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Prémios quebram a rotina
Ederson, Nélson Semedo, Lindelof, Pizzi, Jonas e Mitroglou integraram o melhor onze da Liga
de 2016 e receberam ontem galardões Plantei viveu manhã diferente, mas continua blindado
ror

NUNO REIS
:\ NHÃ diferente, a de

ontem, no Seixal, para
unia equipa que trabalha concentrada no jogo
de amanhã com o Marítimo, na Luz, para a Liga, blindada de tudo o que se passa no exterior, onde sobram questões
processuais., e não só, que Rui Vitória quer manter longe dos jogadores.
Joaquim Evangelista, presidente do
Sindicato dos Jogadores Profissio-

M

nais de Futebol, entregou seis-galardões — Ederson, Nélson Semedo, Liridelof, Pizzi, Mitroglou e Jo -nas — que assinalam a presença no
melhor onze de 2016.
A escolha dos nomes pertenceu
exclusivamente a jogadores que
competiram na Liga, que avaliaram
a performance registada entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro de 2016.
A cerimónia estava prevista para
a Gala das Quinas de Ouro, organizada pela Federação Portuguesa de
Futebol, que decorreu a 20 de março, mas o Benfica tomou a decisão de
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MELHOR ONZE DE 2016
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não marcar presença, por desencontros com a entidade que tutela o
futebol português, pelo que esta foi
a oportunidade encontrada para atribuir os prémios aos jogadores.
O Benfica está, como facilmente
se percebe, em maioria e para a posteridade fica a foto dos seis distinguidos, que farão parte do onze que
amanhã defrontará o Marítimo. A
equipa até poderá ser a mesma de
Moreira de Cónegos, pelo que também Luisão, Grimaldo, Fejsa e Sal vio devem ser titulares. A dúvida
está na esquerda, onde jogou Rafa.
SI BENFICA

14 milhões de adeptos, 65 mil lugares,
que avancem os mais fiéis
gir

Ederson, Nélson Semedo, Lindelof, Joaquim Evangelista, Pizzl, Mitroglou e lonas, ontem, no Seixal

