NOTICÍAS E INFORMAÇÕES

O QUE NOS MOVE….
Nos termos do art.º 4º dos Estatutos, a Delegação tem como objectivo “a criação
de um espaço de convívio e de dinamização de actividades culturais, recreativas e
desportivas em benefício dos seus associados.”
Para a realização do seu objectivo, cabe à Delegação, conforme estabelece o art.º
5º, entre outras actividades:
1. Aproximar a família portista, em especial na área de influência de Lisboa;
2. Captar novos aderentes para a família portista residente na mesma área;
3. Engrandecer e projectar a imagem do Futebol Clube do Porto, tendo
sempre presentes os superiores interesses do nosso clube.
O que nos move é, pois, tentar, com todo o empenho que as limitações do
dirigismo amador nos permitam, cumprir as grandes linhas de força dos nossos
Estatutos.
Contamos, para tal, com este Boletim, através do qual vamos procurar interagir
de forma mais intensa, regular e profícua, com os nossos associados.
Temos, contudo, consciência que será muito difícil atingir os objectivos definidos
sem o apoio de todos, particularmente dos mais jovens, os dirigentes do futuro.
Precisamos das vossas críticas construtivas, das vossas ideias novas, das vossas
sugestões motivadoras, quer seja para corrigir, para melhorar ou para inovar.
Unidos, conseguiremos!
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Funcionamento da Sede
O horário de funcionamento da nossa Sede é o seguinte:
Serviços Administrativos
Segunda a Sexta – 15 às 21 h
Sábados, Domingos e Feriados – das 15 às 22 h
Área de Convívio
Segunda, Quarta, Quinta e Sexta - Encerrado
Terça – das 18 às 22 h
Sábados, Domingos e Feriados - das 12 às 22 h
O horário poderá ser ajustado mediante o interesse dos Associados e da
Delegação. Nos dias de jogos televisionados a Delegação abrirá 1 hora antes.
Jantar Mensal
No Jantar mensal de Setembro (dia 8) tivemos o prazer de ter connosco o Director
do Diário de Notícias e Grande Portista Sr. Paulo Baldaia (leia no Jornal O Jogo, ao
domingo o seu artigo de opinião).
Entretanto, ocorreu no passado dia 6 de Outubro o habitual jantar da 1ª quinta
feira de cada mês.
Caro Dragão, se nunca participaste, inscreve-te, no limite até ao fim do dia
anterior. Serás bem recebido!
Lançamento do Livro
O nosso Associado Sr. Dr. João Coelho dos Santos fará a apresentação do mais
recente livro da sua já vasta obra na nossa Delegação, em principio, a 18 de
Novembro. O autor convida todos os nossos associados para o evento. A entrada
será livre.
Dragão de ouro
Segundo notícia difundida no dia 11 de Outubro, o Presidente da Assembleia Geral
de Os Dragões de Lisboa, Sr. Dr. Renato Barroso, é o galardoado com o Dragão de
Ouro de Sócio do Ano, que será entregue na cerimónia a realizar no dia 24 de
Outubro no Coliseu do Porto. Os Dragões de Lisboa – Órgãos Sociais e Associados
– congratulam-se com esta nomeação que para todos constitui motivo de grande
orgulho e satisfação.
Bilhetes para os jogos do F.C.Porto
Os associados da Delegação e os sócios/ simpatizantes do Clube poderão
conseguir ingressos para os jogos da nossa equipa, desde que o solicitem à
Direcção em tempo oportuno. Naturalmente, a nossa disponibilidade varia em
função do n.º de bilhetes que o F.C Porto disponibilizar para cada jogo.

OS NÚMEROS DO MÊS
Equipas da Delegação
A nossa equipa de Bilhar, que este ano regressou à 1.ª Divisão, iniciou a
sua época desportiva no passado dia 10, no Torneio de Abertura Carambola,
tendo perdido com o Sporting por 2,5 – 1,5.
Quanto ao Futsal, só a partir de 14 de Outubro a INATEL estará em condições de
definir a calendarização das competições para a próxima época.
De referir que a nossa equipa conquistou na época transacta tudo o que havia
para conquistar: Campeonato Nacional, Campeonato Regional INATEL Lisboa e
Taça INATEL Lisboa.
Todos os Dragões que queiram praticar qualquer destas modalidades serão bemvindos. Basta contactarem a Direcção.
LIGA NOS
Com aquela que foi, possivelmente, a melhor exibição da época, o F.C. do Porto
goleou o Nacional da Madeira, um adversário sempre difícil, particularmente em
casa. A dupla Diogo Jota/André Silva (média de idade de 19,5 anos) apontou os 4
golos, sendo de realçar a grande exibição de Diogo Jota que conseguiu a proeza
de fazer um hat-trick em 45 minutos.
FORMAÇÃO
Cumprida a 9ª jornada, os Sub-19, campeões em título, lideram, tendo, apenas,
cedido um empate em Vila do Conde. Na última jornada bateram o Moreirense,
fora, por 3-0.
Quanto aos Sub-17, decorridas 7 jornadas, lideram só com vitórias e registam o
impressionante score de 35 golos marcados e apenas 1 sofrido. Na última
jornada bateram o Padroense por 2-0.
Os Sub-15, em jogo da 7ª jornada, sofreram a 1.ª derrota em Penafiel (4-3),
perdendo a liderança da Série B.
ANDEBOL
Decorridas 7 jornadas o F C Porto conta por vitórias os jogos realizados e lidera.
Na última jornada venceu o Fafe por 34-27. No último jogo disputado, 1.ª mão da
2.ª ronda de qualificação para a Taça EHF, o F.C. do Porto, com uma bela
exibição, bateu os Eslovenos do Koper 31-24.

BASQUETEBOL
Depois da eliminação frente à Juventus Utena, os Dragões seguem para a FIBA
Europe Cup, onde ficarão num grupo que inclui o Sopron (Hungria), Nanterre 92
e Antwerp Giants. O 1º jogo será a 19 do corrente contra o Antwerp.
Tivemos, entretanto, mais uma grande vitória frente ao S.L. Benfica (84-70)
conquistando assim, o 1.º Titulo oficial da época 2016/2017, a Supertaça, o que
acontece pela 6.ª vez.
HOQUEI EM PATINS
Em jogo da 2.ª jornada do Campeonato Nacional o F C Porto, bateu a Juventude
de Viana, no Pavilhão de Monserrate, por 8-4 mantendo a invencibilidade.
Antes, porém, num jogo memorável, o F C Porto derrotou o Benfica por 13-7,
conquistando o 1º troféu da época, a Supertaça António Livramento.
BILHAR
A equipa do F.C. Porto venceu a Supertaça de Bilhar às 3 Tabelas, a 6.ª
consecutiva, depois de derrotar o Leça por 2-0.
Os Números do Mês não nos envergonham, bem pelo contrário. Traduzem um
conjunto de vitórias que se enquadra muito bem na grandiosidade do F.C. Porto.
A NOSSA HISTÓRIA
Por falta de espaço não iniciámos neste número, a História do F. C. do Porto, o que
esperamos poder começar a fazer a partir do próximo mês.
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