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EDITORIAL
Um muito obrigado

Na altura do lançamento desta edição, estão a decorrer os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, o maior evento desportivo do mundo, que coloca em prova os 

melhores atletas do planeta, que procuram conseguir um lugar na imortali-
dade, ao lado dos deuses.

Por isso mesmo, é também altura de enaltecer todos os atletas portugueses 
que representaram a bandeira nacional, não apenas em Tóquio, mas também 
no Rio de Janeiro, Londres, Pequim, Atenas, Sidney, entre muitas outras 
cidades que organizaram este evento polidesportivo no passado. Num país 
culturalmente ligado ao futebol, a profissionalização de um atleta de outra 
modalidade é extremamente complicado. Exigir medalhas aos atletas portu-
gueses, que defrontam nações onde investimento desportivo é incompara-
velmente superior, é entrar num campo de exigência que não faz qualquer 
sentido.

Todos os atletas que participaram nas olimpíadas de Tóquio merecem ser 
congratulados pela sua prestação neste evento, por carregarem a bandeira na-
cional o mais longe que conseguiram, sabendo perfeitamente que em gran-
de parte das modalidades se tratava de uma tarefa herculana. É importante 
perceber que mesmo atletas de nível mundial, como Nelson Évora e Telma 
Monteiro, tiveram de lutar contra todas as odds para singrarem ao mais alto 
nível em modalidades que não tem, nem de perto nem longe, a mesma ex-
pressão e sobretudo os mesmos apoios que há no futebol. 

A medalha de bronze no judo, de Jorge Fonseca, é uma vitória extraordinária 
para o desporto português, e mais do que tudo, um exemplo de superação de 
um homem que venceu várias batalhas na sua vida. O atleta medalhado em 
Tóquio veio de São Tomé e Príncipe para a Damaia aos 11 anos, e foi já no 
nosso país que começou a aprender judo. Anos depois chegou ao Sporting e 
começou a conquistar o mundo. Em 2015 venceu a maior das batalhas, ao 
superar um cancro, e este ano entrou em Tóquio com dois títulos mundiais 
na bagagem. Regressou a Portugal com o bronze. Jorge Fonseca queria mais, 
e tem o direito de exigir isso a si mesmo. Mas não há nenhum português se 
possa sentir no direito de exigir mais, seja a este judoca, seja a qualquer outro 
atleta, que honrou o nosso país com a sua participação no evento desportivo 
mais importante do planeta. 

https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g312721-d12986500-Reviews-H_N_restaurante-Santa_Maria_da_Feira_Aveiro_District_Northern_Portugal.html
https://www.facebook.com/Ramadinha-dos-Leitões-107339677483141/
https://www.instagram.com/restmontedasoliveiras/
https://www.facebook.com/dommanolo1/?locale2=pt_PT
https://www.facebook.com/centralourosa/
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De regresso à primeira Liga, o Estoril Praia continua a enriquecer a sua 
história, que remonta ao ano de 1939, quando na altura o clube ainda se 

denominava Grupo Desportivo Estoril Plage. O equipamento azul e ama-
relo representa o que de melhor o concelho de Cascais tem para oferecer, o 
sol e o mar, sendo fácil perceber que desde os primórdios da instituição, o 
Estoril estabeleceu uma forte ligação com o turismo local e com os despor-
tos aquáticos.
O Estádio António Coimbra da Mota acompanha o clube desde 1939 e já foi 
palco de grandes conquistas e de algumas desilusões. Com ele o Estoril subiu 
de divisão, foi campeão da Liga de Honra/Liga 2, alcançou patamares euro-
peus e paralelamente a tudo isso, ainda “acolheu” a Suécia em 2004, durante 
a participação desta no campeonato europeu que se realizou no nosso país. 

Canarinhos de volta ao ninho dos grandes
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Nos anos mais recentes, ninguém se esquece das temporadas de sonho no 
comando de Marco Silva, onde o futebol do Estoril foi elogiado por toda a 
crítica, devido ao seu jogo ofensivo e atrativo, que nunca se vergou nos jogos 
com os grandes, tendo tido um papel fundamental no desfecho do campeo-
nato da época 2012/2013, quando fez o Benfica tropeçar em véspera de visi-
tar o Dragão. Como se sabe, o desaire contra os canarinhos custaria o título 
aos encarnados e o Estoril carimbava nesse ano um momento histórico na 
instituição, conseguindo um lugar europeu na época seguinte. 
Em 2013/2014 o Estoril Praia disputou o seu primeiro jogo europeu, frente 
ao Hapoel, empatando em casa e vencendo em Israel. O clube de Cascais 
conseguiria a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa vencendo 
ambos os jogos de qualificação frente ao FC Pashing e entraria no Grupo H, 
juntamente com Liberec, Friburgo e Sevilha. O Estoril acabaria eliminado 
na fase de grupos, no entanto um histórico quarto lugar no campeonato va-
leria uma nova presença na Liga Europa, desta vez entrando diretamente na 
fase de grupos, onde encontraria PSV, Panathinaikos e Dínamo Moscovo.
Do céu ao inferno, o Estoril não conseguiu manter o ritmo da Era Marco 
Silva e acabaria por descer de divisão em 2018. No regresso à Liga 2, o 
Estoril apresentou-se sempre como uma das equipas mais competitivas em 
prova e face à própria organização do clube, seria uma questão de tempo 
até os canarinhos regressarem ao principal patamar do futebol nacional. Os 
anos seguintes serviram também para reforçar uma sincera aposta na for-
mação de atletas, um projeto que seria interrompido em 2020 com a para-
gem dos campeonatos juvenis, derivado do surto do vírus COVID-19, que 
assolou todo o planeta.
As sementes plantadas nessa época viriam a colher frutos no momento atual, 
com a conquista da Liga Revelação, por parte do plantel sub-23 do clube. 
Após a conquista das “esperanças” canarinhas, o Estoril venceu no futebol 
sénior e regressa agora à Liga Bwin. O Estoril está de volta entre os grandes, 
e promete que veio para ficar.
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Portugal Sport: Finalizando uma temporada histórica para o clube, com 
títulos no futebol profissional e nos sub-23, que balanço podemos fazer 
de um par de anos que foram verdadeiramente atípicos?
Alexandre Faria: Foi uma época muito atípica, para todos os clubes. Tivemos 
de nos adaptar a uma circunstância que não estávamos à espera. O Estoril 
Praia foi inclusivamente o primeiro clube a suspender a sua atividade em 
Portugal. Estávamos a ter provavelmente o melhor ano de sempre e tudo teve 
de ser interrompido, por todas estas questões relacionadas com a saúde e que 
abalam a nossa comunidade.
A retoma foi difícil e tenho receio que se tenha perdido uma época que estava  
e ser excecional. Felizmente mantivemos um portfólio que nos orgulha mui-

to, com 21 modalidades, sendo o clube português com mais praticantes de 
futebol feminino e foi uma pena termos ficamos com tudo suspenso.
No futebol profissional foi na mesma um ano fantástico no meio de tudo 
isto. A subida para a Liga Bwin e o título da Liga 2 foram mais que mere-
cidos. Conseguimos também o título da Liga Revelação, que é uma grande 
esperança no futuro. A colaboração de clube e SAD também tem permitido 
que atletas das camadas jovens ingressem no plantel profissional com maior 
facilidade.
As modalidades por sua vez tem tido um percurso francamente interessante. 
No indoor, mais concretamente no futsal não temos pavilhão próprio e o es-
paço onde jogávamos está transformado em covidário, o que foi uma grande 

Entrevista ao Presidente Alexandre Faria
“A nossa identidade permite que os nossos adeptos percebam porque somos um clube diferente.”

https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189154-d2461017-Reviews-Flecha_Azul-Cascais_Lisbon_District_Central_Portugal.html


https://www.vinhasecachos.com/
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condicionante para nós. Todas estas questões prejudicaram a parte desporti-
va. Mas estou confiante que a próxima época seja de afirmação para o Estoril 
Praia na primeira Liga, e também da afirmação da identidade do atleta do 
Estoril Praia. Sem dúvida que o regresso vai possibilitar a continuação do 
crescimento estrutural do Estoril Praia em termos marca. 

PS: Hoje o Estoril é um clube mais apetecível dentro da formação porque 
subiu à liga Bwin?
AF: Sim. Mas não podemos esquecer o trabalho que fizemos enquanto clube 
na formação. Temos nos juniores e juvenis o resultado de um grande trabal-
ho desenvolvido de há cinco anos a esta parte. As próprias infraestruturas 
do clube melhoraram. Com o clube na primeira liga torna-se ainda mais 
apetecível. Mas sem o trabalho da formação e infraestrutural, o plantel pro-
fissional não teria beneficiado tanto.
Para um jogador local, ter o clube na primeira liga torna-o mais apetecível, 
uma vez que os jogadores ambicionam todos um dia chegar ao principal 
patamar do futebol nacional.

PS: De que forma os sub-23 conseguem fazer a ponte entre a formação e 
o futebol profissional?
AF: Temos curiosamente duas equipas que alimentam o plantel de sub-23 e o 
plantel profissional. Que são os juniores e sub-19. Depois temos os sub-23 a 
fazer a transição para o profissional. Como presidente quero que estes joga-
dores tenham mais oportunidades na equipa principal. Mas acima de tudo 
queremos atletas que sintam o clube de outra forma, e que se sintam envol-
vidos no nosso legado histórico. Esse é um trabalho que estamos a fazer e 
isso nota-se cada vez mais. De futuro iremos ter mais jogadores da formação, 
“criados” à nossa imagem, no plantel principal do Estoril.



https://santoantonios.pt/
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PS: Comparativamente com a realidade de há 10, 15 anos, hoje é possível 
através da formação e não só, apostar no jogador português, ao invés das 
múltiplas contratações de jogadores estrangeiros?
AF: O sucesso das seleções também possibilitaram nisso. É uma relação que 
está francamente relacionada. Com os clubes a formar mais atletas, a seleção 
tem mais trunfos para vencer nas suas competições. E nós ficamos com um 
mercado nacional mais forte. 
Tudo resulta do trabalho de formação que é feito nos clubes. E hoje o Estoril 
Praia é um clube de referência em termos de formação de jogadores. 

PS: Na realidade que se vive hoje, é possível manter estrutura base de uma 
equipa como a do Estoril, época após época?
AF: Hoje é mais fácil porque os clubes tem vindo melhorar as condições que 
oferecem. Nos investimentos que fazemos nota-se muito isso. Damos con-
dições para que os atletas fiquem. Que são acompanhadas por uma vertente 
importante que é a inovação tecnológica. Mesmo os nossos jovens, hoje tem 
exemplos anteriores de atletas da formação que chegaram à equipa profis-
sional. O caminho da continuidade é possível, e os jogadores podem ter a 
perspetiva de chegar à equipa profissional. E isso é uma fórmula de sucesso 
para os clubes e para as seleções nacionais.

PS: Qual é o universo de atletas do Estoril Praia?
AF: Temos mais de 2000 atletas, 650 do futebol, em masculinos e femininos. 
Isto apenas federados. Temos outros 500 não federados. Temos um universo 
de mais de 2500 atletas, com jovens que são incutidos nos nossos valores 
de cidadania e inclusão. Este atletas mesmo que não sejam profissionais no 



https://www.facebook.com/FPKM.CIDADELA/
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futuro, a esmagadora maioria não o serão, vão seguir outras carreias e nas 
profissões  futuras irão levar consigo os valores do desporto.

PS: Foi possível segurar esse universo de atletas no período de confina-
mento? Mesmo em relação aos sócios, de quer forma conseguiram gerir 
essa massa num momento tão delicado para o desporto nacional? 
AF: Tentamos sempre manter uma ligação durante todo o período de pande-
mia com os nossos miúdos. Fizemos várias sessões online, para os manter-
mos em atividade, com realizações de treinos individuais sempre que pos-
sível. Quisemos sempre que estivessem em atividade e a realizar exercícios. 
Claro que a distância não permite o sucesso do treino como o conhecemos, 
mas quisemos que se sentissem acompanhados e a viver o clube, apesar das 
limitações. Felizmente já conseguimos retomar as atividades e esperemos que 
esta situação não conheça novos reversos. 
Em relação aos sócios, tivemos títulos para festejar, e foi difícil não ter os 
sócios connosco. Foi uma época injusta para eles. Eles tentavam manter o 
apoio a equipa no exterior do estádio e nos momentos das celebrações dos 
diversos títulos, foi duro para eles não poderem estar com a equipa conforme 

gostariam. Mas todos temos de ter a consciência que estes tempos exigem 
um grande sentido de responsabilidade e o bom senso teve de prevalecer. 

PS: De que forma o clube está a trabalhar as modalidades para a próxima 
temporada?
AF: Trabalhamos de forma muito aproximada com a Câmara Municipal de 
Cascais para retomar as competições. Cascais tem várias equipas a usar os pa-
vilhões do município. Mas a câmara tem feito um esforço com as instituições 
privadas para que se possa utilizar vários pavilhões e que não se percam estas 
competições oficiais onde vamos entrar. Mas estar no campeonato de futsal 
com estes condicionalismos, é complicado.
Não estamos conforme gostaríamos, mas há valores mais altos que se levan-
tam no meio de tudo isto. Mas vamos retomar a formação, as escolinhas e a 
competição das equipas seniores.

PS: O feminino confirma-se como uma grande aposta no clube?
AF: Correto. Somos o clube com mais praticantes, temos todos os escalões 
de formação e uma academia inédita só para atletas femininas, mesmo nos 
escalões menores. Assim evitamos desistências de atletas com o crescimento 
e na chegada à puberdade. Temos uma espécie de incubadora só para as me-
ninas mais jovens do clube.
Na liga já temos a nossa equipa, somos amadores, mas é a melhor equipa 
amadora da liga. Queremos ter a equipa profissionalizada, e iremos conse-
guir brevemente. Mas o crescimento tem de ser sustentado. 

PS: De forma caracteriza a relação do clube com o concelho de Cascais?
AF: Eu penso que temos vindo a trabalhar esse aspeto de uma forma que nos 
obriga a alguma inteligência. A 20 minutos do Sporting e do Benfica, temos 
de compreender que a identidade do clube se afirma como sendo o clube da 
terra, local, com uma maneira de ser diferente, que privilegia a formação e os 
valores, do que os resultados a todo o custo.
A nossa identidade permite que os nossos adeptos percebam porque somos 
um clube diferente. Nas camadas jovens deixamos de anunciar os resultados 
dos jogos quando são desnivelados. Ao anunciarmos o resultado seria des-
prestigiante para o adversário e nós não queremos isso. Queremos valorizar a 
formação onde o resultado não é tudo. Por isso na formação todos os atletas 
tem o seu espaço e a sua oportunidade. 



https://www.estoriledenhotel.com/
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Quer atletas, quer pais de atletas, acabam por se aperceber desta diferença e 
percebem que este é o clube da terra, e não pretende entrar no registo de vi-
zinhos ou clubes com outra realidade sobre aquilo que deverá ser o desporto. 
Não gostamos do estigma do contra tudo e contra todos.

PS: Ambições para o clube para o futuro a médio prazo do Estoril Praia. 
AF: Espero que se consiga criar um projeto que garanta a manutenção do 
Estoril por largos anos na primeira Liga. É muito importante que isso acon-
teça. Até para a região onde estamos inseridos. As épocas de Marco Silva, 
onde fomos à Europa, foram muito importantes para projetar Cascais e o 
Estoril, porque recebemos equipas importantes, e não devemos menospre-
zar o impacto que isso teve.
Ter cá o Sevilha, o PSV, o Dínamo Moscovo, todas essas equipas adoraram 
estar aqui, e várias nos pediram e equacionaram a possibilidade de realizar 
estágios internacionais aqui. E é um passo que o concelho tem de dar. Te-
mos as melhores condições, mas falta a componente do turismo desportivo. 
E é importante para o concelho conseguir receber seleções e clubes da Euro-
pa que procurem locais de estágio. 
Hoje a prioridade é a manutenção prolongada e convicta do clube na pri-
meira Liga. As pessoas não podem ver o Estoril como uma equipa que pode 
descer, mas sim como uma equipa constante na primeira Liga.
Na formação vamos dar continuidade ao que estávamos a fazer. Os resulta-
dos que estávamos a ter antes da pandemia não se perderam. É um trabalho 
que já vem detrás, continuado e esperemos que  recupere a sua plenitude a 
partir da próxima época.



https://www.quadradomagico.pt


O Leão que honra uma freguesiA
Num ano francamente positivo para os clubes de Aveiro, que garanti-

ram várias subidas de divisão nos campeonatos nacionais, o SC São 
João de Ver foi possivelmente a maior surpresa do ano desportivo. O 
clube da freguesia de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira, 
garantiu presença na recém criada Liga 3, após uma temporada verda-
deiramente histórica no Campeonato de Portugal.



https://www.jf-saojoaodever.pt/pt_pt/index
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Com a humildade de um clube de freguesia, mas a com ambição de querer 
ganhar, o Sporting Clube São João de Ver é hoje uma instituição com SAD, 
responsável pelo departamento do futebol sénior e júnior, ficando o clube 
encarregue das restantes secções de formação e modalidades. A SAD  inves-
tiu no futebol com o objetivo de dignificar o clube e a freguesia numa com-
petição cada vez mais profissionalizada, onde muitos dos rivais apresentaram 
investimentos de primeira divisão. 
Apesar de não ter entrado como favorito e no momento onde o clube ainda 
não tem as estruturas desenvolvidas para ambicionar muito mais, o desejo 
de vitória de todos os elementos relacionados com o SC São João de Ver, in-
cluindo jogadores e adeptos, revelaram-se fundamentais para o sucesso des-

portivo da coletividade, e nem a pandemia foi impeditiva para que o sonho 
comandasse a vida dos leões vermelhos. Ao longo do último ano e com os 
estádios fechados, a bola rolou, entrou na baliza várias vezes e no final foram 
feitas as contas. O SC João de Ver acabou por juntar uma excelente campan-
ha no Campeonato de Portugal, ao apuramento para a Liga 3, que está em 
vésperas de começar.
Apesar da força do leão no futebol sénior, o SC São João de Ver entra numa 
nova fase diretiva no que ao clube diz respeito. E o objetivo principal passa 
hoje por fazer da formação e das modalidades, segmentos fortes na estrutura 
do SC São João de Ver.
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Portugal Sport: O presidente é recém eleito, com um desafio novo pela frente. Quais são 
as bandeiras da nova direção para este primeiro mandato?
Pedro Oliveira: Já fazia parte da direção anterior. Conhecia o Clube por dentro e percebi 
que teria capacidade para melhorar a organização interna do Clube. Vivemos da “carolice” 
de todos os diretores, mas era preciso alguém com uma outra visão para estruturar o Clube 
internamente. Com outros colegas de direção, abraçamos este novo projeto.
Passamos também de um mandato de dois anos para um mandato de quatro anos. Assim 
conseguimos ter melhor capacidade de planear e executar um projeto sustentado.

Pedro Oliveira – Presidente do 
Sporting Clube São João de Ver

https://www.quadradomagico.pt
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PS: O vosso objetivo como direção de clube, é potencializar a formação 
e as modalidades?
PO: Em primeiro lugar queremos agregar tudo no Clube. Centralizar toda 
a gestão do Clube num espaço único. As modalidades têm sido geridas de 
forma individualizada e o Clube acompanhava mais à distância. Queremos 
uma centralidade de projetos e de organização.
Já temos formação em todos os escalões do futebol. Neste momento também 
já temos as modalidades de Basquetebol e Futsal. No curto prazo iremos 
ampliar a nossa oferta a outras modalidades que estão na calha.
Importa salientar que a gestão com a SAD é recente e queremos que haja 
uma comunicação entre ambas as partes cada vez melhor, para que todos os 
ramos do São João de Ver deixem de estar dispersos. Maior e mais unido é o 
que desejamos para o Clube.

PS: A Covid-19 interrompeu a competição nas formação e modalidades 
durante muito tempo. Face a estas carências, como é que conseguiram 
manter sócios e atletas no clube?
PO: Não era fácil para o Clube estar a abordar os sócios para o pagamento das 
respetivas quotas, sem haver campeonatos e com as provas a ser disputadas à 
porta fechada. Não quisemos sobrecarregar as pessoas. Tivemos uma quebra 
muito grande que agora vamos tentar recuperar. Estamos certos da compre-
ensão de todos os sócios e temos a certeza de que estarão a nosso lado nesta 
nova caminhada. 
Na formação conseguimos manter os atletas sempre ativos. Sempre que as 
orientações o permitissem reativamos as atividades de treinos. Participamos 
em todas as competições que podíamos. Nas paragens estivemos ativos entre 
treinadores e jogadores, com atividades lúdicas, através de videoconferências 

https://www.facebook.com/Salão-CARDOSO-310761618953839


PORTUGAL Sport • 25
SC SÃO JOÃO DE VER

de grupo. A nossa quebra de atletas acabou por ser quase nula, com muita imaginação da 
nossa parte, com a disponibilidade de todo o corpo técnico e também com grande aderência 
de todos os nossos atletas.

PS: O entendimento com a SAD tem sido positivo?
PO: Bastante positivo. A SAD tem a seu cargo a equipa dos seniores e juniores. O nosso 
ciclo terminava nos juvenis. Percebemos que isso era um problema no percurso desportivo 
do atleta. Eles próprios sentiam que havia um ciclo de formação incompleta. Dado ao bom 
entendimento com a SAD, chegamos a acordo e teremos também o escalão de juniores no 
Clube. Duas equipas de juniores, uma da SAD e outra do Clube. Os treinos serão quase 
em simultâneo, mas com treinadores diferentes. Os atletas destas duas equipas de juniores 
poderão alternar entre ambas. Dessa forma ficamos todos a ganhar, principalmente os atle-
tas, pois têm a oportunidade de mostrar o seu valor. Referir também que as captações serão 
realizadas em conjunto.

PS: Qual é o número de atletas a praticar desporto no clube?
Po: O ano passado tínhamos cerca de 170 atletas no Futebol de Formação. Não temos inte-
resse em aumentar muito mais. Temos limitação de espaço que condiciona uma boa política 
de formação. Queremos apostar na qualidade do serviço prestado e para isso temos de crescer 
de forma sustentada, tendo sempre em atenção o rácio de atletas por espaço disponível.

PS: Como caracteriza a filosofia da formação do clube?
Po: Queremos um projeto onde o desempenho desportivo é equivalente em todos os es-
calões. Não queremos ter apenas uma equipa de grande qualidade que consegue subir de 

https://www.tinocar.pt/


https://s-lighting.pt/


https://s-lighting.pt/
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divisão e depois não ter qualidade nas restantes equipas para acompanhar 
esse sucesso. Queremos tornar o nível da formação homogéneo em todos 
os escalões de formação. Somos um Clube certificado pela FPF (3 estrelas) 
e concordamos com todas as normas que estão emanadas no processo de 
certificação no que respeita ao processo de formação dos atletas. A aposta 
na qualidade dos recursos humanos, quer seja na equipa técnica, equipa 
médica, psicóloga, nutricionista, etc… serão o garante de sucesso em todo 
o processo de formação dos atletas. Essa será a nossa aposta. 

PS: Nas modalidades, qual é o espírito competitivo das equipas?
Po: No basquetebol não temos muita representatividade em termos nacio-
nais. Estamos rodeados de equipas mais fortes, o que torna o nosso projeto 
menos atrativo. Não é fácil ter atletas para todos os escalões de formação. 
Mas é um projeto que está a fazer o seu caminho e estamos convictos que a 

médio prazo será mais uma modalidade de sucesso dentro do Clube.
No futsal o projeto é diferente. Iremos ter uma equipa de juvenis e juniores a 
competir nos campeonatos de Futsal Feminino. Ao nível distrital há poucas 
equipas a competir e a AF Aveiro tem de se juntar a outras associações para 
fazer o campeonato. E aí sim, temos um objetivo ambicioso e vamos jogar 
para ganhar. Na próxima época, deveremos ter inclusivamente uma equipa 
sénior feminino.
No futsal masculino, foi um projeto que não teve condições nem orçamento 
para seguir em frente. Temos de saber avaliar todos os projetos e perceber 
o impacto que eles têm dentro do Clube. Neste momento a estratégia pas-
sa por consolidar os projetos que temos, quer em termos desportivos quer 
em termos de sustentabilidade financeira. Quando tivermos condições para 
novos projetos, certamente teremos em atenção a possibilidade de termos 
novamente o futsal masculino. 

http://www.feiradospneuslda.pt/index.html
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PS: O futebol feminino, é uma possibilidade?
Po: É um projeto interessante. Mas só com um campo de futebol de formação, esse projeto 
torna-se muito difícil. Quando tivermos um segundo campo, que é um objetivo nosso, pode-
remos ter futebol de formação feminino. Até lá continuaremos a apostar no Fustal Feminino 
como uma alternativa.

PS: De que forma as forças municipais ajudam o clube a evoluir e a projetar um futuro 
de maior sucesso?
Po: Nestes últimos dois anos fui vice-presidente do Clube, responsável pela área das infraes-
truturas. E muitos projetos avançaram desde então. Temos projetos já concluídos e outros em 
andamento. Vamos avançar com algumas grandes requalificações, pois temos infraestruturas 
que carecem de uma intervenção profunda. Esse levantamento já foi feito. Agora é dar entra-
da com os projetos para eles ser executados, uma vez que temos o aval da Junta de Freguesia e 
da Câmara Municipal, que felizmente nos ajudam nessa parte. Neste momento temos de ter 
paciências e ultrapassar a parte burocrática para então iniciar os trabalhos. 
Toda a equipa da Direção do Clube está a vestir a camisola e temos a certeza de que iremos 
conseguir fazer um excelente trabalho. Aproveito para agradecer a todos aqueles que acredi-
taram neste projeto e que continuam, todos os dias a despender do seu tempo para torná-lo 
um grande sucesso. A todos os sócios e simpatizantes do Clube apelo também ao seu envol-
vimento, pois acreditamos que, apenas todos juntos poderemos fazer o Sporting Clube São 
João de Ver um Clube de referência. 

https://www.facebook.com/claudiasantosbabysteps
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Portugal Sport: A claque Red Lions é um grupo de adeptos relativamente 
recente. Qual é a base de fundação da claque e de que forma está estabe-
lecida a vossa filosofia?
João Alves: Os Red Lions foram fundados em 2016 por seis ou sete pessoas 
na casa dos vinte anos. Todos amigos, todos ex-jogadores do clube. Na altura 
percebemos que o clube não estava no escalão onde devia estar e percebe-
mos que não iria chegar lá sem a presença daquele adepto fervoroso, aquele 
adepto chamado ultra. 
Juntamos cada vez mais pessoas e desde 2016 estamos lá semana após sema-
na. A nossa filosofia é a mesma de todas as claques: servir o clube. A tarefa 
é árdua, somos uma freguesia com muitos habitantes  e no estádio isso não 
transparece. Mesmo assim estes cinco anos foram históricos para nós e para 
o clube. Vencemos a Taça de Aveiro, subimos dos distritais e agora subimos 
para a Liga 3. E os Red Lions estiveram lá sempre. Mesmo com os estádios 
fechados não deixamos de apoiar a equipa da maneira que podíamos. 

PS: A claque é constituída por quantas pessoas?
JA: Somos entre quarenta a cinquenta pessoas. Se bem que é dificílimo ter 
esses quarenta ou cinquenta membros presentes todos os jogos.

Entrevista João Alves – Red Lions
“O SC João de Ver precisava do adepto Ultra”



PORTUGAL Sport • 31
SC SÃO JOÃO DE VER

PS: Importa salientar que a idade média dos membros do grupo, é bastante reduzida.
JA: As primeiras pessoas que atraímos foram os jogadores das camadas jovens do clube. A 
maior parte deles tinham 12, 13 anos hoje tem 17, 18. Mas sim, é uma media de idades 
muito baixa. Nada a haver com as outras claques desta zona. Temos membros ate aos 30 anos 
no máximo.

PS: Os Red Lions inspiram-se em alguma claque em particular? 
JA: Costumo responder que não a essa pergunta. Não nos focamos em ninguém. Mas se 
virmos uma boa música ou um bom cântico e se podermos extrair algo disso, porque não? 
Mas não somos aquela claque de andar à procura deste e daquele. Às vezes estamos juntos à 
semana e vamos inventando os nossos cânticos e coreografias.
Daquilo que já extraímos de outros lados, por exemplo: o ano passado com a Sanjoanense 
em casa, tentamos fazer uma dinâmica parecida com a do FC Porto do Dragão. A equipa sai 
e caem as faixas no telhado. Conseguimos fazer algo do género nosso estádio. No nosso pais 
e quem anda nas claques sabe que é difícil não olhar para os grandes.  SuperDragões, Juve-
Leo, NN e White Angels são grupos forte e tem sempre ideias que marcam. Pessoalmente 
gosto muito dos SuperDragões e da Máfia Vermelha. Simbolizam o verdadeiro ultra. Aquele 
adepto fervoroso e sem limites.

http://facebook.com/autoelectricasantamaria/
https://www.instagram.com/autostamaria/
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PS: De que forma o Red Lion se distingue do adepto tradicional do SC 
São João de Ver?
JA: O Red Lion faz um trabalho contínuo para o SC São João de Ver. Tra-
balhamos todos os dias para o clube. Não vivemos o clube 90 minutos por 
semana. O Red Lion trabalha para o clube a  toda a hora. Não descansa. O 
adepto tradicional paga o bilhete, vê o jogo e o SC São João de Ver não existe 
no resto da semana.

PS: Nestes meses que passaram, de que forma conseguiram manter o 
apoio à equipa de futebol?
JA: A equipa nunca esteve sozinha. Estivemos sempre a apoiar a equipa. Foi 
difícil ter os recintos fechados. Mas víamos o jogo de fora, num patamar ao 

lado do estádio. A equipa foi recebida na maior parte dos jogos à saída e à 
chegada do estádio. As mensagens aos jogadores eram quase diárias. E tínha-
mos um plantel novo, fizemos questão que eles nos conhecessem. Falávamos 
com jogadores, treinadores, sempre com o apoio máximo da direção. Tenta-
mos estar sempre perto da equipa e da direção. Foi difícil mas os jogadores 
sentiram que nós estávamos lá.

PS: O SC São de Ver vai ter uma tarefa difícil na Liga 3?
PA: É daquelas situações em que olhas para o calendário e percebes logo que 
não há jogos fáceis. Queremos a manutenção e os últimos anos obrigam-nos 
a sonhar. E nós temos o direito a sonhar com mais. Não temos a capacidade 
económica de outros clubes, mas vamos acreditar sempre na manutenção.

https://irmaos-alves-lda.webnode.pt/


https://www.quadradomagico.pt


O Lusitânia de Lourosa é um clube que de alguns anos a esta parte se tem destacado dentro 
da própria comunicação nacional. Desde que a direção do empresário Hugo Mendes en-

trou no clube, que o L. Lourosa se tornou num verdadeiro “must see” do futebol português.
Com uma história bonita no futebol distrital, as aspirações do clube nunca almejaram chegar 
aos campeonatos profissionais, como a própria história da instituição o esclarece. Mas desen-
gane-se quem duvida da grandeza do L. Lourosa, clube da freguesia e cidade de Lourosa, com 
uma massa adepta que revela verdadeiramente a força desta região. Desde os primórdios do 
clube, em 1924 que os adeptos de Lourosa simbolizam o bairrismo da freguesia. As rivalida-
des com o União de Lamas, SC São João de Ver, Fiães e o próprio Sporting de Espinho estão 
bem documentadas e o estádio do Lourosa é um dos recintos mais complicados de jogar para 
qualquer rival, independentemente da divisão ou do investimento inserido no clube.

De Lourosa com orgulho



https://www.jf-lourosa.com/


36 • PORTUGAL Sport
LUSITÂNIA DE LOUROSA FC www.PORTUGALSPORT.EU

A Armada Lusitana é umas das claques mais carismáticas do norte do país 
e eleva as cores de um clube que nunca na história se ergueu perante um 
adversário, numa verdadeira “febre amarela sem cura”.
O virar da página desta coletividade em termos competitivos surgiu como 
referido com a chegada da direção de Hugo Mendes ao L. Lourosa, que 
modernizou e profissionalizou o clube em todos os aspetos, numa altura em 
que o Lusitânia de Lourosa ainda estava no distrital. Com infraestruturas de 
alta capacidade, que visam o estádio e o centro de treino, equipados com os 
melhores meios e tecnologias ao dispor de jogadores e staff, desde cedo que 
se percebeu que o objetivo da direção seria elevar o clube a um patamar to-
talmente distinto e foi uma questão de tempo até o L. Lourosa ser campeão 
de Aveiro e entrar no Campeonato de Portugal com grandes ambições.
No Campeonato de Portugal e antes do dilema da COVID-19, o L. Lourosa 
disputou o acesso à Liga 2, onde não teve a felicidade de se qualificar, e num 
ano de forte aposta do clube, a Federação Portuguesa de Futebol encerrou o 
campeonato em pleno andamento. Ainda assim, a passagem pelo Campeo-

nato de Portugal foi de verdadeiro domínio dentro e fora de campo, uma vez 
que o clube conseguiu ter uma média 3000 pessoas na assistência, sendo um 
dos 20 clubes com mais pessoas presentes nos estádios em Portugal.
Na temporada 2020/ 2021 o L. Lourosa falhou o acesso à Liga 2, numa 
altura em que é assumido que a prioridade do clube são as ligas profissionais 
e o sonho é a Liga BWIN, conseguindo “salvar” o ano com o acesso à recém 
criada Liga 3. A Liga 3 promete trazer emoção ao futebol português e o L. 
Lourosa vai encontrar velhos rivais em campo, como a AD Sanjoanense, 
SC São de Ver, Oliveirense, Anadia, entre outros. Juntamente com isso, irá 
existir uma segunda fase que irá indicar quais os clubes promovidos à Liga 2 
e quem será o primeiro campeão da nova competição. 
Seja como for, o L. Lourosa não fez por menos e renovou quase por completo o 
plantel sénior, com um investimento recorde, ficando este barco agora ao leme 
do novo treinador do clube Filipe Moreira, uma “raposa velha” do futebol por-
tuguês, que passou por clubes como Torrense, Olhanense, Ac. Viseu, Oriental, 
Tondela, Mafra, entre muitos outros, numa carreira iniciada em 1984.

https://www.joaquimribeirodesousa.com/
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Portugal Sport: É público o investimento do L. Lourosa nos últimos anos na modalidade 
do futebol. Com o surgimento da Liga 3 e com o clube altamente profissionalizado, 
com que ambição chega o Filipe ao L. Lourosa? E o que é que o motivou a abraçar este 
desafio, numa altura em que soma 37 anos como treinador de futebol?
Filipe Moreira: Fiquei prisioneiro da paixão do presidente. Os argumentos que ele me apre-
sentou foram caracterizados com uma vontade de vencer e de fazer história. E disse que eu 
era o seu treinador. Conhecendo o percurso do L. Lourosa nos últimos anos, sobretudo com 
esta administração, entendi que vir para a zona norte, para Lourosa, era o ideal para a minha 
carreira. 
É um desafio aliciante, de grande responsabilidade, em que o índice de motivação de toda 
a gente está num nível muito alto. Quando isso acontece, então temos tudo para preparar 
uma época de muita qualidade, com um único sentido: quando entramos em campo, vamos 
procurar vencer sempre o nosso desafio. Ter ambição dentro do jogo onde estamos inseridos. 
Jogo a jogo e no final fazemos contas.
Tenho 37 anos de a carreira, não venho contar filmes a ninguém, venho ser realista. Futebol 
é ganhar, futebol é o momento. E o resto tem de acontecer naturalmente.

PS: O Filipe tem alguma opinião formada em relação a esta Liga 3, que vem fazer a ponte 
entre as divisões inferiores e a Liga 2?
FM: Durante muitos anos vivi uma realidade assim, no tempo da 2ª Divisão B. Subi o Ac. 
Viseu quando havia zona norte, centro e sul. Era muito mais fácil. Subia o primeiro de cada 
zona numa prova de regularidade. A verdade desportiva estava marcada toda uma época. Esse 
para mim é o modelo da justiça, da realidade. Sem primeira fase e segunda fase, sem jogos a 
eliminar. 
Agora é um mini-campeonato que pode não refletir a época desportiva. Sou apologista do 
modelo antigo. Mas há que dar mérito ao trabalho da Federação Portuguesa de Futebol. 

Filipe Moreira- Treinador do Lourosa
“Ninguém quer ganhar mais do que nós”

http://www.finicar.pt/
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A época passada foi diferente mas foi com grande qualidade e o Canal 11 
também veio dar mediatismo a estas ligas. Vamos ter uma Liga 3 que mes-
mo diferente do que eu preconizo, tem um modelo que pode ser ajustado 
consoante as dificuldades. E há que cumprimentar a FPF pelas excelentes 
condições que estão a criar a toda a gente, com muitos jogos, muita magia, 
onde tudo será mais profissional. Em pouco tempo conseguiram criar algo 
fantástico no nosso futebol e estão de parabéns por isso.

PS: Já é possível fazer um balanço em relação a estas primeiras semanas 
de trabalho de leão ao peito?
FM: O leão ainda está a comer pouca carne. Tem de comer mais. Estão a criar 
condições para quando ficar faminto querer devorar quem se aproximar no 
nosso caminho. Mas com respeito pelos nossos adversários.
Mas temos uma grande vantagem em relação aos outros. Temos uma massa 
adepta e uma claque formada por pessoas que fazem parte da equipa quando 
esta entrar em campo. Eles vivem dentro de nós, vão jogar connosco, e vão 
ser o  grande reforço desta equipa.  
Hoje ao estar no Lourosa, estou num clube grande, num clube que pensa 
grande, num campeonato histórico, e vamos trabalhar hoje para colher fru-
tos maduros durante o campeonato e mais à frente também.

PS: O Filipe Moreira já teve a chance de comunicar diretamente com os 
adeptos nestas primeiras semanas em Lourosa?.
FM: No primeiro dia marcaram logo uma posição. Vieram ter connosco, dar 
as boas vindas, foram fantásticos. Como vivemos perto uns dos outros, vou 
sentindo o calor, a exigência e a vontade de vencer. E é disso que tem de se 
gostar. Quem não gostar de pressão tem de mudar de profissão. Difícil é a 
vida de quem está doente, passa  fome e não tem trabalho. Com a bola saltar, 
gosta o povo, gosto eu, gostamos todos.

PS: A formação de jogadores, vai ser uma prioridade para o Filipe e res-
tante equipa técnica?
FM: Vamos ser práticos. Quando conversei com o presidente, eu disse que só 
queria ser treinador. Focado nos objetivos principais do clube. A partir desse 
momento se disser que vou ver a equipa B, C, E, e iniciados Z, seria tudo 
tanga. Vou aparecer pontualmente. Vou motivar pontualmente as pessoas. 
A ideologia de trabalhar jogadores na formação para irem em massa para a 
equipa principal, é tudo muito giro no papel. Vou estando presente, quando 
sentir que há perfume estou mais atento, quando não há perfume, estou me-
nos atento, desgasto-me menos. Gosto de música, mas não venho aqui para 
dar música aos outros. O meu caminho é respirar futebol sénior. 
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Mas dou os parabéns a quem trabalha a formação, porque é muito importante para o desen-
volvimento daquilo que é o jogador português de amanhã.

PS: O trabalho que tem sido desenvolvido nos centros de formação dos clubes portu-
gueses, tem sido importante para valorizar o jogador nacional?
FM: Sim e o caminho tem de ser esse. Se não, não vale a pena ter formação e criar ilusões 
nos miúdos e nos pais. Cada vez mais há condições e melhores profissionais a trabalhar a 
formação. Clubes com um bom raio de ação para captar jogadores de outras zonas. E apan-
har jogadores do estrangeiro com qualidade. Com idades adequadas para crescer e entrar no 
negócio do futebol. Valorizar, rentabilizar e vender. É um negócio que os clubes precisam.

PS: Os adeptos do L. Lourosa ambicionam mais uma subida de divisão. A Liga 2 está 
no horizonte do clube há várias temporadas. O Filipe acredita que será este ano que o 
sonho será concretizado?
FM: Acredito no que me falaram. Acredito na mensagem do presidente e desta estrutura. Acre-
dito nas pessoas que trabalham nesta casa. Acredito nas pessoas que querem que o Lourosa 
faça o melhor campeonato de sempre. Mas o realismo vai imperar. Este campeonato vai dar 

https://www.facebook.com/Jorge-Silva-Cabeleireiros-467542980293953
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muito trabalho e será dentro de campo que vamos mostrar quem somos.
O sucesso não será para todos e não será fácil atingi-lo, se não pensarmos 
todos da mesma maneira.

PS: Uma mensagem para os adeptos mais ambiciosos do L. Lourosa. 
FM: Ninguém quer ganhar mais do que nós. Os adeptos tem de perceber 

isto. E ninguém quer ganhar mais do que eles. Então se todos queremos 
ganhar, é uma mensagem coletiva. A corrida não vai ser de 100 metros. É 
uma maratona, onde todos queremos ganhar. Olhando em frente, respei-
tando todos os oponentes. Em campo vamos trabalhar para fazer os adep-
tos sorrir. Se conseguirmos isso, os adeptos do L. Lourosa vão ter a época 
que sonham há muitos anos. Quero ganhar todos os dias.

https://talhostomazefilhos.pt/


https://www.facebook.com/MustacheLourosa
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Portugal Sport: O Henrique chegou ao clube quando o Lourosa subiu ao Campeo-
nato de Portugal e ao longo destes quatro anos fez parte de um projeto que visa levar 
o clube a outros patamares. Que diferenças encontra hoje no L. Lourosa, em relação 

ao período de há quatro anos atrás?
Henrique: Cheguei aqui um bocadinho de paraquedas, depois da experiência no Chipre. 
Tinha aqui o André Ribeiro e o Sérgio Carvalho que já conhecia bem, e fiquei cá para 
manter a forma até surgir algo em concreto para a minha carreira. Ao final de três semanas, 

as coisas que surgiram eram para fora do país e eles estavam sempre a convidar-me para ficar 
no Lourosa. Acabei por aceitar o desafio e fizemos uma época interessante.
Na altura o clube já era bastante profissional para a realidade onde estava inserido. Infraes-

truturas, staff, já era tudo bastante profissionalizado e as condições eram excelentes. 
Com o passar dos anos, o Lourosa evoluiu noutros aspetos, nomeadamente em 

termos de jogadores e outras competências. O Campeonato de Portugal 
é muito competitivo. O Lourosa montou uma bela equipa e foi pena 

a pandemia ter interrompido o trabalho que estávamos a desenvol-
ver em 2019/2020.  Estávamos bem encaminhados para o playoff, 

jogávamos bem, estávamos no bom caminho, mas decidiram inte-
rromper a competição e promover o Vizela e o Arouca. 
O ano passado não correu da melhor maneira, mas pelo menos 
conseguimos chegar à Liga 3.

PS: A Liga 3 é uma competição que faz sentido em Portugal?
H: Faz todo o sentido. Eu comecei a jogar no Fafe na altura 
na segunda divisão B e sei que estas divisões vão criar muitos 
derbys dentro da competição, muitos jogos interessantes, que 
vai trazer muito público ao estádio. Vai ser ainda mais com-
petitivo e faz total sentido.

PS: A massa adepta do Lourosa é conhecida por ser bas-
tante aguerrida, independentemente da divisão onde 
jogue o clube. Como tem sido a relação do Henrique 
com os adeptos do Lourosa? Por ser uma figura conhe-
cida os adeptos exigem mais de si, ou podemos consi-
dera-lo uma espécie de ídolo da bancada?

Henrique – Jogador do L. Lourosa
“O L. Lourosa hoje é um clube atrativo para qualquer jogador”

https://www.facebook.com/AOficinaAutoLourosenseLourosa/?ref=page_internal
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H: Não me considero nada disso. Simplesmente tento dar o meu melhor e eles sabem disso. 
Eles estão sempre do lado dos jogadores e se o grupo der tudo em campo, eles próprios sabem 
reconhecer esse trabalho. Muitas vezes não se pode ganhar, mas o que eles exigem acima de 
tudo é a entrega. No passado joguei numa equipa com adeptos também bastante exigentes, o 
Boavista, o que facilitou a minha integração com os adeptos do Lourosa. 
Quando vim já tinha conhecimento que os adeptos eram uma das forças do clube, e são pes-
soas que merecem e nos ajudam na luta pelos nossos objetivos. E todos juntos não tenho a 
menor duvida que vamos estar nas Ligas profissionais.

PS: Olhando para as transformações do plantel, que ao longo dos anos conseguiu con-
tratar jogadores de peso, jogadores oriundos de clubes rivais, podemos concluir que 
hoje o Lourosa é o clube mais atraente do distrito de Aveiro, fora os que jogam nas ligas 
profissionais?
H: Acredito que sim. Temos condições e estruturas sem igual nos outros clubes aqui da zona. 
E o Lourosa é um clube que luta por coisas grandes. Não anda aqui por andar e até por isso 
hoje é um clube atrativo para qualquer jogador.

PS: Nestas primeiras semanas de trabalho, já sente o dedo do novo treinador?
H: Tenho gostado muito de trabalhar com o treinador Filipe Moreira. Tem sido bastante sa-
tisfatório. A maneira de jogar é diferente, o plantel também está completamente renovado, 
e quem veio também vem ajudar, vem trazer qualidade. Nestas duas semanas posso concluir 
que vai haver muita rivalidade interna, no bom sentido, uma vez que ganhar um lugar neste 
Lourosa não será fácil. 

PS: O formato da Liga 3, que terá duas fases distintas, veio modificar a forma da equipa 
encarar a época, uma vez que o acesso à Liga 2 será diferente do que acontecia no Cam-
peonato de Portugal?
H: No CP tínhamos oito séries e havia o playoff, porque não iam subir oito equipas. Este 
modelo será mais atraente, só com duas séries, e será mais justo para todas as equipas que 
querem subir de divisão. 

PS: O objetivo para este ano é a Liga 2?
H: Claro que temos todos essa ambição. Sabemos que será difícil, vamos ter de crescer no cam-
peonato, chegar aos quatro primeiros lugares. Temos todas as condições para estar no playoff, 
mas a partir dai é futebol, tudo dependa da bola que entra ou não e não ninguém que pode 
vir dizer diretamente que vai subir de divisão. 

PS: A primeira fase promete bastantes. Foram muitas as equipas de Aveiro a marcar pre-
sença na Liga 3. Estava à espera de encontrar tantas caras conhecidas neste novo cam-
peonato?

https://www.facebook.com/All-Together-Bar-493432710683814/?ref=page_internal
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H: Há muitas equipas aqui no norte que esperava encontrar na Liga 3. 
Aqui de Santa Maria da Feira e São João da Madeira também temos 
rivais a marcar presença, o que vai tornar a coisa interessante. Para nós e 
para os adeptos. É mais um motivo para termos pessoas nas bancadas a 
assistir aos nossos jogos.
O último ano foi atípico, jogar sem público é um processo complicado. 
Foi muito difícil para nós e torna o jogo diferente. Basta ver o futebol 
dos grandes da primeira Liga, que não tinha a mesma intensidade, com-
parativamente a um ano normal. 

PS: Sendo hoje da prata da casa, quais foram nestes quatro anos os 
grandes jogos que recorda ao serviço do L. Lourosa?
H: Gostei de jogar contra o Arouca, por causa da rivalidade regional, na 
disputa pela subida. Com o Leiria no primeiro ano também foi interes-
sante. Tivemos o jogo da Taça em que ganhamos ao Covilhã. O jogo 
seguinte com o Famalicão também foi marcante, apesar de termos sido 
eliminados.
Com o Sporting de Espinho também tivemos jogos muito interessantes 
por causa da rivalidade entre os adeptos, é o tipo de jogos que trazem 
emoção ao futebol. E a Liga 3 vai ser ótima para trazer jogos que captem 
o real interesse dos adeptos. 



https://www.sodrivestand.com/


O judoca Jorge Fonseca conquistou no passado dia 29 de julho a terceira 
medalha de bronze portuguesa na modalidade, após o terceiro lugar em 

Tóquio2020, e a 25.ª da história de Portugal em Jogos Olímpicos. Esta foi 
a primeira medalha conquistada pelo nosso país na competição que decorre 
até 8 de agosto no Japão. O português, bicampeão do mundo em -100 kg, 
impôs-se ao canadiano Shady Elnahas, por waza-ari, depois de ter sido arre-
dado da final pelo sul-coreano Cho Guham.
“É saboroso mas queria mais. Trabalhei bastante para o ouro. O treinador 
deu-me uma chapada e acordei... Queria o ouro, mas infelizmente não co-
rreu como gostaria. Agora é trabalhar para o próximo desafio”, disse o judoca 
em declarações prestadas à RTP, que assim junta o seu nome aos de outros 
judocas lusos medalhados em Jogos, casos de Nuno Delgado e Telma Mon-
teiro.
“Agora é trabalhar para o ouro em Paris. Sou bicampeão do Mundo, o meu 
lugar é o ouro. Estou feliz com o bronze, mas quero ser o melhor de todos 
os tempos no desporto nacional”, acrescentou Jorge Fonseca, que deixou 
um agradecimento aos portugueses e “alfinetou” duas marcas desportivas de 
renome mundial. 
“Agradeço aos portugueses que me apoiaram. O desporto nacional tem evo-
luído bastante e precisamos de mais atletas assim. Viva Portuga!”, atirou.  
“Quero dedicar esta medalha à minha mãe. Apesar de não me deixarem en-
trar para a polícia, lutei pelo meu grande objetivo. Vou também dedicar esta 
medalha à Adidas e à Puma e aos seus dirigentes, que não acreditaram em 
mim. Sou bicampeão do mundo e medalhado olímpico, o que mais preciso 
para ter o apoio deles? Beijinhos para eles…”. 
Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo portu-
guês, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no 
Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pon-
tuar para waza-ari a 39 segundos do fim.
Jorge Ivayr Rodrigues da Fonseca tem 28 anos, entrou apenas aos 14 no 
judo e pela via do Desporto Escolar, mas hoje é um dos heróis da nação 
portuguesa. O atleta nascido em São Tomé e Príncipe mostrou-se satisfeito 

pelo bronze em Tóquio, mas admitiu que ficou com um sentimento agridoce 
depois de ter falhado o acesso à final devido a uma cãibra. Apesar de tudo, o 
atleta do Sporting já prometeu que daqui a três anos vai lutar pelo lugar mais 
alto do pódio em Paris, França. 

“Quero ser o melhor de todos os tempos” 
Judoca Jorge Fonseca conquistou bronze para Portugal nos Jogos Olímpicos 
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O s Jogos Olímpicos de Tóquio vão ficar para sempre na memória de Patrí-
cia Mamona. A atleta  portuguesa conseguiu bater o recorde nacional de 

triplo salto, ao mesmo tempo que conquistou a medalha de prata na prova 
olímpica. Foi na quarta tentativa da final, que Mamona conseguiu entrar no 
“grupo” dos 15 metros, ao atingir os 15,01 metros de salto.
Dias depois de Jorge Fonseca trazer o bronze na prova -100 Kg de judo, Pa-
trícia Mamona conquista a prata no triplo salto, nesta que foi a sua terceira 
participação em Jogos Olímpicos. Em 2012 a atleta do Sporting ficou apenas 
na 13ª posição e quatro anos depois no Rio de Janeiro conseguiu um sexto 
lugar. Aos 32 anos, a prata em Tóquio é mais uma conquista entre tantas ou-
tras, nomeadamente os dois títulos europeus, que venceu em 2016 e 2017.

Um voo para a história
Depois de conquistar o segundo lugar nos Jogos Olímpicos no dia 1 de agosto, 
Patrícia Mamona recebeu a medalha no dia seguinte a 26ª medalha da história 
de Portugal nas olimpíadas. Na cerimónia, a vicecampeã olímpica recebeu a 
medalha nas mãos de um membro chileno do Comité Olímpico Internacio-
nal Neven Ilic, acompanhado por Ximena Restrepo, colombiana medalha de 
bronze nos 400 metros nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.
Em altura de celebrações, Mamona assume a felicidade de entrar num grupo 
de elite, com um voo histórico em Tóquio. “Fazer parte do clube dos 15 me-
tros, quase de elite, fiquei muito contente. Mas saber que fez 12 centímetros 
na tábua tive de garantir que eram mesmo 15 metros... Vou desfrutar e tentar 
com mais calma ver os outros saltos. A competição foi boa. Vi os resultados, 
em três saltos fiz recorde nacional, o que mostra consistência, quando isso 
sucede é porque há possibilidade para saltar ainda mais”.

Mais uma para o museu
A medalha de prata não vai sair do pescoço de Patrícia Mamona nos próxi-
mos tempos, garante a atleta, em tom de brincadeira, em declarações aos 

meios de comunicação sociais portugueses. ““Vai estar comigo, porque de 
vez em quando com a emoção esquecemos nos aviões. Vou fazer questão de 
a ter sempre comigo ao peito. Depois vou ter de arranjar um sítio especial, 
ao lado da minha medalha dos Europeus. Cada vez mais estou a pensar que 
tenho de criar um museu caseiro para guardar estas coisas, que são muito 
importantes na minha vida, porque isto é a minha vida”.

Patrícia Mamona 
conquista a segunda 
medalha para Portugal

https://emotioncar.pt/


O Sporting venceu, no passado dia 31 de julho, a 9. ª Supertaça Cândido 
Oliveira da sua história. Naquela que foi a 43.ª edição da prova, os leões 

iniciam a temporada a festejar depois de em 2020/21 terem conseguido que-
brar um jejum de quase 20 anos ao vencerem o campeonato nacional. 
Num jogo que contou com quase 8 mil adeptos nas bancadas, o SC Braga 
entrou mais forte, dominador e aos 20 minutos deu sequência a essa exibição 
personalizada, com Fransérgio a rematar de forma eficaz para o primeiro 
golo do encontro. 
O Sporting sentia dificuldades em impor o seu jogo, mas rapidamente o jogo 
deu uma volta a favor dos verde e brancos. Nuno Mendes lançou Joavane 
e este bateu Matheus para o empate. Menos dez minutos depois do 0-1, o 
Sporting chegava ao empate e, antes do intervalo, consumaria a reviravolta. 
Pote recebeu a bola na direita e de trivela atirou para o segundo remate eficaz 
do campeão nacional. 
Já na segunda parte, o Sporting foi claramente melhor. O SC Braga arriscou 
como pôde, Carlos Carvalhal cedo tentou mudar o rumo dos acontecimen-
tos, mas a verdade é que os arsenalistas nunca foram capazes de incomodar 
a defesa dos leões e o empate nunca esteve verdadeiramente em causa. Aliás, 
o Sporting esteve sempre mais perto de chegar ao terceiro golo do que o SC 

Braga fazer o 2-2, tendo desperdiçado três boas oportunidades para fechar 
o jogo. Apesar de não ter chegado ao 3-1, o Sporting não deixou escapar o 
triunfo e festa a festa, desta vez junto dos seus adeptos, num jogo que fica 
indubitavelmente marcado pelo regresso do público ao estádio. Como gritou 
a falange leonina, “o campeão voltou” e já levou a Supertaça. 

O campeão voltou e já levou a Supertaça 
Sporting venceu SC Braga e levanta mais um troféu 

Ficha de jogo 
Local: Estádio Municipal de Aveiro 
Árbitro: João Pinheiro 
Assistência: 7.710 espetadores

Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal (Matheus Nunes, 80), 
Ricardo Esgaio, João Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Pote 
(Bruno Tabata, 83), Jovane Cabral (Nuno Santos, 80) e Paulinho (Tiago 
Tomás, 69).
(Suplentes: Luis Maximiano, Matheus Reis, Luís Neto, Rúben Vinagre, 
Bruno Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás).
Treinador: Rúben Amorim.

Sporting de Braga: Matheus, Raúl Silva (Tormena, 46), Paulo Olivei-
ra, Sequeira, Fabiano, Al Musrati, André Horta (Mario González, 54), 
Galeno (Roger, 70), Ricardo Horta, Fransérgio (João Novais, 81) e Abel 
Ruiz (Vítor Oliveira, 81).
(Suplentes: Tiago Sá, Tiago Esgaio, Tormena, João Novais, Roger, Vítor 
Oliveira e Mario González).
Treinador: Carlos Carvalhal.

Golos: 0-1, Fransérgio (20’); 1-1, Jovane (29’); 2-1, Pote (43’)

Disciplina: Cartão amarelo para João Palhinha (17), Pote (44), Fran-
sérgio (45+2), Matheus Nunes (49), Tormena (62), Sequeira (87) e João 
Novais (90+1).
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No final da partida, Rúben Amorim sublinhou a importância de o Sporting ter sofrido pri-
meiro. O técnico diz que o golo do SC Braga fez acordar os leões, que após uma entrada 

tímida partiram para uma exibição segura e levantaram o troféu no Municipal de Aveiro. 
«Foram só 15 minutos de domínio do Braga. Com golo ou sem golo, são 15 minutos. Al-
guma ansiedade, dificuldade de construir, Braga bem a pressionar, mas depois conseguimos 
tomar conta do jogo. Parece que o golo nos fez bem, libertou-nos e depois partimos para 
uma boa exibição, onde fomos superiores. Tomámos conta do jogo”, disse Rúben Amorim, 
ressalvando que o campeão nacional foi um justo vencedor. 
“É algo a que estamos habituados, mas quisemos fazer claramente o terceiro golo. Tivemos 
muitas oportunidades, estivemos mais perto do terceiro golo do que o Braga do empate e 
acaba por ser justo. É bom começar o ano com um título. É um título especial, porque é só 
um jogo, algo injusto para duas equipas que fizeram uma época passada muito boa, mas está 
feito, vai para o museu do Sporting e agora é começar outra etapa”, concluiu o treinador dos 
lisboetas. 

Carvalhal lamenta distração e ausências 
Carlos Carvalhal aceitou a derrota com desportivismo, mas também não deixou de lamentar 
as ausências do SC Braga para o jogo da Supertaça. O técnico dos arsenalistas elogiou a boa 
entrada na partida, mas referiu que uma distração foi suficiente para o adversário começar a 
reviravolta. 
“Parabéns ao Sporting. Depois, dar uma palavra aos adeptos que aqui estiveram pelo apoio. 
Tivemos uma boa entrada, fomos pressionantes, o Sporting teve muitas dificuldades em en-
trar na nossa estrutura defensiva, conseguimos fazer um golo, estávamos melhor nessa altura, 
o jogo controlado, e sofremos num lance de distração para o qual estávamos avisados”, disse 
Carlos Carvalhal. 
“O Sporting chega à vantagem por mérito da capacidade individual dum grande jogador. 
Evidentemente, o Sporting em vantagem, a jogar mais em ataque rápido, podia criar difi-
culdades, mas nós fomos ao limite, até à última pinga do nosso suor. É assim que eu quero. 
Jogaram alguns miúdos, como o Fabiano, Roger e o Vitinha, tivemos algumas limitações 
para este jogo. Faltou o Fábio Martins, Piazon, a lesão do Castro e não recuperação do David 
Carmo e do Francisco Moura”, lembrou o técnico dos bracarenses.
“Fizemos o que nos competia. Tentámos chegar ao segundo golo com mais coração do que 
cabeça, reconheço, mas fomos até ao limite das nossas forças”, escalpelizou. 

“É um título especial para o Sporting”
Rúben Amorim fala de um resultado justo ante o SC Braga 

http://photomaton.pt/
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Pedro Proença rejubilou com o regresso do público aos estádios, assim como 
os clubes que tanto têm feito desse tema um autêntico cavalo de batalha. A 

normalidade está, aos poucos a voltar ao futebol nacional, e o presidente da 
Liga de Clubes não poderia estar mais satisfeito. 
A Liga Portugal tem já a norma articulada com a DGS e os clubes estão a pre-
parar-se para receber público assim haja “ok” formal do Governo na próxima 
quinta-feira. Repito: o futebol é dos adeptos”, destacou o dirigente no final de 
julho, numa altura em que se preparava o anúncio de a Supertaça poder contar 
com adeptos nas bancadas, ainda que 33 por cento da lotação do recinto. 
Dias antes, Pedro Proença reagia à decisão de abertura das portas aos adeptos 
em dois jogos, na receção do Marítimo ao Boavista, bem como na visita do 
Estoril Praia ao Nacional, ambos para a primeira fase da Taça da Liga. 
“Que bom é ver público nas bancadas na Madeira. 1700 adeptos, dois es-
tádios, casos de sucesso no que toca ao espetáculo e à segurança de todos”, 
escreveu Pedro Proença nas redes sociais. 
“Estes dois encontros da Taça da Liga marcaram o início daquilo que consi-
deramos ser o regresso à normalidade, que a sociedade tanto precisa e anseia. 

Uma normalidade que muito em breve, terá de se alargar a todo o país”, 
pediu o responsável da Liga de Clubes. 
“O futebol só faz sentido com adeptos, É, sobretudo por isso, que temos 
lutado tanto para que regressem ao lugar onde pertencem. Sabemos que esse 
dia está cada vez mais perto”, partilhou o antigo árbitro internacional, garan-
tindo que os clubes já se estão a preparar nesse sentido. 
Entre avanços e recuos no plano de desconfinamento, é muito provável que 
o Governo português, em sintonia com a Direção-Geral da Saúde, um re-
gresso gradual dos adeptos aos estádios de futebol. Ainda que em condições 
espaciais, esta tomada de posição há muito que vinha a ser reclamada pelos 
emblemas profissionais, que sempre apelaram ao bom-senso do Governo e 
sublinhavam que os jogos sem público estavam a ter efeitos muito negativos 
para as respetivas tesourarias. 
O jogo da Supertaça, entre Sporting e SC Braga, contou com uma lotação 
máxima de 33 por cento, ou seja, cerca de 10 mil adeptos puderam assistir 
ao desafio que colocou frente a frente o campeão nacional e o vencedor da 
Taça de Portugal da temporada anterior. 

Clubes rejubilam com o regresso de público
Pedro Proença lembra que o futebol é dos adeptos
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