol Benﬁca, Seleção A e Valadares.

