
Schalke dá 
3,5 milhões 
por Cédric
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Diretor
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Sábado 
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Ano 29º
nº 106

€ 0,85 
IVA incluído

Pedro Emanuel em entrevista >>  “Quem passa pelo FC Porto torna-se ambicioso”

Leões pedem mais 
milhão e meio
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> p. 18 e 19

Varela quer mudar de ares

Pededddededddddddddedro

Está “agradecido”, mas acha que chegou a altura de outras experiências

Joga no Grémio Anápolis e a 
Académica também o quer

BRAGA

Marcelo Goiano
é o lateral desejado

> p. 22
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€ 0,85€ 0,85
IVA incluídoIVA incluído

Danilo diz-se 
feliz no Dragão 

e faz promessas

Danilo diz-se 
feliz no Dragão 

e faz promessas

Naming de Alvalade
avaliado em 7 milhões

Águias oferecem
7,5 milhões 
por Manolas

BENFICA

Olympiacos quer mais e espera 
por valorização com o Mundial

> p. 5 a 7

Djavan: há dois anos
nem o salário 
mínimo ganhava 

POLÉMICA Rangel e Seara zangaram-se e 
apresentaram duas listas, ambas 
com o ex-autarca a presidente

Bronca 
nas eleições
da Liga, 
como é óbvio

Há avançado
e golo também

POLÉMICA apres
com o
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Vitória vale 
400 mil euros
por cabeça

> p. 11 a 13

FPF paga 50 mil euros 
por cada eliminatória 
e 230 mil pela taça

Éder voltou a marcar pontos, mas foi 
Bruno Alves a decidir depois dos 90’

MÉXICO-PORTUGAL0-1



Scolari chegou à seleção brasileira e Danilo 
deixou de ser convocado. “Tive a oportunidade 
de participar em alguns amigáveis com o Mano 
Menezes, mas foi logo depois da minha lesão. 
Não é uma justificação, mas foi verdade. Logo 
a seguir entrou o Scolari e ele preferiu ter 
jogadores mais experientes. Acredito que foi 
por isso que não voltei a ter oportunidades”, 

afirmou o lateral, que acrescentou mais nomes 
do FC Porto à lista de ausências. “Alex Sandro e 
Fernando são dois jogadores com potencial 
para estar na seleção. Trabalham sério e fazem 
sempre bons jogos. Não aceito que se diga que 
deixei de ir à seleção por ter ido para o FC Porto. 
Se não estou, é apenas por causa da mudança 
de filosofia do novo selecionador, que escolheu 

jogadores mais experientes. A minha 
esperança é que possa estar de regresso à 
seleção depois do Campeonato do Mundo”, 
acrescentou Danilo, antes de dar o exemplo 
dos laterais que Scolari escolheu para serem 
suplentes de Dani Alves e Marcelo: Maxwell e 
Maicon, ambos com 32 anos. “Em breve vou 
voltar a ter uma oportunidade na seleção.”

“Não deixei de ir à seleção por causa do FC Porto”
>> ACREDITA QUE REGRESSARÁ DEPOIS DO MUNDIAL

D
 
 
 
 
anilo fez uma pausa nas 

férias para dar uma entrevista à ESPN 
Brasil. Falou da seleção, do FC Porto, 
mas também das notícias sobre o ale-
gado interesse de grandes clubes eu-
ropeus, sobretudo ingleses. “Não hou-
ve nenhuma proposta oficial. Só es-
peculação.” Para os jornalistas brasi-
leiros que o entrevistaram, este seria 
o momento ideal de dar o passo para 
um campeonato mais competitivo, 
até como forma de ganhar maior vi-
sibilidade para que o desejado regres-
so à seleção seja uma realidade. No 
entanto, Danilo não concordou com 
a ideia. “Vou utilizar o discurso da 
maioria dos jogadores. Tenho contra-
to até 2016. Estou a jogar num gran-
de clube como o FC Porto, que é uma 
montra na Europa; tenho feito bons 
jogos e isso faz com que seja natural 
a especulação sobre vários clubes de 
topo mundial. Mas entre a especula-
ção e a apresentação de uma propos-
ta com os números que o FC Porto 
pede há uma grande distância. Neste 
momento estou feliz e preparado 
para regressar para a nova tempora-
da. Se entretanto aparecer alguma 
coisa boa para todas as partes, então 
estudaremos essa eventual propos-
ta”, explicou o lateral. 

No arranque da conversa, Danilo 

disse que a vida lhe “corre bem” em 
Portugal, apesar da época menos 
positiva do FC Porto. “Tenho feito 
um bom trabalho, já são dois anos e 
meio no FC Porto. Mas esta tempo-
rada não conseguimos conquistar o 
título que tínhamos vencido nos úl-

timos três anos.” Nesse momento, o 
lateral foi interrompido pelo jor-
nalista, que lhe recordou o golo 
de Kelvin, aquele que “matou 
do coração os adeptos do Benfi-
ca” - palavras do jornalista brasi-
leiro. Danilo sorriu antes de res-
ponder. “Foi uma das maiores 
alegrias que os adeptos do 
FC Porto tiveram nos últi-
mos anos. Nós também ficá-
mos muito felizes, até porque 
foi um ano de grande sofrimen-
to, mas que acabou com a con-
quista do título. Este ano sentimos 
algumas dificuldades, não voltámos 
a vencer, mas acredito que na próxi-
ma temporada volta tudo ao nor-
mal”, concluiu. ■

Pedro Marques Costa

“NA PRÓXIMA 
ÉPOCA VOLTA 
TUDO AO  
NORMAL” 

“Fucile regressou com 
a motivação em baixo”

DISCURSO DIRETO 

FC Porto2

“FC Porto é uma montra 
na Europa, mas entre a 
especulação e a apre-
sentação de uma pro-
posta com os números 
que o clube pretende há 
uma grande distância”

 

EXPLICAÇÃO PARA O FRACASSO

Fucile regressou ao FC Porto depois de um empréstimo ao 
Santos, do Brasil, para ser o concorrente de Danilo. No 
entanto, o uruguaio acabou na equipa B e os brasileiros 
quiserem saber o motivo. “É complicado estar num clube 
como o FC Porto, que joga contra as melhores equipas 
europeias. Ele regressou com a motivação em baixo e isso 
atrapalha sempre um jogador de um clube grande. Depois, 
creio que teve problemas com a Direção, ou uma situação 
desse género, que nem sei bem qual foi. Isso fez com que 
fosse afastado”, contou.

DIFERENÇAS  
“O início foi complicado. Jogava no 
Santos, tínhamos um plantel muito 
mediático, sempre com jornalistas por 
perto, muitos títulos, e quando se 
chega à Europa temos de começar tudo 
de novo. Todos me acolheram bem, os 
adeptos também. Tive uma lesão no 
início que me atrapalhou um 

pouco, mas já consegui chegar 
aos 100 jogos pelo clube em 

dois anos e meio

PORTUGAL  
“Em Portugal, andavam desani-

mados com a Seleção pela 
campanha nas eliminatórias, 
mas nos últimos jogos, 
sobretudo contra a Suécia, a 
Seleção fez com que o povo 
voltasse a ter esperança. 

Ronaldo esteve muito bem e 
agora os portugueses acreditam 

que a Seleção pode chegar 
longe. Mas atenção: Portugal 
não é só Ronaldo, eles têm 
muitos jogadores de grande 
qualidade

LISBOA  
“Não fui ver a final da Champions, 
já estava no Brasil. Mas quando 
esses eventos acontecem em 
Lisboa, nós ficamos quietinhos no 
Porto, porque a rivalidade em 
Portugal vai para além do FC Porto 
e Benfica. Foi uma grande final. 
Defrontei o Atlético de Madrid 
na fase de grupos e fiquei 
impressionado com a forma 
como Simeone trabalha e 
como os jogadores traba-
lham para ele 

NATURALIZAÇÃO  
“O Fernando fez uma carta a 
renunciar à seleção brasileira, mas 
o problema é que quando ele jogou 
o Mundial de sub-20 pelo Brasil 
ainda não tinha passaporte 
português, logo não pode jogar 
agora por Portugal. O meu caso é 
idêntico, por isso também nunca 
poderia jogar por outro país. Mas 
nem penso nisso, porque 
sinto que em breve vou 
voltar a ter uma oportunida-
de na seleção brasileira 
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DISCURSO DIRETO 
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DIFERENÇAS
“O início foi complicado. Jogava no 
Santos, tínhamos um plantel muito 
mediático, sempre com jornalistas por 
perto, muitos títulos, e quando se 
chega à Europa temos de começar tudo 
de novo. Todos me acolheram bem, os 
adeptos também. Tive uma lesão no 
início que me atrapalhou um 

pouco, mas já consegui chegar 
aos 100 jogos pelo clube em 

dois anos e meio

PORTUGAL 
“Em Portugal, andavam desani-

mados com a Seleção pela 
campanha nas eliminatórias, 
mas nos últimos jogos, 
sobretudo contra a Suécia, a 
Seleção fez com que o povo 
voltasse a ter esperança. 

Ronaldo esteve muito bem e 
agora os portugueses acreditam

que a Seleção pode chegar 
l M ã P l

DANILO >> Lateral falou de um ano 
com algumas dificuldades,  
mas já apontou a 2014/15 com  
a convicção de que continuará  
no Dragão

SÁBADO 
7.JUNHO.2014
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>> ANTES DO ESTÁGIO
PARTICULAR COM O RIO AVE NO DIA 12
Já se sabia que o FC Porto tinha programado um jogo 
particular com o Venlo, da II Divisão holandesa, inte-
grado no estágio de pré-temporada, mas soube-se 
ontem o dia: 16 de julho. No entanto, antes da partida 
para a Holanda, os dragões realizam um particular 
frente ao Rio Ave, que deverá ser o primeiro de Julen 
Lopetegui no comando técnico dos dragões. Será no 
dia 12 de julho, no centro de treinos do Olival, num 
ensaio que deverá realizar-se à porta fechada. 

DESCUBRA AS DIFERENÇAS 
> Jorge Costa foi um dos 

grandes centrais que 
passaram pelo FC Porto 

nos últimos tempos e, 
como tal, tem presença 
de destaque no museu 

do clube. Ontem, o 
defesa foi visitar o 

espaço e posou ao lado 
da sua estátua. 

Bartra > Joga no Barcelona

Bartra é um alvo impossível
CENTRAL 

_ “Mundo Deportivo” diz que os dragões 
quiseram contratá-lo. O empresário garante que o 
jogador fica no Barcelona com 100% de segurança

Marc Bartra, central do Bar-
celona, foi ontem notícia no 
“Mundo Deportivo” por, ale-
gadamente, ser o preferido 
de Julen Lopetegui para o lu-
gar de Mangala, caso o fran-
cês seja mesmo vendido. As 
possibilidades de isso aconte-
cer são... nenhumas, garante 
o empresário do jogador, Ja-

vier Diaz Pons. “O Bartra é 
100% jogador do Barcelona”, 
disse a O JOGO. Repita? “O 
Bartra fica no Barcelona. É 
100% seguro”, esclareceu, 
para que não sobrasse mar-
gem para dúvidas. “Se o FC 
Porto perguntou por ele, não 
foi a mim, mas sim ao Barce-
lona. Garanto que não sei de 

nada, a não ser que ele fica”, 
completou. 

O FC Porto até estará no 
mercado à procura de um cen-
tral, sendo que o colombiano 
Balanta é o nome mais falado 
para a sucessão de Mangala. 
Nesta fase, apenas Maicon e 
Diego Reyes têm lugar asse-
gurado no próximo plantel. 
Abdoulaye também tem con-
trato, mas pode sair para o 
estrangeiro, seja por emprés-
timo ou a título definitivo.■

E 
 
sta parece uma história 

que se repete a cada defeso, 
mas o protagonista – Varela – 
foi mais direto do que nunca. 
“Acho que chegou a altura de, 
se calhar, experimentar ou-
tros campeonatos. Mudar de 
ares”, disse à revista “Sába-
do”, numa reportagem que 
começou por ser pessoal, pas-
sou pelo Mundial, e terminou 
no FC Porto. 

No plano teórico, Varela é, 

a par de Quaresma e Ricardo, 
um dos extremos intocáveis 
no FC Porto. Esta afirmação 
coloca em causa o futuro e 
abre algumas dúvidas que só 
depois do Mundial se poderão 
desfazer. “O Mundial é uma 
excelente montra, todos os 
jogadores sabem disso e eu 
também tenho essa noção. 
Estar presente é muito moti-

vador e traz benefícios”, expli-
cou, ele que à partida é a pri-
meira alternativa a Nani e 
Cristiano Ronaldo para as 
asas da Seleção. 

A reportagem com Varela 
faz parte de um especial da 
“Sábado” chamado “A Famí-
lia antes do Mundial.” Porém, 
as declarações sobre o FC 
Porto só foram publicadas no 

site da publicação, em registo 
de vídeo. Sempre num tom 
divertido e bem mais solto do 
que é habitual, o extremo não 
poupa elogios aos dragões. 
“Penso que nestes anos no FC 
Porto aprendi muito. Fez-me 
crescer como jogador. Foi o 
clube que me deu tudo, o clu-
be que me trouxe para a ribal-
ta. Estou muito agradecido, 

do fundo do coração, mas 
penso que as coisas poderão 
ter outros fins”, continuou, no 
reforço da vontade de sair. 

Na época passada, o joga-
dor foi associado a muitos 
clubes italianos e a alguns 
turcos. Da Turquia voltam a 
chegar ecos do interesse do 
Besiktas. O jogador tem con-
trato até 2016.■

André Morais

QUER DEIXAR O DRAGÃO 
_

 O extremo está concentrado no Mundial, mas 
perspetiva a próxima época noutro campeonato. O discurso soa a despedida

“Estou 
muito  agra-
decido, mas 
penso que 
as coisas 
poderão ter 
outros fins

FUTURO

Silvestre 
Varela

Varela diz que é altura 
de mudar de ares
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Antigo > Varela está no FC Porto desde 2009 e admite que o ciclo pode estar a terminar



Capitão > Lucho saiu do FC Porto em janeiro

Estilo > Capucho continua em grande forma e ontem marcou três golos

Lucho aprovado como treinador 
POR MANGALA 

_ Central diz que o médio já era 
visto como tal no FC Porto por ser um apaixonado 
por tática e alguém que os outros gostam de ouvir

Numa entrevista a O JOGO, 
Lucho revelou o desejo de ser 
treinador quando terminar a 
carreira de jogador e até disse 
que gostaria um dia de ser o 
Diego Simeone - o técnico 
que conduziu o Atlético de 
Madrid ao título espanhol - do 
FC Porto. O médio argentino 

está com 33 anos e não pre-
tende arrumar as botas - tem 
contrato com o Al Rayyan - a 
curto prazo, mas já reúne 
apoios para as novas funções. 
Mangala provou com El Co-
mandante no Dragão e aplau-
de a vontade do ex-compa-
nheiro, sublinhando que vê 

nele alguém com as caracte-
rísticas necessárias para 
triunfar no banco. “Se o Lu-
cho será um bom treinador? 
Penso que sim. No FC Porto, 
já o víamos como treinador. 
Ele é um apaixonado do fute-
bol. Tem aquela aura, uma 
postura que faz dele uma pes-
soa elegante e que as pessoas 
gostam de ouvir. E como ele é 
um apaixonado do futebol, 
como ele adoro a tática, pen-

so que poderá fazer coisas 
boas como treinador. Apesar 
disso, sabemos que não é por 
se ter sido um grande jogador 
que nos transformamos num 
grande treinador. Mas, se ele 
começar, sei que vai sentir 
prazer nisso. Espero que ele 
consiga ter uma carreira de 
treinador tão boa como teve 
enquanto jogador”, referiu o 
central ao “Foot Mercato”.

 NOME CLUBE VALOR 
 Ricardo Académica Custo zero 
 Evandro Estoril ? 
 Opare Standard Liège Custo zero 

  ENTRADAS

M€ 0
  POSSIBILIDADES

 Tello Barcelona - 
Barrada Al Jazira - 
 Mikel Equipa B - 
 Kayembe Equipa B - 
 Gonçalo Equipa B - 
 Izmailov Qabala - 
Balanta River Plate - 

Fernando [Manchester City], Mangala [Chelsea, Manchester 
City, Manchester United], Jackson [Valência, Atlético de 
Madrid, Roma, Mónaco, Arsenal, Nápoles]

  DÚVIDAS/EMPRÉSTIMOS

TOTAL

DIA  LOCAL ADVERSÁRIO 
03/07 Olival Início dos treinos 
12/07  Olival Rio Ave 
14/07  Horst (Holanda) Estágio 
16/07  Horst (Holanda) Venlo 
27/07  Dragão Apresentação 

  RESULTADOS E CALENDÁRIO

 NOME CLUBE VALOR 
 Fucile ? Fim de contrato 
Iturbe Verona € 15 milhões 
Castro Kasimpasa € 2,05 milhões

  SAÍDAS

Treinador Julen Lopetegui 

Treinador-adjunto Julián Calero 

Treinador-adjunto 
Rui Barros 

Preparador-físico 
Juan Carlos Martínez 

Treinador guarda-redes 
Juan Carlos Arévalo

  EQUIPA TÉCNICA

gui 

n Calero 

CA
PLANTEL

Helton
Fabiano

Kadú
Ricardo

Maicon
Reyes

Alex Sandro

Fernando

Herrera
Josué

Quintero

Defour
Carlos Eduardo

Evandro

Quaresma

Varela
Ricardo
Kelvin

Licá

Jackson
Ghilas

Danilo
Opare

Mangala
Abdoulaye

2014/152014/152014/15
EM MARCHAEM MARCHAEM MARCHA

TOTAL

A equipa Vintage atinge a final 
da Liga Fertibéria à custa de 
um plantel recheado de estre-
las e que ajudaram a escrever 
as páginas mais gloriosas da 
história do clube. Os números 
são impressionantes: entre os 
11 jogadores utilizados on-
tem apenas dois não ganha-
ram troféus enquanto senio-
res pelo FC Porto, no caso 
Bessa e Zé Carlos. Os outros 
nove festejaram 83 conquis-
tas e se acrescentarmos o 
treinador/jogador João Pinto, 
que ontem não fez qualquer 
minuto, o número passa a 
centena, cifrando-se em 107 
troféus. Só pelo FC Porto.

Ao nono minuto de jogo, Rui 
Barros apontou para a baliza 
à guarda de Solla e desferiu 
um potente remate que aca-
bou na malha lateral. Ou teria 
acabado, se a força que o 
“baixinho” do FC Porto apli-
cou na hora do pontapé não 
tivesse sido tanta: o esférico 
acabou mesmo por furar a 
rede. O jogo foi interrompido 
durante breves minutos para 
o conserto da malha, ficando 
provado que os 48 anos de Rui 
Barros não chegam para lhe 
tirar o jeito, nem a força.

Mais de cem  
títulos a passear 
no pavilhão

Pé de Rui Barros 
continua a fazer  
estragos

_
  HISTÓRIA

_
 “FURA-REDES”

O  
 
FC Porto Vintage ga-

rantiu ontem a passagem, iné-
dita, à final da Liga Fertiberia, 
após derrotar o Celta de Vigo 
por 12-4, no Dragão Caixa, e 
mantém a invencibilidade ca-
seira na competição. A forma-
ção azul e branca assumiu o 
controlo do jogo desde o apito 
inicial, apresentando uma ati-
tude paciente, à espera do erro 
adversário. 

Aos 14’, Pedro Emanuel 
deu vantagem aos dragões, 
que não abrandaram o ritmo 
e, pouco depois, aos 17’, viram 
a vantagem aumentar por in-
termédio de Capucho. O 3-0 
surgiu aos 20’, após remate 
de Pedro Mendes e, quase de 

Chuva de golos rumo à final

LIGA FERTIBERIA 
_

 Com instinto goleador bem apurado, o FC Porto Vintage carimbou a 
passagem à final do torneio de futebol indoor, depois de vencer os galegos do Celta de Vigo por 12-4. 
Será a primeira presença dos azuis e brancos no encontro decisivo, frente a Real Madrid ou Valência 

>> Dragão Caixa 
>>  Árbitro  Manuel Silva [Portugal] 
  
 Rui Correia, Fernando Couto, Pedro Emanuel, 
Rui Barros e Fernando Gomes  
Jogaram ainda: Zé Carlos, Mário Silva, Pedro 
Mendes, Capucho, Bino e Bessa 

TREINADOR  JOÃO PINTO 
 
Solla; Jorge Otero, Bajcetic, Fidalgo e Jacobo 
Campos 
Jogaram ainda: Adrián, Jorge Rodríguez, 
Quique, Tomás e Ratkovic 
TREINADOR  MONCHO CARNERO 

■ ao intervalo 5-1 
GOLOS 14’ Pedro Emanuel, 17’ Capucho, 20’ 
Pedro Mendes, 22’ Mário Silva, 28’ Capucho, 
29’ Jorge Fernández, 32’ Jorge Otero, 35’ 
Capucho, 36’ Rui Correia (p.b.), 40’ Fernando 
Couto, 42’ Rui Barros, 45’ Pedro Mendes, 46’ 
Tomás, 52’ Rui Barros, 53’ Rui Barros, 56’ 
Pedro Mendes 
CARTÕES Nada a assinalar

 FC PORTO 12 
 CELTA DE VIGO 4

seguida, foi a vez de Mário Sil-
va fazer o gosto ao pé. O quin-
to golo do FC Porto, segundo 
de Capucho, chegou aos 28’. 
Os galegos ainda consegui-
ram reduzir em cima do final 
do primeiro tempo (29’, Jorge 
Fernández), e ao intervalo o 
placar marcava 5-1. 

A segunda parte trouxe 
mais golos e começou com o 
segundo do Celta (32’, Otero), 
com resposta a ser dada pron-
tamente por Capucho, que 
concretizou o hat-trick (35’). 
Poucos segundos depois, uma 
falha de Rui Correia resultou 
em autogolo, deixando o mar-
cador em 6-3. Aos 40’, come-
çou o festival de golos da equi-
pa da casa, com Fernando Cou-
to a marcar primeiro, seguido 
de Rui Barros e Pedro Mendes. 

O último golo espanhol surgiria 
aos 46’, por Tomás. 

Rui Barros foi o segundo 
jogador a fazer um hat-trick, 
com mais dois golos em ape-
nas 30 segundos. Pouco de-
pois, Pedro Mendes - o melhor 
em campo - também viria a 
fazer o terceiro da conta pes-
soal, fixando o resultado final 

em expressivos 12-4. 
O FC Porto fica agora à es-

pera de conhecer o adversá-
rio da final da Liga Fertiberia, 
que sairá do confronto entre 
Real Madrid e Valência, dia 
12, quinta-feira. O jogo decisi-
vo ainda não tem data nem 
local, sendo o Dragão Caixa 
uma das hipóteses..

■ DECLARAÇÃO
“Estamos na final com três jogos muito 

bons em casa. Aliámos o resultado com a 
exibição. Estes jogadores fizeram história 

neste clube e continuam a fazê-lo. Foi com 
grupos destes que o clube ganhou títulos 

João Pinto 
TREINADOR

Hat-tricks de Rui 
Barros, Capucho e 
Pedro Mendes no 
resultado mais 
desnivelado da prova
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FACTOS 
 
Kostas 
Manolas vai 
festejar o seu 
23º 
aniversário 
no próximo 
dia 14, 
precisamen-

te quando 
a 

Gré-
cia 

faz 
a sua 
estreia 
no Mundial, 
frente à 
Colômbia 
 
Katsoura-
nis disse 
recentemen-
te que 
Manolas 
“seria uma 
boa 
contratação”. 
“Isto caso o 
Benfica 
consiga a 
sua 
contratação”, 
acrescentou 
o ex-médio do 
Benfica  
 
O central fez 
37 jogos e 
marcou 
cinco golos 
na última 
época pelo 
Olympiacos

a

a

a

A
 
 
 
 
 SAD do Benfica ofereceu ao 

Olympiacos 7,5 milhões de euros pela aqui-
sição do defesa-central Manolas, apurou 
ontem o nosso jornal junto de fonte próxi-
ma do processo, mas o emblema grego quer 
mais dinheiro para aceitar a transferência 
definitiva do internacional grego para o 
campeão português.  

Com uma cláusula de rescisão de 10 
milhões de euros e contrato com o Olym-
piacos até 2017, Manolas está, nesta altu-
ra, com a seleção helénica na preparação 

para o Mundial. E os responsáveis do em-
blema ateniense acreditam que o jogador 
de 22 anos, habitual titular de Fernando 
Santos, regressará do Brasil valorizado 
desportiva e, por consequência, também 
financeiramente. Ou seja, esperam que a 
sua cotação no mercado aumente para 
alcançar uma venda próxima do valor da 
cláusula de rescisão.  

Com ofertas também de clubes ingle-
ses, espanhóis e italianos, o Olympiacos 
conta, pois, adiar eventuais negociações 
por Manolas  – com o Benfica ou outros 
emblemas – até depois do Mundial, isto 
caso ninguém chegue com 10 milhões de 
euros na mão para a compra imediata do 
defesa-central, que despontou no peque-
no Thrasyvoulos, da cidade grega de Fyli e 

foi depois para o AEK, onde ficou três épo-
cas até ao Olympiacos o agarrar em 
2012/13. 

A Grécia defrontou a Bolívia esta ma-
drugada nos EUA e Manolas foi titular, na-
quele que foi o último jogo de preparação 
antes da viagem para o Brasil. Horas an-
tes deste encontro, o jovem central 
recusou-se, por telefone, e de forma 
amável, a falar sobre o Benfica com 
O JOGO, com o argumento de es-
tar concentrado apenas em re-
presentar a seleção grega. Mas 
confrontado ao vivo e a cores pe-
los jornalistas  presentes nos 
EUA, o defesa-central foi claro. 
“Se o Olympiacos receber uma 
proposta e quiser transferir-
me, claro que é um sonho para 
qualquer jogador poder ir jo-
gar para um clube estrangeiro. 
Mas como já disse no passado, a 
minha prioridade é o Olympiacos e 
farei o que o Olympiacos quiser”, afirmou 
o jogador que foi titular no recente jogo 
de preparação entre Grécia e Portugal no 
Estádio Nacional, no Jamor (0-0). 

Manolas é o jogador preferido de Jor-
ge Jesus para substituir Garay, que está 
de saída da Luz. O técnico ficou encanta-
do com as exibições do internacional he-
lénico nos dois jogos que o Benfica dis-
putou com o Olympiacos na fase de gru-
pos da Champions. Manolas marcou in-
clusive o golo da vitória da sua equipa 
(1-0), no desafio na Grécia. As boas rela-
ções entre o Benfica e Olympiacos – no 
último verão foi Fejsa a chegar deste clu-
be – podem favorecer as negociações, 
para já ainda difíceis, sendo certo que os 
gregos querem  rentabilizar o 
máximo possível um atleta 
contratado ao rival a cus-
to zero.■

PROPOSTA DE M€ 7,5 
PARA TER MANOLAS

Apesar de ter representado o 
Olympiacos nas duas últimas 
épocas e desejar ter uma ex-
periência fora da Grécia [ver 
texto principal], o grande so-
nho de Manolas é terminar a 
carreira no AEK, seu clube de 
coração, que representou du-
rante três anos. E não admira 
que o central tenha este so-
nho, dado que é sobrinho de 
Stelios Manolas, antigo inter-
nacional grego e glória maior 
do AEK, onde o também cen-
tral fez toda a sua carreira e 
foi capitão durante 19 anos 
consecutivos. 

O sobrinho  
de Stelios

_
 GLÓRIA AEK

Já estava na 
lista no 
Mundial 2010

Com apenas 19 anos, Kons-
tantinos Manolas foi chama-
do pelo então selecionador 
grego, Otto Rehhagel, para a 
lista de 30 pré-convocados 
para o Mundial de 2010. O de-
fesa-central acabou por ficar 
fora da lista final de jogadores 
que marcaram presença na 
África do Sul e continuou a 
ser chamado à seleção de 
sub-21, estreando-se na sele-
ção principal já com Fernando 
Santos no comando técnico, 
a 6 de fevereiro de 2013, num 
amigável com a Suíça (0-0) 
em que alinhou durante os 90 
minutos.  

O treinador português 
aprecia as qualidades do de-
fesa-central de 1,86 metros, 
mas recusou a falar publica-
mente do jogador na recente 
deslocação a Lisboa para o 

encontro de preparação 
com Portugal no Estádio 

Nacional, onde, de resto, 
o central foi titular. 

Para além das quali-
dades defensivas, 

Manolas também 
demonstrou a sua 

veia goleadora 
na última épo-

ca, com cinco 
golos, um dos 
quais ao Ben-

fica.

_
 SELEÇÃO

ÁGUIA INSISTE NO CENTRAL >> O Benfica está fortemente 
interessado na contratação do grego para substituir Garay, 
mas o Olympiacos espera que este se valorize ainda mais no 
Mundial e está a dificultar a negociação

Marco Gonçalves

“Claro que é um 
sonho para qual-
quer jogador poder 
ir jogar para um 
clube estrangeiro

Manolas

A SAD encarnada definiu Manolas 
como a grande prioridade para substi-
tuir Garay, mas além de tentar conven-
cer o Olympiacos a ceder o internacio-
nal grego está também em negocia-
ções por César, jovem central do Ponte 
Preta. O defesa, de 21 anos, destacou-

se na última época no Macaca e des-
pertou a cobiça de clubes italianos 
como Inter, AC Milan ou Hellas Verona. 
Porém, o Benfica entrou também na 
corrida e está igualmente a tentar 
garantir o contributo do atleta, com 
contrato até 2017 com o Ponte Preta e 

com uma cláusula de rescisão de qua-
tro milhões de euros. “O negócio ainda 
não está certo. Há muitos clubes inte-
ressados e o Benfica tem de chegar 
ainda a acordo com o clube e com o 
jogador”, revelou a O JOGO o seu 
empresário, Hugo Garcia. ■ B.F.M./M.G.

César negociado para reforçar o eixo central
>> GARANTIA DO EMPRESÁRIO DO DEFESA DO PONTE PRETA
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BANCO 
_ O médio não 

jogou na vitória da 
Polónia ante a Lituânia

Ainda não foi na partida de 
ontem que Dawidowicz, re-
forço das águias para 2014/15 
se estreou pela seleção da Po-
lónia. O médio-defensivo, que 
também pode jogar como de-
fesa-central, foi chamado pelo 
selecionador Adam Nawalka 
para o particular entre a Poló-
nia e a Lituânia, mas, apesar 
dos rasgados elogios tecidos 
pelo técnico aquando da con-
vocatória, Dawidowicz aca-
bou por não sair do banco de 
suplentes. Chamado de emer-
gência face à lesão de três 
atletas, o médio de 19 anos viu 
a sua seleção vencer por 2-1, 
esperando agora por nova 
oportunidade.

Dawidowicz 
ficou à espera 
da estreia

O Benfica agendou para a pró-
xima segunda-feira a apresen-
tação e a assinatura de um pro-
tocolo internacional, com as 
águias a estabelecerem assim 
uma nova parceria com um 
clube estrangeiro. Segundo re-
velou o emblema encarnado, a 
cerimónia está marcada para a 
sala de Imprensa do Estádio da 
Luz, para as 17h00, contando 
com a presença do presidente 
benfiquista, Luís Filipe Vieira.

Apesar do assédio do Gimna-
sia, Jorge Rojas pretende voltar 
ao Cerro Porteño, clube de 
onde saiu para o Benfica. “O 
meu desejo é voltar ao Cerro. Já 
autorizei o meu empresário a 
negociar o meu regresso, disse 
o internacional paraguaio à Ra-
dio Urbana. O extremo tem 
contrato com o Benfica até 
2018.

Rojas quer 
jogar no Cerro

Protocolo 
em agenda 

_
 DESEJO 

_
 ANÚNCIO

Y 
 
annick Gerhardt chegou 

ontem à tarde a Lisboa para se 
reunir com Luís Filipe Vieira e 
negociar a sua transferência 
para a Luz. Ao que O JOGO apu-
rou, o médio de 20 anos, apon-
tado pelos responsáveis encar-
nados como uma das priorida-
des a garantir para a nova épo-
ca, face à sua qualidade e po-
tencial, não estava ainda total-
mente convencido com o inte-
resse encarnado, razão pela 
qual as águias prepararam 
uma verdadeira opção de char-
me para seduzi-lo a assinar o 
contrato de cinco anos que 
tem à sua espera, o que deve 
acontecer hoje depois dos ha-
bituais exames médicos. 

Perto de um acordo com o 
Colónia, a quem se prepara 
para pagar cerca de oito mi-
lhões de euros pela transfe-
rência, segundo avançou a 
Imprensa alemã, o Benfica 
procura agora seduzir com os 
seus argumentos o atleta, 
que chegou ao Aeroporto da 
Portela rodeado de grande 
secretismo. Gerhardt chegou 
por volta das 17h00, vindo de 
Ibiza, onde estava de férias, 
com escala em Madrid, e ti-
nha à sua espera dois funcio-
nários do clube, que o tenta-
ram tirar por uma porta late-
ral, de forma a evitar que o 
médio fosse reconhecido, ain-
da que sem sucesso. 

Face ao desejo de disputar 
pelo menos uma temporada 
na Bundesliga, prova na qual 
vários clubes estão também 
interessados na sua contrata-
ção, Gerhardt hesitava ainda 
quanto a uma mudança para 
Portugal, razão pela qual o 
Benfica convidou-o a viajar 
até ao nosso país para con-
versar com presidente e trei-
nador e conhecer ainda a es-
trutura do clube, estando, 
além das negociações em tor-

no do contrato, também em 
agenda a visita ao Estádio da 
Luz e ao Caixa Futebol Cam-
pus. E o internacional sub-20 
germânico não chegou a Por-
tugal sozinho, contando sim 
com um forte apoio. Além do 
seu pai, Peter Gerhardt, o 
atleta está também a ser 
apoiado por Stephan Engels, 
antigo jogador do Colónia e 
atual treinador dos sub-21, 
mas também amigo da famí-
lia, assim como o agente 
Adam Mandziara, que está a 
conduzir o negócio – com a 
ajuda de Franz-Josef Wernze, 
antigo dirigente do emblema 

germânico que conhece os di-
rigentes do Benfica e diz estar 
a interceder nas “intensas ne-
gociações” para concluir o 
negócio do médio de 20 anos. 
“Ele quer ver tudo e conhecer 
o presidente e o treinador”, 
revelou à Imprensa alemã En-
gels, adiantando que, apesar 
de o ter aconselhado a não 
sair do Colónia, a oportunida-
de de jogar num clube como 
o Benfica é rara. “Disse-lhe 
que o melhor era continuar 
mais um ano ou dois no clube. 
Mas a verdade é que a chance 
de jogar num grande clube 
nem sempre aparece”, assu-
miu, lembrando que “a última 
palavra é de Gerhardt”, algo 
que também Alexander  
Wehrle, diretor-executivo do 
Colónia, admite. “A vontade 
do jogador é crucial”, admi-
tiu, frisando que o clube “não 
recebeu ainda uma oferta 
formal”, o que o empresário 
Adam Mandziara diz que irá 
acontecer para a semana.■ 

Sérgio André 
Ana Proença

Gerhardt está em Lisboa  
e deve assinar hoje

CHEGOU ONTEM PARA SER CONVENCIDO 
_

 Médio de 20 anos viajou na companhia do pai, 
empresário e treinador dos sub-21 do Colónia, para falar com Luís Filipe Vieira e conhecer a realidade 
do clube, algo que os responsáveis encarnados esperam ser suficiente para seduzir o atleta

JOVEM GUARDIÃO DO COLÓNIA

Águias de olho também em Timo Horn
A boa temporada realizada pelo Colónia, 
que valeu a subida à Bundesliga na pró-
xima temporada, valorizou Yannick 
Gerhardt, mas ainda outros atletas do 
clube. E o Benfica não ficou por isso 
indiferente ao plantel do campeão da 
segunda divisão germânica. Assim, 
segundo revelou o diário “Express”, os 

olheiros encarnados aconselharam tam-
bém a contratação de Timo Horn, guar-
dião de 21 anos do Colónia. Apontado 
como jovem promessa do clube, Horn 
foi titular indiscutível em 2013/14, reali-
zando 35 jogos. Questionado pelo jornal 
sobre o interesse benfiquista, desvalori-
zou: “Não penso numa transferência.”

Ataque > Gerhardt é uma das apostas do Benfica para a nova temporada

O atleta tem à sua 
espera um contrato 
de cinco anos e 
pode custar oito 
milhões de euros

O AC Milan parece mesmo decidido a 
não deixar sair Bryan Cristante. O 
canal do clube noticiou ontem que os 
dirigentes do emblema italiano já recu-
saram três propostas pela aquisição do 
médio-defensivo de 19 anos, duas das 
quais do Benfica. O Milan Channel 

explica mesmo que a SAD encarnada 
fez há três dias uma primeira oferta, 
de três milhões de euros, a qual foi 
logo recusada por Adriano Galliani e 
companhia. Anteontem, o Benfica sur-
giu com nova proposta, de quatro 
milhões de euros, também rejeitada. 

Finalmente, segundo o canal do clube, 
o Empoli também tentou e voltou para 
trás. Cristante é aposta para a próxima 
época, para o lugar do lesionado 
Montolivo, e promete tornar-se a nova 
coqueluche da equipa caso o Benfica 
não decida subir de novo a parada.

AC Milan confirma ter rejeitado duas ofertas
>> BENFICA SUBIU A PROPOSTA POR CRISTANTE DE TRÊS PARA QUATRO MILHÕES
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Reforço > Djavan chegou ontem a Lisboa com muita esperança na bagagem

H 
 
á apenas dois anos, o 

salário de Djavan nem chegava 
ao salário mínimo português. 
No Astro, clube da II divisão es-
tadual brasileira onde teve o 
seu primeiro desafio como pro-
fissional, o lateral-esquerdo 
contratado pelo Benfica recebia 
435 euros por mês. Não se sabe 
o que jogador pensou quando 
ontem de manhã chegou a Lis-
boa para assinar pelo campeão 
nacional, mas bem poderia ter 
realizado a tremenda reviravol-
ta que a sua vida deu num tão 
curto espaço de tempo.  

Titular indiscutível na equi-
pa da Académica de Coimbra 
na temporada passada, por 
empréstimo do Corinthians 
Alagoano, Djavan interrom-
peu a suas férias para oficiali-
zar o vínculo ao Benfica para 
as próximas quatro tempora-
das, tendo passado grande 
parte do dia de ontem em exa-
mes médicos e físicos. 

Ainda no aeroporto, o jo-
gador de 26 anos disse sentir-
se “muito feliz”. “Fiz um bom 
trabalho na Académica e que-

ro dar continuidade no Benfi-
ca”, acrescentou, antes da in-
tervenção de um funcionário 
do Benfica, impedindo-o de 
prestar mais declarações – 
coisas de clubes grandes a 
que Djavan ainda não está ha-
bituado. 

Depois de ter representado 
o Astro, seu primeiro clube 
profissional, mudou-se para o 
Feirense, pequena equipa do 
campeonato baiano. Num e 
no outro emblema, o defesa 
chegou a ter ordenados em 
atraso e dependeu de amigos, 
depois de uma infância e ado-
lescência não menos desafor-
tunada, em que chegou a tra-
balhar numa empresa de la-
vagem de carros para ganhar 

dinheiro para ajudar a família. 
Grande parte do que ganhou 
na Académica serviu para 
oferecer uma casa nova aos 
pais, na sua terra natal, Serri-
nha, no estado da Bahia, onde 
também já está a doar dinhei-
ro para a formação de jovens 
jogadores.  

É precisamente para Serri-
nha que Djavan vai regressar 
para a próxima semana para 
desfrutar o resto das férias, 
agora empenhado em man-
ter-se bem fisicamente para a 
apresentação a Jorge Jesus. À 
sua espera, o lateral-esquer-
do vai ter Cleonice, com quem 
conta casar antes da nova 
vida em Lisboa, já a dois e de 
aliança no dedo. Outro dos 
objetivos a cumprir até ao fi-
nal do mês é tirar a carta de 
condução, de modo a poder 
comprar e conduzir carro na 
capital. Com o adeus de Si-
queira e a indefinição em re-
lação à permanência de Sílvio, 
Djavan  é, por agora, o segun-
do - o primeiro foi Loris Benito 
- lateral-esquerdo de raiz ga-
rantido pelas águias para a 
próxima época.■

Há dois anos nem  
o salário mínimo 

DJAVAN MUDA DE VIDA E DE ORDENADO 
_

 O defesa 
chegou ontem a Lisboa para assinar por quatro épocas. É o 
segundo lateral-esquerdo garantido para 2014/15

Marco Gonçalves

“Fiz um bom 
trabalho na 
Académica e 
quero dar 
continuida-
de no 
Benfica”

DESEJO

Djavan

PUB

Gaitán garantiu que não pre-
tende abandonar a Luz. Tal 
como, quando estava no Boca 
Juniors, recusou, numa primei-
ra instância, a mudança para a 
Europa. “Vou ser sincero, eu 
não queria sair do Boca Juniors. 
Se fosse por mim, ficava lá a jo-
gar toda a minha vida. Mas era 
uma proposta boa para o clube 
e para mim”, afirmou à televi-
são do clube, referindo-se à 
proposta das águias em 2010. 
“Agora estou muito contente. 
O mesmo que eu pensava 
quando estava no Boca é o que 

penso agora no Benfica, 
não quero ir embora. Não 
me passa pela cabeça 
sair do Benfica”, afir-
mou, referindo a 
morte de Eusébio 
como “algo muito 
forte” que acon-
teceu na última 
época. “Gostáva-
mos que Eusébio 
tivesse visto a con-
quista do título”, disse, confes-
sando ir torcer pela Argentina 
caso esta se cruze com Portu-
gal no Mundial.

“Não me passa pela 
cabeça ir-me embora”

 NOME CLUBE VALOR 
Candeias Nacional -

ENTRADAS

M€ 0TOTAL

POSSIBILIDADES
 Vagner Estoril ? 
 Manolas Olympiacos ? 
 Benito FC Zurique ? 
 El Arabi Granada ? 
Sílvio Atl. Madrid ? 
Djavan Académica ? 
Yannick Gerhardt Colónia ? 

Artur, Garay [Zenit], Rúben Amorim [Génova], Enzo 
Pérez [Valência, Manchester United], Gaitán [Manchester 
United, Liverpool, Manchester City, Inter de Milão], Djuricic 
[Newcastle], Cardozo [Leicester, Lokomotiv, Krasnodar, 
Rubin Kazan]

DÚVIDAS/EMPRÉSTIMOS
DIA  LOCAL ADVERSÁRIO 

03/07 Seixal  Início dos treinos 
18/07 Restelo Estoril 
20/07 Restelo Sporting/Belenenses  
10/08 Aveiro Rio Ave (Supertaça)

RESULTADOS E CALENDÁRIO

 NOME CLUBE VALOR 
 Siqueira Granada Fim de empréstimo 
Sílvio Atl. Madrid  Fim de empréstimo 
André Gomes Valência? € 15 milhões 
Rodrigo Valência? € 30 milhões 
Kardec São Paulo € 4,5 milhões 
Derlis  Basileia € 1,5 milhões

SAÍDAS

Treinador Jorge Jesus 

Treinador-adjunto Raul José 

Treinador-adjunto 
Minervino Pietra 

Treinador-adjunto 
Miguel Quaresma 

Preparador-físico 
Mário Monteiro 

Treinador de guarda-redes 
Hugo Oliveira

EQUIPA TÉCNICA

José 

es

A
PLANTEL

Oblak
Artur

Paulo Lopes Luisão
Steven Vitória

Garay
Jardel

Lisandro López 

Fejsa
André Almeida

Enzo Pérez
Rúben Amorim

Djuricic

Gaitán
Sulejmani
Ola John

Candeias

Salvio
Markovic

Ivan Cavaleiro

Cardozo
Lima

Funes Mori

Maxi Pereira

2014/152014/152014/15
EM MARCHAEM MARCHAEM MARCHA

GAITÁN DIZ-SE FELIZ NA LUZ 
_ A garantia do  

extremo numa entrevista, onde recorda os tempos  
em que também não queria sair do Boca Juniors
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De acordo com a Imprensa da Sérvia, 
as negociações para a transferência de 
Marko Petkovic, do Estrela Vermelha 
para o Sporting, falharam. A direção 
do emblema sérvio já tinha anunciado, 
há vários dias, que tinha alcançado um 
entendimento com os leões e que fal-

tava apenas que o próprio jogador se 
entendesse com o Sporting, acabando 
depois por fazer um ultimato por não 
ver qualquer evolução ou desfecho 
para o negócio. O prazo dado pelo 
Estrela Vermelha acabou e o Sporting 
terá abandonado as negociações... o 

que não implica que não continue inte-
ressado no jovem extremo Milunovic, 
como o nosso jornal adiantou. Petkovic 
custaria ao Sporting cerca de 800 mil 
euros e Milunovic à volta de 200 mil. 
Os leões partirão agora à procura de 
outra alternativa para lateral-direito.

Transferência de Petkovic mais complicada
>> IMPRENSA SÉRVIA FALA DE RUTURA NAS NEGOCIAÇÕES

SCHALKE 04 SCHALKE 04 
QUER CÉDRIC QUER CÉDRIC 
POR M€ 3,5POR M€ 3,5
EM CONVERSAÇÕES COM A SAD >> Responsáveis 
leoninos pretendem encaixar cerca de cinco milhões de 
euros por 50% dos direitos económicos do lateral-direito. 
O diálogo entre as partes prossegue há vários meses, mas 
ainda não foi formalizada a proposta. Atleta tem contrato 
até junho de 2016 e negoceia renovação 

Os alemães do Schalke 04 
não largam o lateral-direito Cédric 
Soares e, segundo O JOGO apurou, 
prosseguem as conversações de for-
ma regular sobre a transferência do 
jogador do Sporting para o terceiro 
classificado da última edição da Bun-
desliga. Os dirigentes do emblema da 
cidade de Gelsenkirchen – onde Cédric 
nasceu, há 22 anos – têm vindo a de-
monstrar, ao longo dos últimos meses, 
interesse em concretizar a operação, 
tendo avançado, primeiro, com a pos-
sibilidade de colocar em cima da mesa 
um valor de dois milhões de euros, 
montante considerado insuficiente 
pela administração da SAD liderada 
por Bruno de Carvalho, e atualmente, 
depois de terem subido gradualmen-
te a parada, o valor proposto pelos di-
rigentes do Schalke 04 é de 3,5 mi-
lhões de euros. 

Em Alvalade, a convicção de que 
o negócio pode concretizar-se é ele-

vada, tal a insistência do Schalke 04 
e a capacidade financeira que os 
alemães detêm para poderem 
aproximar-se do montante que os 
leões desejam pelo passe do late-
ral-direito, que, recorde-se, está 
vinculado ao clube até junho 
de 2016 – tem, indepen-
dentemente da abor-
dagem do Schalke, 
u m a  p r o p o s t a 
p a r a  r e n o v a r 
com o Sporting 
a t é  2 0 1 8 ,  n o 
sentido de acau-
telar os interes-
s e s  d o s  l e õ e s 
num jogador enca-
rado com larga mar-
gem de valorização. 
Pese o valor da cláusula de 
rescisão de Cédric estar fixado nos 
30 milhões de euros, os dirigentes 
do emblema de Alvalade estão dis-
poníveis para concretizar a opera-
ção por um montante a rondar os 
cinco milhões de euros, admitindo 
alguma cedência. A exigência que 

está a ser colocada, para já, é a do 
valor referido por 50% dos direitos 
económicos do jogador, cifra que os 
alemães ainda não alcançaram pela 
totalidade dos direitos supracita-
dos. A renovação do vínculo laboral 

de Cédric Soares está, por 
outro lado, nos planos 

d a  S A D ,  c o m o  O 
JOGO já adiantou 

oportunamente, 
a d m i t i n d o  o s 
leões a disponi-
bilidade para au-
mentar o venci-
mento de um jo-

gador que, tendo 
sido titular indiscu-

tível em 2013/14, au-
fere um vencimento na 

ordem dos 25 mil euros men-
sais. Assim, mesmo não tendo par-
ticular interesse em desfazer-se de 
um ativo que perspetiva como ain-
da mais rentável no futuro, a SAD 
leonina vê cada vez mais próximo o 
termo do vínculo laboral do joga-
dor, assim como a possibilidade de 

aumentar a liquidez financeira com 
uma eventual transferência e en-
tende que é possível no mercado 
encontrar uma solução, pelo me-
nos, de idêntica qualidade sem 
grandes encargos. Daí que os leões 
tenham avançado para a contrata-
ção do sérvio Petkovic [ver peça à 
parte], do Estrela Vermelha de Bel-
grado, de modo a colmatar a possí-
vel saída do atleta de 22 anos, con-
tando com Ricardo Esgaio, promo-
vido da equipa B, como concorrên-
cia para o lado direito em 2014/15, 

pese a sua polivalência lhe abrir as 
portas a uma corrida, também, na 
extrema direita. Esgaio que, na últi-
ma temporada, foi o melhor marca-
dor da formação secundária na II 
Liga, apontando 16 golos, mas 
atuando preferencialmente como 
extremo-direito.

A distância, de momento, entre a 
proposta do Schalke e o pretendido 
pelo Sporting é ainda considerável, 
mas a perspetiva de um entendi-
mento vai sendo reforçada pela in-
sistência dos alemães.■

INDISCUTÍVEL

Welder e Piris não tiveram hipótese
Cédric foi um dos titulares indiscutíveis de Leonardo Jardim na 
última época, realizando 28 dos 30 jogos do campeonato, contan-
do ainda com mais três partidas na Taça da Liga. Marcou um golo, 
que valeu três pontos frente ao Braga, no Estádio Axa. O lateral-
direito não deu qualquer hipótese à concorrência que teve – pri-
meiro, o brasileiro proveniente do Palmeiras, Welder, depois, de 
Iván Piris. O internacional paraguaio só conseguiu ocupar o posto 
de lateral-direito quando Cédric esteve suspenso por acumulação 
de cartões amarelos.

Rui Miguel Gomes

30 MILHÕES 
DE EUROS

Valor da cláusula de rescisão do lateral-direito, que aufere um vencimento de 25 mil euros/mês em Alvalade
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Pablo Bengoechea, antigo adjunto de 
Sérgio Markarian e atual selecionador 
do Peru, não poupou elogios aos spor-
tinguistas André Carrillo, considerando 
ter sido a figura do combinado sul-ame-
ricano nos recentes amigáveis com a 
Inglaterra e a Suíça. 
“O André Carrillo foi o jogador com 

melhor rendimento nos amigáveis, na 
minha opinião. Foi por isso que optei por 
colocá-lo a jogar nos dois jogos. Pensava 
até poder dar alguns minutos a Edison 
Flores, mas o André estava a jogar bem e, 
por isso, não o fiz”, comentou 
Bengoechea em conferência de Imprensa, 
sublinhando ter sido o ponto mais positi-

vo da minidigressão europeia, pois o Peru 
saiu derrotado dos dois encontros. 
Agora, o talentoso extremo do Sporting 
entra de férias, regressa à Academia 
para preparar a temporada 2014/15 em 
julho e a 6 de agosto, em Lima, deverá 
voltar à seleção para jogar contra o 
Panamá.

Selecionador do Peru faz vénia a André Carrillo
>> BENGOECHEA AVALIA-O COMO O MELHOR NOS AMIGÁVEIS COM INGLATERRA E SUÍÇA

Além da disponibilidade para 
negociar o naming do Estádio 
José Alvalade, a SAD presidi-
da por Bruno de Carvalho pre-
tende também realizar um 
encaixe financeiro importan-
te mediante um acordo com 
um parceiro que esteja inte-
ressado em associar o seu 
nome à Academia de Alco-
chete. O pagamento de uma 

verba a rondar os três milhões 
de euros é o patamar que os 
leões pretendem atingir. Com 
as portas abertas desde 2002, 
a Academia teve associada à 
sua marca a Puma, ao abrigo 
da parceria para o equipa-
mento do plantel principal ce-
lebrado em 2006. A designa-
ção manteve-se até julho de 
2012, altura em que cessou o 

acordo que atribuía ao centro 
de estágio do Sporting o 
nome Academia/Puma. Mun-
dialmente reconhecida como 
o quartel-general de um clu-
be com créditos na formação 
de jogadores – onde “nasce-
ram”, por exemplo, os Bolas 
de Ouro Luís Figo e Cristiano 
Ronaldo –, a Academia confi-
gura-se como uma marca 

apetecível e pode render três 
milhões aos cofres dos leões 
na cedência da sua designa-
ção.  

Entretanto, vão arrancar as 
obras de melhoramento das 
infraestruturas previstas des-
de o início da época. A fase de 
execução arranca já no próxi-
mo dia 3 de agosto e será con-
cluída em três meses.

Academia para render três milhões

SEM NAMING HÁ DOIS ANOS 
_

 Foi Puma durante seis épocas e é reconhecida 
mundialmente como a casa da formação que deu dois Bolas de Ouro

Melhorias > Academia vai sofrer obras a partir de agosto

O 
 
 Conselho Diretivo lide-

rado por Bruno de Carvalho 
tem vindo a encetar contactos 
no sentido de negociar o na-
ming do Estádio José Alvalade. 
Segundo O JOGO apurou, o lí-
der leonino e o elenco diretivo 
que o acompanha procuram 
encontrar interessados em pa-
trocinar o recinto verde e bran-
co, de forma a que seja apre-
sentada uma proposta concre-
ta para que posteriormente 
possa ser exibida aos sócios do 
clube em assembleia geral, 
para que seja votada. Bruno de 
Carvalho, sabe O JOGO, preten-
de encaixar cerca de sete mi-
lhões de euros anuais com a 
operação, de modo a compen-
sar a receita atual de 3,5 mi-
lhões de euros proveniente dos 
acordos de patrocínio com as 
várias marcas que têm o seu 
espaço no recinto, sobretudo 
as que dão nome às bancadas 
do Estádio José Alvalade.   

O desejo dos dirigentes leo-
ninos em encaixar os ditos 
sete milhões de euros resulta 
da obrigatoriedade dos acor-
dos publicitários existentes 
terem de ser renegociados e 
até extintos, já que a coloca-
ção do naming de uma empre-
sa no recinto pode implicar a 
monopolização da marca no 
espaço publicitário existente. 
Dobrar a receita é o objetivo, 
sendo que a base negocial as-

sentará num período de 10 
anos. Os contactos que estão 
a ser estabelecidos pelos diri-
gentes leoninos são sobretudo 
direcionados para grandes 
empresas do Médio Oriente 
com interesses globais, com 
particular destaque para as 
companhias aéreas dos Emi-
rados Árabes Unidos, nomea-
damente a Emirates – que fi-
gura no nome do estádio dos 
ingleses do Arsenal  – ou a 
Ethiad – que dá nome ao recin-
to do atual campeão inglês, o 
Manchester City. Outras com-
panhias estão a ser objeto de 
contactos informais e opera-
ções de charme no sentido de 
concretizar a operação. Tal 
operação só será viável, po-

rém, depois de uma alteração 
estatutária e terá de ter a 
aprovação de 75% dos presen-
tes e votantes, algo que não 
aconteceu a 23 de julho de 
2011. 

Godinho Lopes, então pre-
sidente leonino, submeteu a 
aprovação dos sócios a nor-
mativa que conferia poderes 
ao Conselho Diretivo para ne-
gociar o naming do Estádio 

José Alvalade, mas os sócios 
recusaram a proposta. O 
atual presidente Bruno de 
Carvalho foi e é favorável à al-
teração do naming do recinto, 
mas só irá confrontar os asso-
ciados leoninos com essa pos-
sibilidade se tiver na sua pos-
se uma proposta concreta 
com os números e prazo do 
acordo a estipular na sequên-
cia da operação.■  

Bruno de Carvalho 
pretende negociar 
por um período 
nunca superior a 
uma década 

Naming do estádio por 7 milhões
CONSELHO DIRETIVO TENTA CATIVAR ÁRABES 

_
 Empresas como a Emirates e a Ethiad têm sido objeto de contactos 

para concretizar o negócio que terá forçosamente de ser aprovado pelos sócios em assembleia geral do clube

Novo > Designação de Alvalade pode ser acrescida de Emirates ou Etihad e valer milhões aos leões

Rui Miguel Gomes

ENTRAR NO CATAR VIA ESCOLAS ACADEMIA 

Expansão para Oriente é objetivo  
Os dirigentes leoninos estão empenha-
dos em expandir a marca Sporting para 
o Médio Oriente através da criação de 
Escolas Academia Sporting. O objetivo 
está definido e os contactos para levar 
tal desiderato adiante também, concre-
tamente no Catar. Os leões, aproveitan-
do a realização do campeonato do 

mundo de 2022 no Catar, pretendem 
entrar no lote de clubes que estão a 
criar as suas próprias escolas na região, 
em parceria com as entidades locais. O 
Sporting procura também tirar dividen-
dos financeiros de uma presença efetiva 
na zona, aproveitando a capacidade de 
investimento existente no local.

JO
AO

 S
AN

TO
S

SÁBADO 
7.JUNHO.2014

D Sporting 9



Tem início esta manhã, pelas 
10 horas, no Estádio José Al-
valade, o IX Congresso Leoni-
no, no qual se pretende deba-
ter o presente do clube e pro-
jetar o futuro. O evento ter-
mina amanhã à hora de almo-
ço e, de acordo com o progra-
ma divulgado pelo clube, a 
sessão de encerramento 
(12h00) contará com uma in-

tervenção do presidente Bru-
no de Carvalho, que se encon-
tra ainda em périplo pelos Es-
tados Unidos, onde assistiu 
esta madrugada ao encontro 
de carácter particular entre 
Portugal e o México. O IX Con-
gresso Leonino terá Jaime 
Marta Soares como presiden-
te e Luís Roque como presi-
dente da comissão organiza-

dora, e estão previstos deba-
tes em três áreas. A saber: só-
cios e adeptos – direitos e de-
veres/plataformas de comu-
nicação; sustentabilidade fi-
nanceira das modalidades; o 
papel dos núcleos e delega-
ções no universo do Sporting. 
O futebol, inicialmente de 
fora do debate, acabou por 
ser introduzido como tema a 

ser discutido, embora de for-
ma superficial, no segundo 
ponto anteriormente citado, 
no âmbito das modalidades. 
Uma das notas do congresso 
deste fim de semana será a 
ausência previsível de Cristia-
no Ronaldo e de Luís Figo, 
dois Botas de Ouro formados 
em Alvalade que são mem-
bros da Comissão de Honra.

IX Congresso arranca hoje

FUTURO EM DEBATE 
_

 Presidente Bruno de Carvalho está nos Estados 
Unidos, mas está prevista a sua intervenção na sessão de encerramento

Responsável > Jaime Marta Soares preside ao Congresso

S 
 
e há poucos dias o presi-

dente sportinguista Bruno de 
Carvalho utilizou termos pouco 
usuais para metaforizar sobre o 
estado do futebol português e so-
bre os seus bastidores, ontem o 
líder leonino voltou à carga, mos-
trando-se igualmente incisivo, al-
terando contudo a forma como 
se manifestou para que esta não 
se sobrepusesse, na praça públi-
ca, ao teor das suas mensagens. 
E o que diz ser uma aliança de 
longa data entre FC Porto e Ben-
fica ficou bem claro nas palavras 
que Bruno de Carvalho proferiu 
perante meia centena de adep-
tos no núcleo sportinguista de 
Boston, nos Estados Unidos, on-
tem, num almoço de confrater-
nização. 

“Há uma bipolarização feita 
de forma hipócrita, velada, dis-
simulada, e os clubes vão nisso 
porque têm medo. Talvez seja 
melhor perceberem que essa 
aliança existe há muito tempo. 
Entre FC Porto e Benfica? Exa-
tamente, entre aqueles que fa-
zem a bipolarização do futebol 
português e que não querem o 
Sporting na luta, preferem ou-
tros clubes que são mais fracos. 
Claro que é Benfica e FC Porto! 
Pegam agora nas minhas pala-
vras, mas não quiseram pegar 
quando disse que eram faces 

da mesma moeda”, atirou o lí-
der leonino, que acusou ainda a 
comunicação social de não re-
velar tudo porque, na sua opi-
nião, “nas jogadas de bastido-
res não há interesse em revelar 
o que se passa”. 

Com as eleições na Liga 
como pano de fundo, Bruno de 
Carvalho contestou a forma 
como estão a ser preparadas as 
listas e os seus respetivos 
apoiantes, falando de “manipu-
lação democrática”. “Não acho 
normal que não se discuta isto 
ou a bipolarização do futebol 
português. Têm criado um fos-
so cada vez maior entre gran-
des e pequenos. Há tantas joga-
das de bastidores... Isso é que 
devia ser bom tema de conver-
sa e diálogo, mas infelizmente 

as pessoas só gostam de co-
mentar palavras”, sublinhou, 
referindo-se ao alarido que as 
suas recentes expressões gera-
ram. “Estou ansioso para ver as 
palavras dos candidatos à Liga, 
para ver se têm coragem em 
assumir aquilo que eles sabem 
que se está a passar. Se calhar 
está tudo tão feito nos bastido-
res que nem palavras serão ne-
cessárias. Vamos ver se serei eu 
a ter de dizer mais alguma coi-
sa”, concluiu, prometendo mais 
um ataque para breve. ■

“Aliança existe há muito tempo”
BRUNO DE CARVALHO NÃO DESARMA 

_
 Presidente dos leões reforçou acusação a FC Porto e Benfica de 

promoverem a “bipolarização do futebol português de forma hipócrita e dissimulada”

PROJETO COMEÇOU COM MODERAÇÃO 

“Tivemos calma, mas 
agora somos candidatos” 
Bruno de Carvalho recordou que depois de uma pri-
meira época como presidente do clube com objetivos 
moderados e pouco ambiciosos para o historial do 
emblema, este ano já será mais a sério: “O nosso dese-
jo e meta é sermos campeões. Não temos medo de 
assumi-lo. No ano passado, tínhamos de fazer as coi-
sas com muita calma e poucas certezas perante tudo 
aquilo que havia para fazer. Somos candidatos ao títu-
lo. Ambicionamos um título há muito tempo...”

 NOME CLUBE VALOR 

 Slavchev Litex € 1 milhão 
 Paulo Oliveira V.Guimarães € 1,2 milhões 
 João Mário V. Setúbal regresso 
Oriol Rosell Kansas City € 1 milhão

ENTRADAS

M€ 3,2TOTAL

POSSIBILIDADES

 Rotariu Dínamo Bucareste ? 
Fidel Martínez Tijuana ? 
Josef Martínez Young Boys ? 
Charles Monsalvo Tolima ? 
Marko Petkovic Estrela Vermelha € 800 mil 
Luka Milunovic Estrela Vermelha € 200 mil 
George Tucudean Standard Liège ?

Capel [Mónaco, Liverpool, Zenit, Stoke]; Wilson; Vítor; Rojo 
[Mónaco, Liverpool, Barcelona, Lázio, Roma, Nápoles, Inter]; 
Eric Dier [Arsenal, Tottenham]

DÚVIDAS/EMPRÉSTIMOS
DIA  LOCAL ADVERSÁRIO 
07/07 Academia Pré-época 
18/07 Restelo Belenenses 
20/07 Restelo Benfica ou  
   Estoril 

RESULTADOS E CALENDÁRIO

 NOME CLUBE VALOR 
 Magrão - livre 
Welder - livre 
Piris - livre

SAÍDAS

Treinador Marco Silva 

Treinador-adjunto João Pedro 

Preparador-físico 
Gonçalo Pedro 

Treinador de guarda-redes 
?

EQUIPA TÉCNICA
PLANTEL

Rui Patrício
Marcelo

Rojo
Paulo Oliveira

Maurício
Eric Dier

William Carvalho
Oriol Rosell

André Martins
Vítor

João Mário

Adrien
Slavchev Carlos Mané

Shikabala
Wilson

Heldon
Carrillo
Capel

Montero
Slimani

Jefferson

Cédric
Esgaio

2014/152014/152014/15
EM MARCHAEM MARCHAEM MARCHA

Pedro

es

Há manipu-
lação de-
mocrática. 
Estou cu-
rioso para 
ver se os 
candidatos 
à Liga têm 
coragem de 
assumir o 
que sabem 
que se pas-
sa” 
 
Claro que é 
Benfica e FC 
Porto! Não 
querem o 
Sporting na 
luta, 
preferem 
outros 
clubes que 
são mais 
fracos. Não 
ligaram às 
palavras 
quando 
disse que 
eram faces 
da mesma 
moeda”

ENVIADOS ESPECIAIS a Providence [EUA]

Manuel 
Casaca 
TEXTOS

Gustavo 
Bom 
FOTOS

nuel 
aca 
S

tavo
m 

Festa > Bruno de Carvalho 
juntou-se aos sportinguistas 

de Boston, mas não perdeu 
de vista os rivais

Líder leonino aponta 
a “manobras de 
bastidores” para 
criar fosso entre 
grandes e pequenos
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PUB

VITÓRIA DÁ PRÉMIO 
DE 400 MIL EUROS

C
 
 
 
 
aso Portugal seja cam-

peão do mundo e atinja um feito iné-
dito na história do futebol, cada jo-
gador português vai receber cerca 
de 400 mil euros, sujeitos a descon-
tos. Segundo O JOGO apurou, o 
acordo está praticamente fechado, 
faltando apenas passar para o papel, 
depois das reuniões entre os capi-
tães da Seleção Nacional, Cristiano 
Ronaldo, Bruno Alves, Pepe e Raul 
Meireles, e o presidente da Federa-
ção Portuguesa de Futebol, Fernan-
do Gomes, que tem acompanhado 
a equipa desde o primeiro dia no es-
tágio que está a decorrer nos Esta-
dos Unidos e que termina dia 10, 
data do último jogo de preparação, 
contra a República da Irlanda e da 
partida para o Brasil. Para não haver 
problemas de última hora – o “caso 
Saltillo” nunca foi esquecido –, a 

ideia passou sempre por chegar a 
um entendimento antes da viagem 
para Campinas. 

Alcançado o acordo, os jogado-
res sabem que vão receber 400 mil 
euros brutos em caso de vitória na 

final do campeonato do mundo. 
Para lá chegar, há que conseguir, 
primeiro, o apuramento para os 
oitavos de final. Caso Portugal fi-
que em primeiro lugar no Grupo G, 
à frente da Alemanha, Estados 
Unidos e Gana, cada um dos 23 jo-
gadores convocados por Paulo 
Bento vai receber 50 mil euros. O 
segundo lugar não dá direito a 
qualquer compensação, a exem-
plo, aliás, do que aconteceu na fase 
final do Mundial’2010. Nessa altu-
ra, a Seleção Nacional ficou atrás 
do Brasil e os jogadores não rece-

beram qualquer prémio para os 
oitavos de final, sendo depois afas-
tados pela Espanha. 

A passagem aos quartos de fi-
nal rende mais 50 mil euros a cada 
jogador, verba que os 23 convoca-
dos recebem ainda se consegui-
rem a qualificação para as meias-
finais. A vitória na prova vale 230 
mil euros, a título individual. Esta é, 
aliás, a única alteração em relação 
ao acordo estabelecido para a par-
ticipação no Mundial’2010. Na al-
tura, a conquista do troféu valia 
190 mil euros a cada jogador. ■

ENVIADOS ESPECIAIS
EM PROVIDENCE/ESTADOS UNIDOS

MANUEL CASACA 
TEXTOS

GUSTAVO BOM 
FOTOS

VITÓRIA NA FINAL 

MEIAS FINAIS

QUARTOS DE FINAL

1º LUGAR GRUPO G

230

50

50

50

MIL EUROS

JOGADORES

FPF

PRESENÇA

OITAVOS DE FINAL

QUARTOS DE FINAL

VITÓRIA NA FINAL

25,6

10,2

6,5

6,9

MILHÕES EUROS

Caso atinjam os cerca de 400 mil euros brutos 
pela vitória na final do campeonato do mundo e 
por cada uma das fases que vá ultrapassando, os 
jogadores portugueses estão no lote dos mais 
bem pagos, numa lista liderada pela campeã da 
Europa e do mundo, que atribui 720 mil euros a 
cada jogador que reconquiste o título mundial. 
No topo dos mais bem pagos estão ainda os 

uruguaios, a quem a federação daquele país 
paga 534 mil euros. E se os portugueses não 
recebem os 50 mil euros se ficarem em segundo 
lugar no Grupo G, mesmo que atinjam os oitavos 
de final, os uruguaios não recebem qualquer 
verba se forem eliminados na primeira fase. 
Auferem, no entanto, 127 mil euros por passar 
aos oitavos, 185 mil pelos “quartos”, 240 mil por 

chegar às meias-finais e 270 mil por conquistar o 
troféu. Um pouco menos recebem os argenti-
nos, que acordaram um total de 510 mil euros, 
verba igual à que estava estipulada no Mun-
dial’2010. Eis outros prémios estipulados pelas 
federações de alguns países. Inglaterra: 430.000 
euros, França: 330.000 euros, Brasil: 330.000 
euros, Alemanha: 300.000 euros.

Espanha paga quase o dobro aos campeões 
>> ATRIBUI 720 MIL EUROS A CADA JOGADOR 

FIFA GENEROSA

Federação 
também  
sai de bolsos 
cheios
Se Portugal for mesmo 
campeão do mundo e a 
Federação Portuguesa de 
Futebol tiver de pagar 400 
mil euros brutos a cada um 
dos 23 jogadores, totalizan-
do 9,2 milhões de euros, o 
organismo presidido por 
Fernando Gomes ainda 
ficará com os cofres bem 
recheados, isto porque a 
FIFA atribui 25,617 milhões 
de euros à federação da 
seleção campeã mundial, 
cabendo 18,299 milhões de 
euros ao finalista vencido. 
O Comité Financeiro da 
FIFA informou ainda que os 
quatro semifinalistas do 
Mundial’2014 somam 
àquelas verbas o dinheiro 
amealhado pela presença 
na primeira fase e nas eli-
minatórias que foram 
ultrapassando: os quartos 
de final rendem a cada 
10,247 milhões de euros e 
os oitavos de final 6,586 
milhões de euros. Boa 
parte da verba que a FPF 
terá de pagar pela conquis-
ta do troféu, os tais 9,2 
milhões de euros, podem 
ser suportados só pela pre-
sença de Portugal na fase 
final do campeonato do 
mundo, isto porque a FIFA 
paga 6,957 milhões de 
euros pela participação no 
Mundial2014. A FPF garan-
te 5,859 milhões de euros 
pela realização dos três 
jogos na fase de grupos, 
aos quais acresce 1,098 
milhões de euros que a 
FIFA atribui às 32 federa-
ções dos países qualifica-
dos para custear as despe-
sas de preparação e parti-
cipação na prova.  

ACORDO COM A FPF >> Pela conquista do campeonato do mundo, cada 
um dos 23 jogadores convocados por Paulo Bento embolsa 230 mil euros. 
As eliminatórias valem ainda mais 50 mil euros a cada um

25
Vitória na final do 
Maracanã valerá mais de 
25 milhões de euros à 
Federação Portuguesa

Contas acertadas > Jogadores já acordaram com a FPF prémios no Mundial
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m golo de Bruno Alves, 

a responder de cabeça a um li-
vre marcado por João Mouti-
nho, já nos descontos, permitiu 
a Portugal ganhar o segundo 
dos três ensaios antes da es-

Eduardo segura atrás 
e golo nos descontos

BRUNO ALVES MARCA 
_

 Um livre marcado por João Moutinho encontrou             
a cabeça do central e permitiu a Portugal vencer os mexicanos

>> Estádio Gillete Stadium, em 
Foxborough (EUA) 
>>  Árbitro  Jeffrey Solis [Costa Rica] 
  
Corona; Maza, Márquez e Moreno; Aguilar, 
Herrera, Vázquez, Guardado e Layún; Giovani e 
Oribe. 
Jogaram ainda: Ochoa, Hernández, Pulido, 
Fabián 
TREINADOR  MIGUEL HERRERA 
 
Eduardo; João Pereira, Neto, Bruno Alves e 
Fábio Coentrão; Miguel Veloso, João Moutinho e 
André Almeida; Vieirinha, Nani e Éder. 
Jogaram ainda: Varela, Hélder Postiga, Rafa, 
Rúben Amorim. 
TREINADOR  PAULO BENTO 

■ ao intervalo 0-0 
GOLOS 90’+2 Bruno Alves 
CARTÕES 45’ Aguilar, 53’ Bruno Alves, 74’ João 
Pereira, 79’ Neto

 MÉXICO 0 
 PORTUGAL 1

Aposta > Éder manteve-se no ataque, agora em 4x3x3, e justificou a aposta; Moutinho marcou o livre do golo

treia no Brasil e disfarçar uma 
exibição pálida da Seleção Na-
cional. 

Privado de Pepe, Raul Mei-
reles e Cristiano Ronaldo, 
Paulo Bento aproveitou para 
fazer algumas experiências, 
sendo a mais surpreendente 
o avanço de Fábio Coentrão 
para o meio-campo,  como al-
ternativa a Meireles; André 
Almeida manteve-se no lado 
esquerdo da defesa, João 
Moutinho recuperou o lugar 
no onze e Miguel Veloso re-
gressou à posição de trinco.  

Voltando ao 4x3x3 tradi-
cional, Nani e Vieirinha assu-
miram as alas; Éder, já sem a 
companhia de Postiga, como 
tinha acontecido com a Gré-
cia, fixou-se como aposta no 
ataque e foram dele, aliás, as 
melhores oportunidades de 
golo na primeira parte. Bem a 
movimentar-se, o bracarense 
deu sinais de poder discutir a 

titularidade, embora tenha 
falhado na pontaria: à conta 
dele, ficaram três oportuni-
dades por aproveitar antes do 
intervalo. 

Com o portista Herrera fir-
me no onze, o México surgiu 
mais dinâmico na segunda 
parte e sujeitou a defesa por-
tuguesa a alguns calafrios. 
Eduardo teve de aplicar-se a 
um remate de Aguilar logo a 
abrir e, do lado contrário, 
Ochoa não lhe ficou atrás, ne-
gando o golo a Fábio Coen-
trão.  

Os mexicanos, explorando 
algumas deficiências de co-
bertura da defesa portugue-

sa, voltaram a ficar perto do 
golo, aos 55 minutos, num re-
mate fortíssimo de Guarda-
do.    

A troca de Vieirinha por 
Varela foi a primeira opção de 
Bento, mas o México conti-
nuou a carregar e Herrera 
obrigou Eduardo a duas defe-
sa inspiradas (61’ e 67’). 

Postiga e Rafa refrescaram 
a Seleção Nacional, sem gran-
des efeitos imediatos. Ainda 
assim, já na parte final, o bra-
carense conseguiu uma das 
raras aproximações à baliza 
de Ochoa, arrancando um li-
vre que Miguel Veloso não 
conseguiu aproveitar.   

Na parte final, Eduardo vol-
tou a destacar-se, negando o 
golo a Pulido, que surgiu iso-
lado. O guarda-redes foi a 
grande figura do jogo, embo-
ra tenha sido Bruno Alves a 
resolvê-lo. Já o jogo estava 
nos descontos.

Éder foi a melhor 
resposta que saiu do 
laboratório de 
Bento. O ataque 
pode ser dele...

■ Eduardo

Seguro entre os postes e atento aos cruzamentos, 
Eduardo assinou uma grande exibição, evitando 
vários golos da seleção mexicana. Aos 61’ e 68’ 
negou os festejos ao portista Herrera com duas defe-
sas apertadas. Motivado, voltou a ser determinante 
perto do fim do jogo, quando ainda persistia o empa-
te, saindo de forma arrojada aos pés de Pulido. A 
baliza da Seleção Nacional está bem guardada.

A baliza está bem guardada

■ João Pereira 
Apesar de Layún aconselhar 
cautelas defensivas, o lateral 
não pensou duas vezes quando 
teve a bola nos pés: siga para o 
ataque. Aos 42’ teve espaço para 
rematar mas enviou a bola para 
muito longe da baliza. Teve algu-
mas falhas defensivas. 
 
■ Neto 
Bom entendimento com Bru-
no Alves e um número eleva-
do de cortes.   
 
■ Bruno Alves 
Autoritário, não se limitou a var-
rer a defesa, preocupando-se em 
sair a jogar ou em entregar a 
bola. Marcou um grande golo, 
com uma cabeça fulminante. 
 
■ André Almeida 
Voltou a ser defesa-esquerdo 
e mostrou debilidades ao ní-
vel da marcação e posiciona-
mento. Aos 61’ deixou as cos-
tas soltas para Herrera assus-
tar Eduardo. Teve um bom 
cruzamento para Éder. 
 
■ Miguel Veloso 
De volta à posição de trinco 
clássico, jogou simples. Mas 
teve problemas na marcação. 
 
■ João Moutinho 
Sem ser um 10, uma grande 
parte do jogo de Portugal 
passou-lhe pelos pés. Cobrou 
o livre para o golo. 

■ Fábio Coentrão 
Bento colocou-o a meio-cam-
po e a verdade é que o esquer-
dino não se saiu mal. Bom tra-
balho aos 22’ culminou com 
uma assistência para Éder. 
Quase marcou aos 50’, valen-
do a defesa de Ochoa. 
 
■ Vieirinha 
Um remate perigoso aos 14’, 
foi o melhor que fez. Passou ao 
lado do jogo até sair aos 58’.  
 
■ Nani 
Começou bem, esteve ativo 
na primeira parte, mas o pro-
blema foi mesmo após o in-
tervalo. Pouco se viu. 
 
■ Éder 
Boa exibição do ponta de lan-
ça, com movimentos interes-
santes e sentido de baliza. 
Teve quatro ocasiões para 
marcar. 
 
■ Varela 
Um remate que Ochoa defen-
deu e pouco mais. 
 
■ Hélder Postiga 
Não criou perigo. 
 
■ Rafa  
Uma arrancada sem conse-
quências. 
 
■ Rúben Amorim 
Sem tempo.

■ PORTUGAL  UM A UM 

■ A FIGURA

HERRERA 
Titular, o portista 
destacou-se na 
segunda parte, com 
dois remates que 
obrigaram Eduardo a 
defesas vistosas. O 
médio deve ter 
assegurado a 
titularidade...

■ COMO JOGOU>> APOIO DESDE NEWARK
OS TRÊS LESIONADOS EQUIPARAM-SE À DISTÂNCIA
Impossibilitados de jogar contra o México, por ainda não estarem nas 
melhores condições físicas, Cristiano Ronaldo, Pepe e Raul Meireles viram 
o jogo pela televisão, no hotel em Newark, mas quiseram mostrar que 
estavam com os companheiros. Tiraram uma fotografia e, minutos antes 
do encontro em Foxborough (56 292 espectadores) começar, publicaram 
aquele momento nas respetivas páginas no Facebook. “Força, Portugal”, 
escreveram Cristiano Ronaldo e Raul Meireles, enquanto Pepe enviou 
uma mensagem com um “Vamos, Portugal”. O trio faz parte da lista de 
capitães, juntamente com Bruno Alves, o único que jogou ontem.
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Beto juntou-se ao lote de lesionados 
Beto foi baixa de última hora para o encontro 

de ontem, contra o México, no Gillette Stadium. 
O guarda-redes foi considerado inapto por per-
sistência da sintomatologia muscular da região 
posterior da perna esquerda. Um problema que 
já o havia impedido de treinar a meio da sema-
na. Além do guarda-redes, Cristiano Ronaldo, 
Raul Meireles e Pepe também não defrontaram 
a seleção mexicana, tendo estes ficado em 

Newark a trabalhar com o fisioterapeuta Antó-
nio Gaspar. Hoje, voltam a ter a companhia dos 
restantes companheiros, já que a equipa via-
jou de madrugada desde Boston. A única ses-
são do dia está marcada para as 15h30 por-
tuguesas, no campo de treinos dos New York 
Jets. No final da sessão é bem possível que 
Paulo Bento conceda algumas horas de folga 
aos jogadores.

N 
 
a curta estadia em 

Providence, onde Portugal de-
frontou o México na última 
madrugada, a Seleção Nacio-
nal ficou num luxuoso hotel 
da capital do estado de Rhode 
Island. Dos quartos, a comiti-
va podia espreitar o edifício 
em frente, local das 
primeiras filma-
gens do fi lme 
“Ghostbus-
ters”, série 
norte-

americana produzida em 
1984. Nessa ocasião, muitos 
devem ter pensado o quão ne-
cessário era ter um caça-fan-
tasmas que afastasse para 
bem longe as lesões de alguns 
dos jogadores portugueses. 
Cristiano Ronaldo, Pepe e 
Raul Meireles nem estiveram 
ontem no Gillette Stadium 

por estarem a recu-
perar das respeti-

va s  l e s õ e s .  
Perderam 

u m  d i a  

de festa entre portugueses e 
mexicanos. Um verdadeiro ar-
raial que começou bem cedo, 
muitas horas antes de come-
çar a partida. Com indicação 
que as portas só estariam 
abertas duas horas antes do 

jogo, os adeptos das duas 

equipas aproveitaram para 
confraternizar, num ambien-
te saudável e próprio dos jo-
gos do campeonato do mun-
do.  

O tempo também ajudou. 
Depois de ter chovido e bem 
na véspera, ontem, o sol 
apareceu e a temperatura 
subiu. As condições meteo-
rológicas contribuíram e 
muito para esse arraial. Se 
os mexicanos levaram os 
instrumentos musicais, os 
portugueses levaram a car-
ne para fazer o churrasco. 
Aproveitaram até à última 
para confraternizar, en-
trando depois lentamente 
no majestoso Gillette Sta-
dium. ■

EM PROVIDENCE 
_

 Cidade onde foi filmada a comédia produzida em 1984 
acolheu a seleção portuguesa. A alguns quilómetros, nas imediações do Gillette 
Stadium, a festa foi luso-mexicana 

Quartos com vistas 
para o “Caça-Fantasmas”

Adeptos portugueses 
e mexicanos 
juntaram-se        
nas ruas de Boston    
antes do jogo
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Aos 73’, Hulk balançou as re-
des da baliza da Sérvia, mas o 
2-0 do Brasil acabou anulado 
por um fora de jogo inexisten-
te que só o auxiliar conseguiu 
ver. “Disseram-me que o golo 
foi legal. Infelizmente, o árbi-
tro anulou, mas, se Deus qui-
ser, sai no Mundial”, atirou o 
ex-avançado do FC Porto.  

Hulk lamenta 
golo anulado

_
 INJUSTIÇA

OPÇÕES 
_ Elogiou as 

exibições de Willian, 
Bernard e Fernandinho

Admitindo que a exibição do 
“onze de gala” do Brasil podia 
ter sido bem melhor, Luiz Feli-
pe Scolari deixou palavras de 
apreço para jogadores menos 
utilizados que tiveram ontem 
a oportunidade de mostra-
rem as suas armas na corrida 
à titularidade. “Tenho boas 
dores de cabeça. O Willian, o 
Bernard e o Fernandinho 
mostraram que posso contar 
com eles”, sublinhou o sele-
cionador do Brasil. 
Após o jogo de ontem com a 
Sérvia, o Brasil passou a so-
mar nove vitórias consecuti-

vas e é a equipa presente 
no Mundial com a série de 
triunfos mais longa. 

Scolari tem 
boas dores  
de cabeça

A
 
 
 
 
pática e bastante pro-

pensa ao erro, a seleção brasileira 
teve de ser ontem acordada de uma 
certa letargia pelas manifestações 
de desagrado do público que en-
cheu o Estádio Morumbi, em São 
Paulo. Contrariando o clima de lua-
de-mel existente desde a conquis-
ta da Taça das Confederações, a 
torcida paulista assobiou a equipa 
de Luiz Felipe Scolari e não hesitou 
em cantar o nome de jogadores es-
quecidos pelo técnico. Um dos no-
mes mais citados, o de Luís Fabia-
no, foi desde logo suficiente para 
despertar... Fred.  

“Picado” por ouvir o nome do 
avançado titular do Brasil no últi-
mo Mundial, o atual camisola 9 
fez o que se pede a um “matador”, 
arrojou-se ao chão num lance de 
pura garra e marcou o único golo 
do jogo contra a Sérvia na primei-
ra oportunidade em que conse-
guiu fugir a Ivanovic. Estava assim 
sentenciada a vitória do escrete 
num jogo onde a equipa coman-
dada por Ljubinko Drulovic con-
seguiu colocar a nu algumas fra-
gilidades da equipa anfitriã do 
Mundial.  

Jogando num bloco bastante 
coeso, a formação europeia ta-

pou todos os espaços para a bali-
za do guardião Stojkovic (ex-
Sporting) e montou uma teia que 
“apanhou” Oscar e Neymar. Vi-
giado por Matic (ex-Benfica), o 
médio do Chelsea somou mais 
uma exibição pobre e parece es-
tar a perder o comboio da titulari-
dade para o colega de equipa 
Willian, cuja entrada, ao interva-
lo, voltou a mudar para melhor a 
cara do Brasil à semelhança do 
que tem acontecido nos últimos 
particulares. Já Neymar nunca 

teve espaço nem tempo para ata-
car os adversários, passou com-
pletamente ao lado do jogo e des-
carregou a sua frustração no ban-
co de suplentes brasileiro após 
ser substituído por Bernard, aos 
81’.  

Na parte defensiva, Dani 
Alves sofreu bastante pe-
rante as investidas de 
Markovic. Elogiado 
por Luiz Felipe 
Scolari na vés-
pera do en-
contro de 
o n t e m ,  o  
extremo do 
Benfica esteve à al-
tura das expectativas e 
massacrou o lateral do Barcelona 
com várias arrancadas iniciadas 
do lado esquerdo.■

MARCOU GOLO DA VITÓRIA >> Adeptos picaram o camisola 9 ao chamar pelo 
avançado do São Paulo, mas este balançou as redes na única oportunidade em 
que fugiu a Ivanovic e ajudou a disfarçar a exibição pobre da equipa de Scolari

BRASIL
MARKOVIC 
Lançado a titular, o 
extremo do Benfica 
deambulou entre o lado 
esquerdo e o meio no 
ataque da Sérvia. Aos 30’, 
fez uma arrancada 
desde o meio-campo 
que deixou os defesas 
brasileiros pregados ao 
chão, mas Kolarov não 
deu o melhor seguimento 
ao lance. Aos 73’, partiu 
os rins a Thiago Silva e 
Maicon, mas rematou à 
figura de Júlio César. Saiu 
esgotado aos 81 minutos.  

a

■ COMO JOGOU

>> Estádio Morumbi, em São Paulo 
>>  Árbitro  Enrique Cáceres [Paraguai] 
  
Júlio César; Dani Alves (Maicon 72’), Thiago Silva, 
David Luiz e Marcelo (Maxwell 74’) ; Luiz Gustavo, 
Paulinho (Fernandinho 65’) e Oscar (Willian INT); 
Hulk, Fred (Jô 75’) e Neymar (Bernard 81’)  
TREINADOR  LUIZ FELIPE SCOLARI 
 
Stojkovic (Lukac 89’); Basta (Vulicevic 87’), Ivanovic, 
Dusko Tosic e Kolarov; Petrovic (Mrdja 86’) e Matic; 
Jojic, Tadic (Zoran Tosic 70’) e Markovic (Gudelj 81’) ; 
Aleksandr Mitrovic (Djordjevic 80’)  

TREINADOR  LJUBINKO DRULOVIC 

■ ao intervalo 0-0 
GOLOS 58’ Fred  
AMARELOS 15’ Petrovic, 41’ Matic 
VERMELHOS Nada a assinalar

 BRASIL 1 
 SÉRVIA 0

Duarte Tornesi

Daniel
Alves

Thiago
Silva

Luiz GustavoPaulinho

Oscar

Fred

Hulk

Neymar

David
Luiz

Marcelo

Júlio
César

ONZE INICIAL 
DO BRASIL

Alvos da marcação 
cerrada dos sérvios, 
Neymar e Oscar 
estiveram muitos furos 
abaixo do normal

FRED CALOU CÂNTICOS 
POR... LUÍS FABIANO

Em esforço > Fred antecipou-se a Ivanovic, esticou-se todo e só assim a Sérvia caiu perante o Brasil 

O Governo brasileiro deu ontem a conhecer 
os nomes de vários dignitários que se vão 
deslocar ao país para assistir a jogos do 
Mundial. Pouco interessado em assistir aos 
encontros da Rússia na fase de grupos, o 
presidente Vladimir Putin decidiu saltar 
etapas e apenas confirmou presença na 
final da competição, que se disputa no dia 

13 de julho, no Rio de Janeiro. Já a chanceler 
alemã Angela Merkel vai ser recebida pela 
presidente brasileira Dilma Rousseff antes 
de assistir ao jogo entre a Mannschaft e 
Portugal, em Salvador. Quanto aos Estados 
Unidos – outro dos adversários da Seleção 
Nacional – terão direito ao apoio do vice-
presidente Joe Biden.  

Para além dos dignitários da Alemanha, 
EUA e Rússia, o Governo brasileiro confir-
mou a presença da representação ao mais 
alto nível de países como Bolívia, Chile, 
Equador, Paraguai, Uruguai, Croácia, 
Honduras e Angola – na pessoa do presiden-
te José Eduardo dos Santos – no jogo de 
abertura do Mundial entre Brasil e Croácia. 

Vladimir Putin já tem lugar reservado no Maracanã
>> PRESIDENTE RUSSO CONFIRMOU PRESENÇA NA FINAL DA COMPETIÇÃO
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esde que a seleção brasileira 

chegou à concentração da Granja Co-
mary, a rotina da pequena cidade de 
Teresópolis, na região serrana do Rio 
de Janeiro, foi completamente altera-
da, com a população a aumentar con-
sideravelmente. Além do grande nú-
mero de jornalistas que acompanha o 
trabalho do escrete, disparou a quan-
tidade de visitantes que chega todos 
os dias à cidade na esperança de con-
seguir ver de perto os jogadores ou até 
conseguir o desejado autógrafo.  

A tarefa, porém, não é nada fácil, 
porque o regime de trabalho da ca-
narinha segue normas rígidas neste 
período pré-Mundial, para que os jo-
gadores tenham tranquilidade. Nem 
mesmo os jornalistas acreditados 
pela Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) têm liberdade para con-
versar livremente com os atletas. O 
contacto é restringido às conferên-
cias de Imprensa programadas, seja 
com jogadores ou com membros da 
equipa técnica. Para os adeptos que 
sonham em conseguir um autógrafo 
ou uma foto ao lado deles, no entan-
to, a tarefa é ainda mais difícil – prati-
camente impossível para a maioria. 
Todos os dias, muitos colocam-se na 
entrada da Granja Comary na tenta-
tiva de ver os jogadores, nem que 
seja através do autocarro que con-
duz o plantel ao aeroporto.  

Aos fins de semana, centenas  de 
pessoas chegam a Teresópolis e mui-
tas espalham-se pelas ruas do Bairro 
Comary, onde está localizado o cen-
tro de treinos. Colocam-se estrategi-
camente à volta do portão da entra-
da e a cada automóvel que entra ou 
sai, ouvem-se muitos gritos. A maio-
ria sem razão, já que nos veículos não 
está nenhum jogador... 

Um dos adeptos que não arreda 
pé do local é o estudante Cleyton 
Carlos Silbernagel, de 24 anos, que 
afirma acompanhar a seleção do  
Brasil desde 2011. “Vou para todos 
os lugares, desde o aeroporto até o 
estádio. Tenho vindo aqui em Te-
resópolis na expectativa de assistir 
ao treino, mas não me deixam en-

trar”, lamenta. Vestido com a cami-
sola brasileira, uma fita na cabeça e 
uma bandeira na mão, Cleyton diz 
que já tirou uma foto ao lado de Pelé 
e tem esperança de repetir a façanha 
com Neymar. “Não desisto não. Te-
nho voltado todos os dias para Du-
que de Caxias, onde moro, mas on-
tem vim e não voltei. Fiquei pela rua 
mesmo e pouco dormi. O sacrifício 
vale a pena e tenho certeza que uma 
hora vou tirar a foto com o Neymar”, 
garante Cleyton, que aponta o Brasil 
como favorito ao título. 

Quem também não perde a espe-
rança de ver os jogadores é o casal 
italo-brasileiro Ana e Vincenzo, mo-
radores de Teresópolis. Acompanha-
dos dos filhos Jean, de 7 anos, e Maria 
Clara, de 4, eles têm ido praticamente 
todos os dias à entrada da Granja Co-
mary, mas ainda não tiveram sorte 
de encontrar os  jogadores. Para cha-
mar a atenção, Ana segura uma ban-
deira do Brasil, enquanto Vincenzo, a 
da Itália. Sobre quem será campeão, 
porém, prevalece a discórdia sanguí-
nea. “O Brasil vai ficar com o título”, 
grita Ana, no que é imediatamente 
contestada pelo marido: “A Itália vai 
ser a campeã.” 

 
Vendedor de bolachas  
está sem mãos a medir 
Alheio às discussões, o vendedor de 
suspiros e biscoito de polvilho Mar-
cos Antônio Rodrigues, de 43 anos, é 

só sorrisos e torce para que muitos 
adeptos continuem a chegar à con-
centração da seleção brasileira. “Te-
nho vendido cerca de 200 pacotes 
todos os dias. Já trabalhei na Barra e 
em Copacabana, mas aqui na Granja 
Comary está bom demais. A seleção 
tinha que ficar uns dois meses con-
centrada aqui”, diz, entre gargalha-
das e gritos: “olha o biscoito! Um é 
três reais [€0,97] e dois são cinco 
[€1,6]. Aproveitem a oferta.” 

Nem mesmo quem mora nos ar-
redores da Granja Comary tem fa-
cilidade para chegar perto dos jo-
gadores. Diariamente, centenas de 
pessoas colocam-se junto às veda-
ções que cercam todo o centro de 
treinos e, aos gritos, tentam sensi-
bilizar os atletas, na esperança de 
que eles cheguem ao menos “um 
pouquinho mais perto”. Para dimi-
nuir a distância que os separa dos 
ídolos, alguns usam até binóculos, 
mas isso não diminui a frustração. 
“Cheguei cedo e pensei que conse-
guiria um autógrafo do Hulk, mas 
quase não dá para vê-lo no grupo 
de jogadores, que está longe”, re-
clama a estudante Isabela Cordei-
ro, de 18 anos. A sua colega Lucia-
ne Rodrigues, de 17 anos, levou 
uma faixa onde pedia para o guar-
da-redes Júlio César tirar uma foto 
ao seu lado. A tática, no entanto, 
ainda não deu certo. 

Porém, no dia a dia da seleção 
brasileira há grupos de adeptos que 
têm o privilégio de ficar bem perto 
dos atletas e, no final do treino, até 
mesmo conseguir o tão desejado 
autógrafo ou uma foto. São os fa-
miliares e os convidados dos patro-
cinadores, que recebem uma cre-
dencial provisória e ficam numa 
pequena arquibancada instalada 
na lateral do campo principal, onde 
estava, por exemplo, na semana 
passada, a atriz Bruna Marquezine, 
namorada do avançado Neymar. 
No fim das sessões, alguns jogado-
res vão até o local, para alegria dos 
adeptos de todas as idades, que 
guardam o autógrafo como se fos-
se um verdadeiro troféu. São os 
privilegiados... ■    

Hélio Araújo [Rio de Janeiro]

Caça ao autógrafo 
desespera adeptos

“Fiquei pela rua 
mesmo e pouco 
dormi. O sacrifício 
vale a pena e 
tenho a certeza 
que vou tirar uma 
foto com o Neymar

“Cheguei cedo e 
pensei que conse-
guiria um autó-
grafo do Hulk, 
mas quase não dá 
para vê-lo

Cleyton, 
estudante 
brasileiro

Isabela 
Cordeiro, 
estudante 
brasileira

CERCADOS > Enquanto 
os fãs “normais” ficam 
nas vedações, a 
comunicação social e 
alguns convidados têm 
mais sorte e conseguem 
estar mais perto dos 
craques do Brasil, à 
procura do sexto título.

ROMARIA A TERESÓPOLIS 
_

 A pequena cidade da região serrana  
do Rio de Janeiro é invadida diariamente por milhares de pessoas que 
desejam ver de perto os seus ídolos. Privilégio apenas dos convidados

>> ENZO PÉREZ DEVE FICAR NO BANCO
ROJO SOBREVIVE À ROTAÇÃO NA ARGENTINA
Alejandro Sabella vai fazer várias alterações no onze 
da Argentina que hoje defronta a Eslovénia, mas Rojo 
(na foto) vai manter-se como titular no lado esquerdo 
da defesa. Jogadores intocáveis do onze alviceleste 
como Garay, Zabaleta, Higuaín e Aguero continuam a 
recuperar de problemas físicos e não jogarão. Messi e 
Di María também estavam na calha para começar no 
banco ao lado de Enzo Pérez, mas Sabella optará por 
colocá-los de início para não defraudar o público.

>> NO PARTICULAR FRENTE AO FLUMINENSE
PRANDELLI AVISA QUE A ITÁLIA NÃO VAI JOGAR BEM
A seleção da Itália chegou ontem ao Brasil e Cesare Prandelli fez 
questão de baixar as expectativas dos adeptos relativamente à qua-
lidade de jogo da squadra azzurra no duelo particular de amanhã 
frente ao Fluminense. “Posso já avisar que não estamos em condi-
ções de realizar uma grande exibição contra o Flu. Não estou à pro-
cura de desculpas antecipadas, mas o fuso horário vai dificultar a 
nossa vida. Porém, o jogo vai ser muito útil”, afirmou o seleciona-
dor da Itália, que, após a conferência de Imprensa, comandou o pri-
meiro treino em Mangaratiba, quartel-general da azzurra.  
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dente, com um tridente forma-
do por Muller, Reus e Schurrle, 
apoiados por Kroos. Todavia, 
os golos só surgiram na segun-
da parte. Já com Ozil e Podolski 
em campo, a Alemanha mos-
trou que tem inúmeras ar-
mas na frente, capazes 
de arrasar com qual-
quer adversário. 
D e p o i s  d e  
Schurrle 
ter feito 

o 1-0 assistido por Podolski (fez 
três passes letais e um golo), a 
Arménia ainda igualou numa 
grande penalidade convertida 
por Mkhitaryan aos 69’, mas a 
partir daí, a força germânica 
prevaleceu. Howedes faturou, 
Goetze bisou e Klose tornou-
se o melhor marcador da his-
tória da seleção com 69 golos. 
E Schweinsteiger fez os pri-
meiros minutos...■   

A 
 
 ntes de viajar para o Bra-

sil, a Alemanha apagou as últi-
mas exibições cinzentas e goleou 
a Arménia por 6-1, mas a satisfa-
ção dos alemães terá de ser con-
tida, pois Reus pode ter o Mun-
dial em risco. Numa disputa de 
bola, o médio-ofensivo lesionou-
se no tornozelo esquerdo e dei-
xou o relvado em lágrimas, apoia-
do pelos médicos. Reus foi trans-
portado ao hospital para realizar 
exames, mas tudo leva a crer que 
não recupere a tempo de defron-
tar Portugal, no dia 16 de junho. 
“Ainda não sei qual o grau da le-
são, teremos de aguardar”, refe-
riu o selecionador Joachim Low 
no final do encontro. 

Em relação ao jogo, é notó-
rio que o técnico ainda procura 
o melhor onze para o Mundial. 
Na defesa, Low apostou em 
Boateng e Howedes (dois cen-
trais) para as laterais, optan-
do por colocar Lahm no 
meio-campo ao lado de 
Khedira. O jogador do 
Bayern, que se tornou o 
quinto atleta com mais in-
ternacionalizações pela Ale-
manha (106) regressou à com-
petição, saindo ao intervalo. No 
ataque, a mobilidade foi evi-

Lesão de Reus 
ofusca goleada 
 Duarte Tornesi 

Paulo A. Teixeira Lahm jogou 45 
minutos no centro 
do terreno e a 
defesa foi entregue 
a quatro centrais

Federação nega 
motim no balneário
Ibrahim Daara, porta-voz da 
Federação do Gana, veio on-
tem a público desmentir o ru-
mor de um alegado motim 
dos jogadores ganeses contra 
o técnico Kwesi Appiah, no fi-
nal do duelo particular frente 
à Holanda.  
“Estou aqui para dizer que o 
selecionador não perdeu o 
controlo do balneário. Essa 
notícia é completamente fal-
sa. Na brincadeira, os jogado-
res até chamam Kwesi Appiah 
de ‘assassino silencioso’ por 
impor respeito e ordem. Pos-
so garantir que existe harmo-
nia no seio da equipa do 
Gana”, afirmou Daara em de-
clarações concedidas à rádio 
Asempa FM, ressalvando que 
a equipa só pode fazer histó-
ria no Mundial sob um “clima 
de união entre equipa e a Im-

prensa”. 
O boato sobre o alegado de-
sentendimento entre Appiah 
e os jogadores foi lançado 
pelo ex-jogador Awudu Issaka 
e ganhou bastante repercus-
são nos meios de Comunica-
ção Social. Segundo Issaka, os 
problemas ter-se-iam inicia-
do quando Michael Essien, in-
satisfeito com a sua substitui-
ção ao intervalo no jogo com 
a Holanda, recusou-se a as-
sistir à segunda parte no ban-
co de suplentes. Segundo a 
mesma fonte, o clima teria 
azedado de vez, aos 90 minu-
tos, quando o central Jo-
nathan Mensah se mostrou 
relutante a entrar em campo 
para substituir o lesionado 
Akaminko, jogador que aca-
bou por falhar a presença no 
Mundial do Brasil.   

Após a derrota 
frente à HolandaGANA

Appiah tem testado 
Essien a central
Os últimos treinos do Gana 
têm sido palco de uma novi-
dade tática que Kwesi Appiah 
pode implementar no parti-
cular frente à Coreia do Sul, 
marcado para segunda-feira. 
Após perder o central titular 
Jerry Akaminko – rompeu os 
ligamentos do tornozelo es-
querdo no particular frente à 
Holanda –, o técnico do Gana 

tem apostado na colocação 
do médio Michael Essien ao 
lado de John Boye no eixo da 
defesa para colmatar a inex-
periência de Jonathan Men-
sah (23 anos) e Sumaila (21 
anos). Recorde-se que o duelo 
frente à Coreia do Sul é o últi-
mo da seleção adversária de 
Portugal antes da estreia no 
Mundial frente aos EUA. 

Objetivo > Kwesi Appiah quer fazer brilhar o Gana  

NO 6-1 À ARMÉNIA >> O médio 
lesionou-se num tornozelo e muito 
dificilmente jogará contra Portugal

ALEMANHA

breves

SUÁREZ REGRESSOU 
AOS TREINOS 
 
Operado há cerca de 
duas semanas ao menis-
co do joelho  esquerdo, o 
avançado Suárez regres-
sou ontem aos treinos 
do Uruguai e deixou mais 
um sinal otimista da sua 
recuperação a tempo da 
primeira jornada da fase 
de grupos do Mundial.  
 
HODGSON LAMENTA  
BAIXA DE STERLING  
 
Roy Hodgson afirmou, 
ontem, que a expulsão 
do extremo Sterling, no 
particular frente ao 
Equador, não vai hipote-
car as suas hipóteses de 
ser titular. “Ele tem 
estado imparável nos 
treinos. Tem feito tudo 
para jogar com a Itália”, 
disse o técnico inglês.  
 
IRÃO PROÍBE TROCA 
DE CAMISOLAS 
 
Justificando-se com 
“falta de fundos”, a 
Federação do Irão anun-
ciou que os jogadores 
estão proibidos de tro-
car camisolas com os 
rivais durante o Mundial.   
 
HOLANDA ALEGRA 
JOVENS DO FLA 
 
A Holanda chegou ontem 
ao Rio de Janeiro e, logo 
no primeiro treino, fez 
as delícias de alguns 
jogadores das camadas 
jovens do Flamengo ao 
convidá-los para partici-

par na peladinha.  
 
LESÃO DE ALEXIS 

 NÃO É GRAVE 
 

Alexis Sánchez teve de 
abandonar, ontem, a 
concentração do Chile 
para se submeter a exa-
mes que descartaram 
uma lesão grave no 
ombro direito. De acordo 
com o departamento 
médico chileno, o avan-
çado do Barcelona esta-
rá apto a jogar com a 
Austrália no jogo inau-
gural da Roja sul-ameri-
cana no Mundial.     

ADAPTAÇÃO 
_

 Médio é a solução 
para colmatar inexperiência da defesa

Boateng
(Grosskreutz 67’)

Mertesacker
Hummels

HowedesKhedira
(Schweinsteiger 59’)

Kroos

Lahm
(Ozil INT)

Schurrle
(Goetze 75’)

Muller
(Klose 67’)

Reus
(Podolski 45’+1’)

Weindenfeller

COMO JOGOU 
A ALEMANHA

Azar > Reus  ficou no chão a queixar-se do tornozelo esquerdo e pode até falhar o  Mundial 

>> “CASA” POR TERMINAR
ATRASOS IRRITAM BÓSNIOS
A Bósnia chegou ontem ao Guarujá, 
local escolhido para albergar a equipa 
durante o Mundial, e deparou-se com 
um centro de estágio... inacabado. Os 
responsáveis bósnios não disfarçaram a 
irritação pela ausência de um ginásio e 
de balneários e nem o desfile de samba, 
que servia de boas-vindas, foi suficiente 
para animar a comitiva. 

>> POR DISTÚRBIOS
ARGÉLIA FOI BANIDA DA SUÍÇA
O Governo suíço anunciou ontem a sua 
intenção de proibir a seleção da Argélia 
de disputar jogos em estádios helvéticos. 
A decisão foi tomada após a invasão de 
campo de adeptos argelinos no final do 
particular com a Roménia, em Sion, e das 
cenas de vandalismo protagonizadas 
pelos apoiantes dos africanos no centro 
da cidade durante a noite de quarta-feira.

>> NÃO RECUPEROU DE LESÃO
SHIROKOV DESFALCA RÚSSIA
Fabio Capello anunciou, após a vitória 
da Rússia sobre Marrocos (2-0), que o 
médio Shirokov (na foto) vai falhar a 
presença no Brasil devido a lesão. “Ele 
vai ser operado ao tendão de Aquiles, 
na Finlândia, e não vai ao Mundial. Vai 
fazer muita falta à equipa”, explicou 
Capello, que chamou Pavel Mogilevets, 
médio do Rubin, para colmatar a baixa.TO
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edro Emanuel sente que 

venceu um “tremendo desafio”, 
mais ele próprio do que o Arouca, 
um estreante na I Liga e que enga-
nou todos aqueles que lhe reserva-
ram um bilhete de ida e volta, logo 
após a primeira jornada, no dia em 
que foi goleado pelo Sporting. A 
permanência foi uma luta de todos 
os dias, mas a verdade é que os 
arouquenses acabaram por sofrer 
bem menos do que outras equipas 
que andaram na mesma luta, como 
o Paços de Ferreira. É uma vitória 
de todos. O treinador nesta entre-
vista a O JOGO não reclama para si 
o sucesso, “foi de todos”, e mostra-
se preparado para seguir a sua vida 
no clube, que “deu um grande pas-
so” em relação a um futuro de esta-
bilidade na I Liga. 

Era esse, aliás, o objetivo de Pe-
dro Emanuel quando, antes do iní-
cio da época, falou pela primeira 
vez como treinador do Arouca em 
entrevista a O JOGO. O técnico dis-
se, então, que estava preparado 
para ajudar o clube a crescer com a 
sua experiência. A estrutura preci-
sava de se modernizar e alguns de-

partamentos também, a começar 
pelo scouting. O outro objetivo era 
chegar aos 31 pontos e foi conse-
guido. E Pedro Emanuel sente-se 
hoje mais treinador, porque no 
Arouca aprendeu novos caminhos. 
As conversas de balneário deram 
resultado e o segredo na perma-
nência tranquila foi simples: o gru-
po nunca se desviou dos objetivos, 
nunca vacilou mesmo quando as 
coisas pareciam correr muito mal, 
e os reforços em janeiro deram 
também uma ajuda importante. 
Sente-se mais treinador agora do 
que quando chegou ao Arouca? 

Claramente. Foi um desafio difí-
cil, mais para mim do que para o 
clube, com pessoas sem experiên-
cia das necessidades da I Liga, mas 
com grande disponibilidade e am-
bição para poderem ser úteis numa 
luta conjunta e isso fez de mim me-
lhor treinador, não só pelas vivên-
cias dentro do campo, mas princi-
palmente pelo que defendo, que faz 
com que nós, treinadores, possa-
mos crescer. Tive de me adaptar, 
enquanto treinador, à realidade de 
um clube com meio e cultura pró-
prios e fazer disso uma identidade, 
incorporando os jogadores com as 
características necessárias para 
que isso pudesse acontecer. 

Um dos seus objetivos era ajudar o 
clube a crescer. Julga que isso acon-
teceu? 

Um dos meus principais objeti-
vos era fazer com que o Arouca, 
passado um ano, tivesse melhores 
condições e surgisse mais bem pre-
parado em termos de infraestrutu-
ras e orgânica de funcionamento. 
Conseguiu-se criar alguns departa-
mentos que são fundamentais para 
uma equipa profissional de futebol, 
nomeadamente os de scouting e 
observação, que eram amadores e 
agora têm outras bases para evo-
luir. Foi um degrau que se subiu. 
Que dificuldades iniciais sentiu 
quando agarrou este projeto? 

Havia uma necessidade em ter-
mos de plantel. Uma equipa que ti-
nha feito uma época esforçada e de 
grande desgaste; tinha a noção que 
precisava de ser remodelada. Ten-
támos ficar com alguns e provámos 
que os jogadores com que ficámos 
eram os necessários para fazer a 
transição de uma equipa que subiu 
de divisão e tinha o carácter neces-
sário para enfrentar dificuldades 
acrescidas de I Liga. Depois, tentá-
mos contratar jogadores em fun-
ção de uma cultura própria que o 
clube tem e quer manter, uma iden-
tidade específica de uma região in-

terior. Digo com agrado que a po-
pulação portuguesa conhece hoje 
Arouca melhor do que há um ano, e 
isso é de realçar.  
Esperava ter todo este sucesso, 
neste ano de estreia no Arouca? 
Em dezembro, houve uma fase em 
que a Direção chegou a dar-lhe um 
voto de confiança… 

Os percursos dos treinadores 
nunca são fáceis, todas as equipas 
passam por momentos menos 
bons. Tanto as equipas que estão 
mais em baixo porque estão alguns 
jogos sem vencer – e isso torna-se 
um problema –, como aquelas que 
estão a meio da tabela e não ven-
cem jogos, o que as tolda um pouco 
em termos de confiança. Tivemos 
um período de maior tensão e des-
gaste porque não ganhámos e isso 
torna-nos mais frágeis em termos 
mentais. Mas a equipa demonstrou 
sempre uma vontade de fazer me-
lhor, em busca dos resultados que 
nós ambicionávamos. Um ponto é 
um ponto e conquistar um ponto 
na I Liga é extremamente difícil. As 
pessoas aperceberam-se disso a 
determinado momento da época. 
Nós tínhamos um objetivo: 31 pon-
tos e antes do campeonato se ini-
ciar, sentámo-nos, direção e grupo 
de trabalho, e delineámos este ob-

Carlos Pereira Santos 
André Bastos 

7.JUNHO.2014

“TODOS  “TODOS  
NOS DAVAM NOS DAVAM 

BILHETE  BILHETE  
DE IDA...”DE IDA...”

PEDRO EMANUEL, treinador do Arouca, em 
entrevista a O JOGO passa em revista a época de 
sucesso e não tem dúvidas que a experiência o deixou  

mais bem preparado para enfrentar novos desafios, afirmando 
que o clube deu um passo importante com a permanência

“Tivemos um 
período de maior 
tensão e desgaste, 
porque não ganhá-
mos e isso tornou-
nos mais frágeis 
em termos  
mentais

“Os percursos dos 
treinadores nunca 
são fáceis. Todas 
as equipas passa-
ram por momen-
tos menos bons. É 
normal
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jetivo. Até houve momentos em 
que pensei que iríamos dar um sal-
to em termos classificativos, mas 
mantivemo-nos na zona de confor-
to que nos permitiu sempre acredi-
tar que seríamos capazes de chegar 
mais além. 
Alguma vez teve receio de que as 
coisas pudessem correr mal?  

Não. Iniciámos bem o campeo-
nato. Depois da derrota de 5-1 com 
o Sporting, todos vaticinavam o bi-
lhete de ida, mas à sexta jornada tí-
nhamos sete pontos e isso foi um 
grande incentivo. Depois, continuá-
mos o percurso e definimos seis 
equipas como nossos adversários 
diretos e duas delas acabaram por 
saltar porque subiram mais rapida-
mente do que nós na tabela, mas 
definimos que teríamos um cam-
peonato de seis equipas em que 
não poderíamos ser batidos no con-
fronto direto. Chegar ao final e ver-
mos que dos quatro adversários 
que ficaram atrás de nós na classi-
ficação só perdíamos com o Paços 
em confronto direto deixou-nos 
ainda mais satisfeitos, porque um 
dos principais objetivos passava 
por essa disputa. Os objetivos vão-
se cumprindo e, a partir daí, vamos 
traçando novas etapas, com novos 
horizontes.■

 Pedro Emanuel, Jorge Costa Nu-
no Espírito Santo, Sérgio Con-
ceição, José Couceiro, Pedro 
Martins, todos treinadores da I 
Liga, todos de alguma forma 
com um passado também ligado 

ao FC Porto. Encontra aqui um 
denominador comum? 

Provavelmente, porque o FC 
Porto tem uma identidade e 
uma mentalidade próprias, de-
fende uma região e a forma de 
se pensar no clube; está tudo in-
terligado. Isso leva a uma men-
talidade que utilizo muito no fu-
tebol e na minha vida, capacida-
de de superação. O FC Porto en-
sina-nos que essa capacidade 

de superação é algo que 
nos leva a ser melho-

res, lutadores por 
natureza e am-
biciosos. Qual-
quer um des-
ses treinado-
res são ambi-
ciosos.  Tam-
bém sou, mas 
não quero dar 
u m  p a s s o  
maior do que a 

perna, quero es-

tar bem preparado quando sur-
gir um desafio maior. Gosto de 
agarrar um projeto e dar a cara 
à luta. Essa questão tem a ver 
com a mentalidade que nos é in-
cutida numa casa como o FC 
Porto. 
É difícil emocionalmente jogar 
contra o FC Porto para quem tem 
um passado ligado ao clube? 

É natural que sinta nostalgia 
quando chego ao estádio, quan-
do encontro colegas e pessoas 
com quem trabalhei durante vá-
rios anos. Mas, a partir do mo-
mento em que entrámos para o 
jogo, tudo passa e domina o ali-
ciante de poder vencer o FC Por-
to, pela grande equipa que é. 
Tem a ambição de treinar o FC 
Porto. Era capaz de treinar o  Ben-
fica ou o Sporting por exemplo? 

A minha ambição passa por 
treinar os melhores clubes. 
Quero estar preparado para to-
das as exigências. Acredito na 
minha capacidade de aprendi-
zagem nos sítios por onde passo 
e na evolução, e quando falo em 
mim falo em toda a minha equi-
pa técnica, porque ninguém 
conquista nada sozinho. E essa 
evolução vai levar-me a estar 
muito mais bem preparado 
quando tiver pela frente um 
desses projetos.■ 

“Quem passa pelo FC Porto 
torna-se ambicioso”

Pedro Emanuel acabou de renovar o 
contrato com o Arouca. O impasse de 
alguns dias esteve relacionado não com 
qualquer dúvida da direção em relação 
ao treinador escolhido, mas com o im-
passe diretivo entretanto desfeito. Car-
los Pinho continua líder. Pedro Emanuel 
sente-se “muito feliz” por poder pros-
seguir o projeto, vencido que foi o ano 
mais difícil, o de estreia, porque são 

muitos os exemplos de clubes que se 
estreiam na I Liga e recebem guia de 
marcha na temporada imediata. O trei-
nador fala com apreço do presidente 
arouquense: 

“O clube está muito centrado na-
quilo que é a imagem do presidente e 
isso também desgasta. É uma satisfa-
ção para ele, porque é uma paixão 
que ele tem pelo clube e pela região. 

Por vezes, sente que isso não é verda-
deiramente reconhecido pelas pes-
soas da terra e o que ele confidencia 
comigo é que se sente mais reconhe-
cido fora de Arouca. Não é uma crítica 
dele, é quase uma mágoa. Sempre 
ajudou o clube e quer continuar a aju-
dar, mas também quer ver o reconhe-
cimento, porque todos sabem que ele 
é um benfeitor para o Arouca.

Um presidente que leva “todo o mérito” 

No entender de Pedro Ema-
nuel, ao longo da época no 
Arouca só houve um momen-
to em que sentiu ter-se 
excedido nos protes-
tos à arbitragem, na 
segunda jornada, 
com o Estoril. “Foi 
um pouco por ar-
rasto do que tinha 
acontecido na pri-
meira jornada [derrota 
1-5 com o Sporting]. Temos o 
jogo equilibrado e depois há 
uma situação que pende para 
o Estoril. Há um penálti contra 
nós, uma expulsão de um joga-
dor nosso e, passados cinco 
minutos, sofremos o segundo 
golo, o que me levou a fugir do 
que sou normalmente”, desa-
bafou, acrescentando que 
“em situações de dúvida os 
árbitros beneficiam sempre 
os grandes”, tal como aconte-
ceu na receção ao FC Porto, 
onde o técnico foi expulso. “Aí 
penso que fui injustiçado. Só 
referi que não houve coe-
rência de critérios no 
campo disciplinar.” 

A aposta em 
portugueses

Benefícios 
aos grandes

O trabalho no Arouca não ficou 
completo com a permanência, 
longe disso, mas Pedro Ema-
nuel sente que o clube deu um 
passo importante. Há lacunas, 
claro... “Não falta muita coisa. 
Falta-nos um campo de treinos 
que é fundamental para o que 
pretendemos para o desempe-
nho das nossas funções no dia 
a dia. A parte dos recursos hu-
manos também é muito im-
portante e a Direção percebeu 
isso e vai dar essa mais-valia ao 
clube. O resto passa pelo grupo 
de trabalho. Em Portugal, às 
vezes, chega-se ao final do 
campeonato e troca-se 10/14 
jogadores. Assumi a responsa-
bilidade de contratar jogadores 
portugueses, e isso condiz exa-
tamente com a identidade do 
clube. Misturar juventude e ex-
periência, com qualidade. A 
aposta vai continuar a ser em 
jogadores portugueses.” 

CAMPO

“Falta-nos 
um campo 
de treinos 
que é fun-
damental 

para o que 
pretende-

mos e para 
o desem-

penho 
ideal

IDENTIDADE

 “Assumi a 
responsa-

bilidade de 
contratar 
jogadores 
portugue-
ses e isso 
tem a ver 

com a 
identidade 

do clube

UMA ESCOLA 
_

 Vários são os treinadores da I Liga que têm um 
passado com ligação aos dragões... e não é por acaso

“Quero estar 
muito bem prepa-
rado quando sur-
gir um desafio 
maior. Gosto de 
dar a cara à luta

_
 COMPROMISSO

_
 ARBITRAGEM

Sporting, o jogo do realismo 
O Arouca entrou na I Liga com uma goleada em 
Alvalade. Uma espécie de jogo-chave... “Não tenho essa 
perspetiva de ver o futebol. Mas podemos considerar o 
jogo com o Sporting, não um jogo-chave, mas realista 
em relação ao nosso percurso e futuro. A derrota por 
5-1 acabou por ser em casa de um candidato ao título, 
com tradição de I Liga e com um valor inquestionável, e 
isso atenuou um pouco aquilo que foi o impacto inicial. 
O trajeto do Arouca nos últimos sete anos foi feito de 
sucesso atrás de sucesso. Houve vários momentos em 
que, se nós fizéssemos mais uma ou duas vitórias, 
poderíamos lutar por outros objetivos. Mas isso é típico 
de uma equipa que, quando sente um objetivo perto, 
provoca relaxamento, excesso de confiança e o disper-
sar do que é importante no trabalho do dia a dia. Mas, 
ao mesmo tempo, quando entrámos numa fase des-
cendente, a equipa teve a capacidade de reagir e voltar 
a ressurgir na sua força: o coletivo.”

GOLEADA SERVIU DE LIÇÃO
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 ■ EQUIPA

>>  Existem seleções que sentem sempre obrigação de jogar bem. 
Da Argentina à Alemanha, o carácter das equipas e a “crise dos 
especialistas” em busca do melhor futebol 

A
 
 
 
 
 ansiedade como principal 

inimigo de um jogador (e equipa). Mes-
mo um problema tático torna-se maior 
se estiver emoldurado por esse estado 
de espírito. A Argentina, quando se apro-
xima um Mundial, é um caso clássico 
dessa situação (futebol e mente). 

No puramente futebolístico, os par-
ticulares têm revelado uma equipa 
muitas vezes desligada entre as dife-
rentes linhas. Parece que cada sector 
joga um jogo seu. Tirando iniciativas 
individuais que invadem outros espa-
ços, não se deteta uma interligação 
ordenada (o tal “jogo posicional” com 
dinâmica) que mostre, claramente, 
como a equipa quer jogar. Falta-lhe 
modelo. Tem, apenas, sistema.   

O meio-campo tem um patrão cla-
ro: Mascherano, mas, depois, jogando 
com três médios, existe a indefinição 
do elemento que joga como espécie 
de segundo pivô, descaído na meia-di-
reita. O eleito é Gago. Trata sempre 
bem a bola, mas custa-lhe acelerar em 
posse e avançar (ou abrir na meia-di-
reita). Biglia, com mais rotatividade, 
surge melhor como esse elo de ligação 
na construção/condução de jogo.  

Na meia-esquerda, Sabella tam-
bém se converteu à reciclagem posi-
cional de Di María como interior-es-
querdo, embora caindo facilmente na 

faixa em profundidade (dentro dele, 
nunca deixará de ser extremo). Este 
trio é a solução ou o... problema da 
equipa. Tudo o que se passa no ataque, 
em termos de jogo dinâmico ordena-
do depende deles e da capacidade de 
interligação.  

Outra coisa são, claro, os rasgos 
individuais de Messi, ou Lavezzi e 
Aguero. Nesse contexto, Messi fun-
ciona como o “falso 9” que se escon-
de na direita, onde, devido aotal pro-
blema-Gago, fica um espaço vazio. A 
outra forma de o ocupar é com as su-
bidas do lateral Zabaleta.  

Custa, porém, ver todo o jogo com 
Agueiro e Lavezzi a funcionarem 
numa lógica de segundos avançados 
(entrando sobretudo desde as fai-
xas). Ou seja, o ataque da Argentina 
é um trio de jogadores que “apare-
cem” na frente.  

Sem uma referência posicional mais 
clara (que podia ser dada em torno de 
um nº 9 mais tradicional como Higuaín) 
o meio-campo tem dificuldade em defi-
nir o melhor local por onde a bola deve 
entrar no ataque de forma a criar peri-
go. Sem essa ideia, limita-se apenas a 
metê-la mais à frente. É muito diferen-
te. A base do problema está no meio-
campo. O problema da falta de “dinâ-
mica ordenada” está no ataque.   

 
ALEMANHA: OS DILEMAS  
É intrigante que a Alemanha não te-
nha conseguido detetar, no seu 

imenso campo de recrutamento, um 
ponta de lança de verdadeira classe. 
A lesão de Gomez e a renúncia a 
Kissling tornam mais visível este 
problema geracional. Assim, é ainda 
Klose, 36 anos, o único verdadeiro 9 
da “manschaft”. É um problema de 
escola e formação. A Alemanha dei-
xou de trabalhar especificamente 
desde as bases muitas posições. A do 
ponta de lança é a mais evidente.  

Noutra versão, também adota o 
“falso 9”, Gotze ou Muller. Nenhum 
deles, porém, sabe ser nº 9 como a 
Alemanha gosta de jogar e retira a 
referência na área que os médios e 
alas precisam de ver para melhor 
organizar o jogo e movimentações. 
Um jogador que sente muito a falta 
dessa referência é Ozil. Torna-se 
anárquico a jogar. Acaba quase 
sempre a querer resolver sozinho 
ou demora a decidir o que fazer à 
bola (que parece estar quase sem-
pre de “olhos vendados”, pois não 
deteta os avançados à sua frente 
para ir ter com eles).  

A equipa pisa forte no meio-cam-
po, mas a atacar vive, essencialmen-
te, do poder de “tática... individual” 
dos seus jogadores. Muller é, nesse 
tipo de jogo, o elemento mais impor-
tante e multifuncional. Encontra 
sempre soluções para os problemas. 
Personifica como o futebol é bem jo-
gado quando o jogador entende a 
sua equipa.

EM BUSCA DO PARAÍSO 

QUAL A MELHOR FORMA  
DE PENSAR O JOGO?
Uma equipa que resolveu, em 
força e técnica, a equação do 
meio-campo foi a França. Como 
pivô, Cabaye é um jogador que 
gira bem sobre... si próprio até 
ver o melhor lado onde meter a 
bola para a transição defesa-ata-
que. Depois, surgem dois “mons-
trinhos” físico-táticos nos vérti-
ces interiores do triângulo: Ma-
tuidi e Pogba.  

Matuidi é mais forte na recu-
peração. Pogba queima linhas 
com facilidade e remata. É um 
médio completo a quem só falta-
rá dosear melhor o esforço (aca-
ba os jogos sempre em défice) 

enquanto Matuidi tem um “pace-
maker” mais controlado. Questão 
de experiência, talvez.  

Giroud ou Benzema são os nº 9 
clássicos, mas o avançado para 
toda a frente de ataque que pode 
ser mais perigoso é outro: Loic 
Remy. Arranca desde um flanco e 
surge em qualquer zona, mesmo 
no centro, sem poder dizer-se que 
é um jogador de diagonais. É mais 
um avançado que sabe escolher 
muito bem onde se deve colocar 
para ver a bola no momento de lhe 
dar profundidade.  

É neste jogo de espaços” que 
surge o médio mais organizador, 

embora ele seja, no papel e posição, 
um avançado: Valbuena. Vem des-
de a direita, mas vejo-o sempre 
mais como um arquiteto de último 
passe. Basta ver como procura re-
cuar para ver melhor o jogo, au-
mentando a amplitude periférica 
de visão. Para isso, basta recuar 
dois/três passos, cair entre os trin-
cos adversários e depois flanquear 
o jogo com precisão.  

É um baixinho que parece “en-
colher” fisicamente a equipa, em 
contraste com Pogba-Matuidi 
que quando sobem aparecem pe-
las mesmas zonas, mas que “pen-
sa” melhor o jogo.  
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O lado tático do futebol brasileiro tem, em 
geral, rostos claros dentro do onze. Existe 
uma espécie de culto a esse tipo de jogado-
res que embora fazendo menos campanhas 
publicitárias, são fundamentais para o equi-
líbrio coletivo do “time”.  

Neste Brasil de Scolari, essas personagens 
à frente da defesa têm variado na chamada 
dupla de “volantes” (os pivôs na terminolo-
gia brasileira) mas, ao lado de Paulinho ou 
Ramires, existe um jogador que é visto como 
titular indiscutível, o “relógio da equipa”: 
Luiz Gustavo.   

Um médio-defensivo que circula e latera-
liza a bola, mas que dá pouca profundidade 
em posse, raramente saindo para o jogo. Ga-
rante, no entanto, um “equilíbrio posicional” 
fundamental à frente da defesa, assumindo-
se como a “âncora tática” do 4x2x3x1 que, 
muitas vezes, se transforma numa espécie 
de 4x1x1x3x1, pois apenas Luiz Gustavo 
fica atrás em momentos de posse.  

O seu “jogar bem” terá uma explica-
ção estranha em termos de dinâmica: 
sabe estar quieto no sítio certo. Isso 
faz com que se desgaste pouco fisica-

mente. Raramente o vemos a fazer 
“carrinhos”. Habitualmente, vemo-lo cor-
tar a bola, “sem osso” ou intercetando li-
nhas de passe. Um trabalho “burocrático” 
de coberturas e dobras indispensável para 
libertar o resto da equipa ofensiva à sua 
frente.   

Com todos os olhares em cima da magia 
de Neymar, pode ser estranho admirar a se-
leção brasileira a partir de um jogador deste 
tipo. A mecânica do bom futebol coletivo 
não existe, porém, sem estas “peças táticas” 
fundamentais. Sinais dos tempos.

Enquanto a maioria da Inglaterra 
discute a forma e atitude de Rooney, 
a seu lado, silenciosamente, cresce 
um grande médio, com velocidade 
técnica, potência e remate. Esse 
exemplar futebolístico é Barkley, 
médio-ofensivo por natureza.  

Tem força com “sensibilidade 
técnica”. Isto é, quando arranca com 
a bola, não parece que o faz através 
do poder muscular, mas sim através 
da capacidade de controlo técnico. 
É essa a mais fascinante união 
“músculo-chuteira”. Aquela que se 

torna impercetível, até admirarmos 
o jogador, como força elegante, no 
seu conjunto. É este o projeto de 
jogo de Barkley, 20 anos, revelação 
do Everton e nova fonte de inspira-
ção da “Velha Albion”. 

O debate sobre a posição de Roo-
ney baseia-se no facto de, jogando 
em 4x3x3, ele posicionar-se desde o 
lado esquerdo, ficado, assim, de ori-
gem, muito longe das zonas centrais 
de remate. É verdade, que ele já jo-
gou nesta posição no Manchester e, 
de todos os jogadores, é o que de-

fende melhor em recuperação.  
Ora, é essa questão que, mais 

do que jogar no centro ou na ala, 
penso ser mais importante no 
caso Rooney: pede-se de mais 

para ele participar em ações de-
fensivas. Com o seu espírito guer-
reiro, luta por todas as bolas, mas 
sente-se que, depois, a sua classe 
de definição fica muito longe das 
zonas de finalização.  

Com este desvio posicional de 
Rooney, o emergir de Barkley, no 
centro, e de Lallana, vindo desde a 
direita, pegando muito bem no jogo, 
têm, no entanto, desenhado um 
meio-campo ofensivo com excelen-
te “jogo posicional”, suportado por 
Gerrard, agora a pivô único.  

A outra alternativa é Oxlade 
Chamberlain (com critério no ar-
ranque) ou Sterling (com irreve-
rência no... arranque). Na posição 
9, Sturridge tem grande facilidade 
de desmarcação. Não é, no entan-
to, um clássico ponta de lança de 
terminar jogadas (e encostar para 
o golo). Em geral, se repararem 
bem, a maioria dos golos que mar-
ca começa por ser ele a construí-
los (numa finta, numa diagonal, 
numa receção orientada em espa-
ços curtos...).  

A Inglaterra de Rooney vive por 
entre a “nova Inglaterra” de Bark-
ley. Uma nova geração (onde tam-
bém entram Wilshire, 22 anos, 
Henderson, 23, Sturridge, 24, 
Oxlade, 20, Sterling, 19...) que está 
a ganhar espaço.  

Quando apareceu, com técnica e 
visão, foi apontado como um “pro-
jeto de Pirlo”. É o futebol de Verrati. 
No PSG, esta época, Blanc puxou-o 
mais para nº 8 no triângulo do 
meio-campo. Adiantando-se mes-
mo só alguns metros, teria de au-
mentar também a velocidade do 
seu jogo. Não sucedeu. O seu fute-
bol estava, portanto, nesse proces-
so de indefinição, quando Prandelli 
experimentou agora na seleção 
também subi-lo no terreno, num 
mesmo triângulo do meio-campo, 
colocando-o de perfil com Pirlo, fi-
cando De Rossi atrás a pivô.  

Falta claramente rotina neste 
tipo de posicionamento e dinâmica 
interligada. O jogo interior perde 
profundidade. Ambos ficam numa 
zona “taticamente árida” para os 
seus estilos.  

Esta opção do 4x3x3 não pare-
ce, no entanto, viável para o mo-
delo de jogo italiano. É, aliás, um 
sistema de que quase todos os 
treinadores desconfiam no “Cal-

cio”. A razão está no maior des-
gaste físico que provoca em com-
paração com o 4x4x2 (ou qual-
quer outro sistema com meio-
campo a “4”).  

A questão é que num sistema 
com só três médios tal vai exigir 
muito dos extremos, que têm de 
recuar constantemente para fazer 
coberturas a ajudar a fechar nas 
faixas quando o adversário recu-
pera a bola. Ao mesmo tempo, 
obriga depois os médios interiores 
a subir e entrar desde trás, em vez 
de existir uma presença adiantada 
mais fixa como sucede, por exem-
plo, no 4x1x3x2.  

Ou seja, o futebol italiano conti-
nua a pensar o jogo a partir do po-
sicionamento sem bola (e das obri-

gações táticas que implica aos 
jogadores). Com um meio-cam-
po de apenas três jogadores, 
isso pede mais rotação de 
avanço-recuo-avanço a toda 
equipa. Por isso, o 4x3x3 é visto 
pelos italianos como um sistema 
inviável num torneio curto como 
um Mundial.  

O jogo de Verrati e Pirlo ain-
da choca mais com esta filoso-
fia, sobretudo se juntos em 
campo. A melhor ideologia, 
subindo de forma apoiada, 
passa por ter as linhas bem 
definidas ao longo dos três 
sectores. Quando em Itália 
se diz que os jogadores es-
tão a correr de mais, tal 
tem, quase sempre, a ver 
com recuperação defensi-
va. Se isso acontecer, o mais 
provável é concluírem 
logo que algo está 
errado no sistema. 
É uma questão de 

BARKLEY: A “NOVA” INGLATERRA  
 ■ TÉCNICA 

 ■ TÁTICA

 ■ JOGADOR

ITÁLIA: A ALIANÇA PIRLO-VERRATI 

Para os italianos, o 4x3x3 
desgasta mais fisicamente 
do que sistemas de 
quatro médios

Ao deslocar Rooney para o 
flanco esquerdo, abre-se 
espaço central para 
descobrir a nova estrela do 
futebol inglês  

A importância do “relógio tático” 
Luiz Gustavo para controlar todo 
o jogo do Brasil 

QUEM MANDA  
NO BRASIL? 

Barkley > Uma estrela em afirmação Rooney > Mundial em sacrifício tático

>>  A confiança dispara o talento e aumenta 
a resistência. Num torneio curto como 
um Mundial também se deve acrescentar 
a consistência do estilo. Os dilemas de 
Gago, a falta de um nº 9 na Alemanha, a 
Itália de Pirlo-Verrati e o emergir de Barkley 
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abitual titular de 

Sérgio Conceição na Académi-
ca, Marcelo Goiano poderá mu-
dar-se para Braga. O novo trei-
nador dos minhotos não conta 
com o internacional sérvio Mil-
jkovic, cuja adaptação ao fute-
bol português não correu bem, 
e manifestou o desejo de con-
tar com os serviços do lateral-
direito emprestado à Briosa em 
2013/14, levando a sociedade 
desportiva a entrar em contac-
to com responsáveis do Grémio 

Anápolis no sentido de saber 
em que condições poderá con-
tratá-lo. O clube brasileiro, de-
tentor do passe, deixou bem 
claro que só aceitará libertá-lo 
num contexto de venda, tudo 
apontando para que a SAD pre-
sidida por António Salvador 
apresente uma proposta no co-
meço da próxima semana.      

Na primeira abordagem ao 
clube-empresa gerido pelo 
agente FIFA António Teixeira 

ficou, aliás, claro que o Braga 
não está sozinho na corrida 
por Goiano, pelo que não há 
muito tempo a perder. Dois 
clubes romenos já apresenta-
ram propostas concretas 
para a compra do passe e até 
a Académica não perdeu a es-
perança de mantê-lo no plan-
tel, apesar de não ter aciona-
do a opção de compra por 
questões financeiras. A Aca-
démica propõe adquirir ape-

nas uma parte do passe, tor-
nando assim o investimento 
um pouco mais leve, e oferece 
ao defesa de 26 anos um con-
trato válido por três épocas. 
Caso o Braga vença a concor-
rência, será então possível as-
sistir a um interessante duelo 
entre Marcelo Goiano e Baia-
no, também ele exportado 
pelos brasileiros do Grémio 
Anápolis, em 2008, rumo ao 
Belenenses.■   

PUB

30 Par-
tidas dispu-
tadas   esta 
época  pela 
Académica  
 
 
 11 Vezes 
punido com 
cartões. Só 
por uma vez 
foi expulso 
 
 
 9 Vitórias 
a que ficou 
associado 
em jogos do  
campeo-
nato

MARCELO GOIANO É ALVO
PARA A DEFESA >> SAD arsenalista já sondou o Grémio Anápolis e avançará para 
negociações na próxima semana. Desejado pelo treinador Sérgio Conceição, o 
lateral-direito brasileiro tem propostas da Académica e de dois clubes romenos 

Pedro Rocha

TRANSFERÊNCIA PARA O CHELSEA 

Diego rende mais 5,8 milhões
Prestes a assinar pelo Chelsea, depois de ter realizado 
exames médicos em Stamford Bridge, Diego Costa pro-
porcionará ao Braga um encaixe de 5,8 milhões de euros. 
O clube londrino vai pagar 35 milhões respeitantes à 
cláusula de rescisão e os minhotos terão direito a 20 por 
cento de 29 milhões pela transferência do avançado do 
Atlético, calculados em função dos seis milhões já recebi-
dos pela alienação de 80 por cento do passe - primeiro 
venderam metade e depois mais 30 por cento. 

Utilização > Marcelo Goiano em luta com o portista Ghilas num dos 30 jogos que fez esta época 

Com poucas hipóteses de re-
gressar a Braga, Hugo Vieira 
estará nos planos do PAOK. 
Segundo a Imprensa grega, 
há muito que o clube deseja 
contratar o avançado, em-
prestado em janeiro ao Gil Vi-
cente, e conta com a influên-
cia do técnico Sérgio Concei-
ção nas negociações. Recor-
de-se que Conceição repre-
sentou o PAOK nas últimas 
três épocas como jogador 
profissional, estreando-se de-
pois no clube de Salónica 
como diretor desportivo. O 
segundo classificado da liga 
grega gostaria de contar tam-
bém com o médio Battaglia.   

PAOK quer 
Hugo Vieira

_
 E BATTAGLIA

Preso ao V. Setúbal por um 
ano de contrato, Pedro Tiba 
será negociado na próxima 
semana, tal como Marcelo 
Goiano. Referenciado antes 
da contratação de Sérgio 
Conceição, o médio agrada ao 
novo técnico, estando a trans-
ferência dependente do paga-
mento de 500 mil euros (ler 
mais na página 24). A negocia-
ção será conduzida por Antó-
nio Salvador, ausente no es-
trangeiro nos últimos dias por 
razões profissionais, sendo, por 
enquanto, incerta a contrata-
ção do lateral-esquerdo Tiago 
Gomes (ex-Estoril).   

Pedro Tiba 
para avançar

_
 APROVADO

 NOME CLUBE VALOR 
 Danilo Vasco da Gama ? 
 Pedro Santos Rio Ave regresso 
 Salvador Agra Académica regresso 
Zé Luís  Videoton  regresso

   ENTRADAS

-TOTAL
   POSSIBILIDADES
 Geraldes Istanbul BB empréstimo 
 Tiago Gomes Estoril custo zero 
 F. Alexandre Académica custo zero 
 Pedro Tiba V. Setúbal ? 
Luís Leal Al-Ahli de Jeddah ? 
 Rafael Martins V. Setúbal ? 
 Matheus América ? 
Fabinho Feirense ? 
Roniel Grêmio Anápolis  empréstimo 
Halliche Académica  custo zero 
Marcelo Goiano Grêmio Anápolis  ?

Kritciuk, Hugo Vieira, Yazalde, Hélder Barbosa, 
Rodrigo Galo, João Pedro, Juan Carlos, Aníbal, 
Porcellis, Luís Silva, Florent, Joãozinho, Nuno André 
Coelho, Kadu, Custódio, Eduardo  

    DÚVIDAS/EMPRÉSTIMOS
DIA  LOCAL EVENTO 

02/07 AXA Apresentação 
14 a 23 de julho  Óbidos Estágio

    RESULTADOS E CALENDÁRIO

 NOME CLUBE VALOR 
 Paulo Vinícius ? Fim de contrato 
Rusescu Sevilha Fim empréstimo 
Edinho Kayseri 500 mil euros

    SAÍDAS

Treinador Sérgio Conceição 

Treinador adjunto Jorge Rosário 

Treinador adjunto 
Siramana Dembelé 

Preparador físico 
Vítor Bruno 

Treinador guarda-redes 
Diamantino Figueiredo 

Observador 
Ricardo Paiva 

    EQUIPA TÉCNICA
PLANTEL

Eduardo
Cristiano
Tiago Sá

Joãozinho

Nuno A. Coelho
André Pinto

Santos
Kadu
Sasso

Baiano
Miljkovic

Mauro
Custódio
Danilo

Luiz Carlos
Vukcevic

Rúben Micael
Battaglia

Rafa
Pedro Santos

Éder
Moreno

Pardo
Alan

Salvador Agra

2014/152014/152014/15
EM MARCHAEM MARCHAEM MARCHA
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Rosário 
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A

Internacional sérvio 
Miljkovic está de 
saída, abrindo vaga 
para a entrada de 
um novo lateral
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Tomaz Andrade

A
 
 
 
 
menos de um mês de 

terminar contrato com o V. Guimarães, 
Marco Matias tem recebido várias pro-
postas, tanto de clubes portugueses 
como de estrangeiros, preparando-se 
para escolher a mais atrativa. Nesta al-
tura, o avançado só tem uma certeza. 
“Por respeito aos adeptos do Vitória, o 
Marco Matias diz que não irá jogar no 
Braga na próxima temporada”, disse 
ontem Luís Alves, empresário do extre-
mo, a O JOGO. A intenção do melhor 
marcador da equipa vimaranense na 
última época, convém esclarecer, não 
pressupõe a existência de qualquer 
convite por parte do rival minhoto. 

Como se sabe, Marco Matias não 
chegou a acordo com o Vitória para 
renovar o contrato e foi relegado 
para a equipa B, deixando de ser op-
ção para Rui Vitória a partir da 25ª 
jornada. Como a ligação ao clube mi-
nhoto só termina no dia 30 de junho, 
depois dessa data é que o jogador es-
tará livre para dar um novo rumo à 
carreira. “Alguns clubes portugueses 
da I Liga têm manifestado interesse 
em contar com o Marco Matias. E 
também há a possibilidade de ir para 

o estrangeiro”, afirmou ainda o em-
presário. 

A falta de entendimento entre o 
jogador e a SAD do V. Guimarães 
teve sempre a ver com a parte finan-
ceira, o que motivou avanços e re-
cuos nas negociações, que duraram 
praticamente toda a época até o clu-
be colocar um ponto final no dossiê, 
em março, rejeitando mais conver-
sas com o empresário. Ora, Luís Alves 
garante agora que “há possibilidades 
muito boas de o Marco Matias vir a 
ganhar mais do que aufere no V. Gui-

marães”, podendo realizar, aos 25 
anos, um contrato superior ao ofere-
cido pelo clube minhoto. 

Apesar de não ter sido utilizado 
nas últimas cinco jornadas, Marco 
Matias conseguiu ser o melhor mar-
cador da equipa no campeonato, 
com seis golos apontados em 22 jo-
gos realizados.■    

MATIAS PROMETE  
NÃO JOGAR NO RIVAL

“Por respeito aos 
adeptos, o Marco 

Matias diz que não 
irá jogar no Braga 

na próxima 
época

Luís Alves 
empresário de 

Marco Matias

 NOME CLUBE VALOR 
Nada a registar

    ENTRADAS

 TOTAL

    POSSIBILIDADES
 Tiago Rodrigues FCPorto empréstimo

Barrientos, Crivellaro, Maazou

    DÚVIDAS/EMPRÉSTIMOS
DIA  LOCAL ADVERSÁRIO 
26 julho Moreira de Cónegos Moreirense

     RESULTADOS E CALENDÁRIO

 NOME CLUBE VALOR 
 Paulo Oliveira Sporting € 1,2 milhões 
Addy Fim de contrato   
Tiago Rodrigues Regressa ao FCPorto  
Marco Matias Fim de contrato  
Malonga Fim de contrato  
Russi Fim de contrato 

    SAÍDAS

Treinador Rui Vitória 

Treinador adjunto 
Arnaldo Teixeira  
(responsável também  
pela preparação física),  

Sérgio Botelho,  
Nélson Oliveira 

Treinador guarda-redes 
Luís Esteves

    EQUIPA TÉCNICA
PLANTEL

Douglas
Assis  Josué

Luís Rocha

Leonel Olímpio
André Santos

André André

Crivellaro

Barrientos
Alex

Nii Plange

Tomané
Maazou

João Amorim
Pedro Correia

Moreno

2014/152014/152014/15
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O V. Guimarães B vai defron-
tar amanhã o Benfica e Cas-
telo Branco, no segundo jogo 
do play-off de acesso à II Liga, 
na melhor fase da época em 
termos de resultados. A equi-
pa de Armando Evangelista 
não perde há 11 jogos, tendo 
conseguido seis triunfos e 
cinco empates desde a última 
derrota, que aconteceu em 

Vizela, no dia 9 de março. Um 
suplemento de motivação 
para a receção aos albicas-
trenses depois do empate re-
gistado no primeiro jogo - em 
caso de novo empate haverá 
uma terceira partida, a reali-
zar em campo neutro. 
A deslocação de vários joga-
dores do plantel principal 
para o secundário é uma das 

justificações para o longo ci-
clo sem derrotas. Basta ver 
que nos últimos seis jogos o V. 
Guimarães B contou sempre 
com três ou quatro jogadores 
do plantel de Rui Vitória, com 
o registo de 13 golos marca-
dos e apenas quatro sofridos. 
Assis, Josué, Moreno e To-
mané têm sido os elementos 
mais utilizados na equipa B. 

Onze jogos sem perder dão motivação

EQUIPA B 
_

 Equipa de Armando Evangelista vai tentar a subida à II Liga, em 
jogo contra o Benfica e Castelo Branco, na melhor fase de resultados da época

Reforço > Moreno, da equipa principal, joga pelos bês

13
Golos marcados pelo V. 
Guimarães B nos últimos 
seis jogos, período em 
que a equipa passou a 
contar com a ajuda regu-
lar do plantel principal

a

6 Marco 
Matias 
marcou seis 
golos em 22 
jogos do 
campeonato, 
número que 
faz do 
extremo o 
melhor 
marcador   
da equipa 
orientada 
por Rui 
Vitória 
 
 
 
 25 
Foi a partir 
da 25ª   
jornada 
que Marco 
Matias 
deixou de ser 
opção 
 
 
 
 57 
Fez duas 
épocas no 
Vitória, 
depois de 
duas 
temporadas 
cedido ao 
Freamunde. 
Pelos 
vitorianos 
participou 
em 57 
jogos

a

a

Adeus > Marco Matias termina contrato a 30 de junho e vai abraçar outro projeto

VÁRIAS PROPOSTAS >> Empresário do extremo garante que há interesse de clubes  
portugueses e estrangeiros. Jogar no Braga na próxima época é que está fora de hipótese 
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David Caiado é um dos nomes 
que agrada aos responsáveis 
da Académica. O extremo, de 
27 anos, é um jogador livre 
depois de ter rescindido o 
contrato com os ucranianos 
do Tavriya, que o ligava até 
2016. David Caiado, que tam-
bém passou pelo Sporting, 
chegou a representar a Briosa 
nos seus escalões de forma-
ção, sendo que o regresso ao 
clube de Coimbra é um cená-
rio que deverá agradar ao fu-
tebolista. Ricardo Sousa

Insatisfeito por ter jogado me-
nos do que é habitual, nesta úl-
tima temporada, o extremo 
Manuel José admitiu a possibi-
lidade de mudar de clube, mas, 
pela parte do Paços de Ferreira, 
o capitão é para manter. “Ma-
nuel José, como Ricardo e ou-
tros que cá estão há bastantes 
anos e conhecem bem o clube 
são muito importantes para a 
próxima época”, garantiu o 
presidente Rui Seabra. O mé-
dio-ofensivo Rui Miguel poderá 
sair.  Armindo Calção

O Moreirense vai defrontar o 
Braga no dia 23 de julho, às 
17h00, em local a designar, 
uma vez que o jogo se vai reali-
zar a meio do estágio em Ofir. 
Este será o sexto embate de 
preparação agendado, com 
destaque para a receção ao V. 
Guimarães, marcada para o dia 
26 de julho, às 18h00. Por outro 
lado, os responsáveis do Morei-
rense prosseguiram ontem os 
contactos com alguns atletas 
para a renovação dos contra-
tos.    Lino Devesas

Caiado na lista 
de reforços

Manuel José  
é para manter

Jogo com Braga 
na pré-época

O
 
 
 
 
bom filho a casa 

torna. É o que se pode dizer de 
Afonso Taira, médio que cres-
ceu como jogador no Sporting, 
mas iniciou o seu processo de 
formação, aos 11 anos, no Es-
toril, principal clube de Cascais, 
de onde é natural. Depois de ter 

terminado a sua ligação con-
tratual ao Atlético, regressa 
aos canarinhos, aos 21 anos, 
assinando por quatro tempora-
das. “É um clube especial e que 
conheço bem. Agrada-me a fi-
losofia existente, assim como o 
trajeto desenvolvido nos últi-
mos anos. Estou numa equipa 
onde posso evoluir. Estou feliz 
por assinar pelo Estoril e por 

chegar à I Liga”, sublinhou, em 
declarações ao sítio oficial dos 
estorilistas.  

O antigo internacional sub-
19, um dos jogadores mais 
promissores que atuava na II 
Liga – na última temporada 
realizou 39 jogos oficiais –, e 
que teve uma passagem pe-
los espanhóis do Córdoba, 
tem agora oportunidade de 
se estrear na I Liga e na Liga 
Europa. “É um acréscimo de 
exigência a todos os níveis e 
uma nova realidade depois 
ter jogado na II Liga e em Es-
panha. Acredito que estou 
preparado para esta nova 
etapa e espero corresponder 
e poder ajudar. Muitos joga-
dores ambicionam chegar a 
este nível. As competições 
europeias são um patamar de 
excelência para qualquer jo-
gador e sei que só os melho-
res jogam nas provas da UE-
FA”, lembrou.  

Afonso Taira, que tanto 
pode atuar como médio de-
fensivo como de transição, é, 
deste modo, o segundo refor-
ço garantido pelo Estoril, de-
pois de assegurado Anderson 
Esiti (ex-Leixões).■ 

Miguel Gouveia 
Pereira

A continuidade de Ventura (na foto) no Rio 
Ave é uma forte possibilidade, apesar de o 
guarda-redes ter sido utilizado em apenas 
três jogos nos seis meses em que representou 
o Rio Ave. Independentemente de uma possí-
vel transferência do internacional sub-21 bra-
sileiro Ederson, titular indiscutível da baliza 

vila-condense na época passada, o guardião 
português é visto como uma mais-valia para 
lutar pela titularidade na equipa orientada por 
Pedro Martins. Sendo certa a saída do russo 
Kritciuk, que regressa a Braga após um em-
préstimo aos vila-condenses, o plantel também 
poderá contar com o jovem Carlos Alves, inter-

nacional sub-16 que será observado no estágio 
de pré-temporada que o plantel vai realizar em 
Fão. Refira-se que o processo de renovações 
tem sofrido algum atraso em função da expec-
tativa de eventuais transferências de jogadores, 
algo que condiciona a formação do próximo 
plantel. André Veloso Gomes 

Renovação do guarda-redes Ventura em análise
>> RIO AVE

Feito > Pedro Tiba só jogou um ano no primeiro escalão

Legenda > a legenda 
médio ao lado

A boa época do V. Setúbal 
permitiu aos sadinos valorizar 
vários jogadores que poderão 
render ao clube bons encai-
xes financeiros e a direção vê 
Pedro Tiba como o elemento 
mais valioso nesta pré-época. 
O médio tem despertado a 
atenção de vários clubes e o 
V. Setúbal pretende negociá-
lo, apurou O JOGO, por cerca 

de meio milhão de euros. En-
tre os pretendentes a contra-
tar Tiba estão os italianos do 
Chievo Verona, que o obser-
varam várias vezes esta épo-
ca e estão interessado em 
contratá-lo, e o Braga (ler 
mais na página 22). Os italia-
nos preparam uma oferta 
para a compra do passe e te-
rão de superar a fasquia dos 

300 mil euros, pois esse valor, 
proposto pela SAD arsenalis-
ta, foi rejeitado de imediato 
pelos sadinos.  
Além de Tiba, também Ricar-
do Horta e Frederico Venân-
cio destacaram-se na equipa 
e, nessa medida, os respon-
sáveis  sadinos esperam 
também propostas por estes 
jovens. Carlos Lopes

Tiba é a joia da SAD

AFONSO TAIRA VOLTA 
UMA DÉCADA DEPOIS

MERCADO >> Médio é alvo de Chievo e 
Braga e pode render 500 mil euros

ASSINOU POR QUATRO ÉPOCAS >> Médio estava em final de contrato com o 
Atlético, tendo chegado a acordo com o clube onde, há 10 anos, iniciou a 
formação. O antigo sub-19 fará, deste modo, a sua estreia no escalão principal 

V. SETÚBAL

ESTORIL ACADÉMICA

P. FERREIRA

MOREIRENSE

ACORDO PARA ESTENDER LIGAÇÃO ATÉ 2016

Renovação de Carlitos está para breve
Carlitos deverá renovar contrato com o 
Estoril nos próximos dias. O extremo, de 
31 anos, recebeu uma proposta para 
estender o vínculo com os canarinhos 
até 2016 e, ao que O JOGO apurou, há 
vontade das duas partes em manter a 

ligação. Mais atrasado está o dossiê 
relativo à continuidade de João Pedro. O 
defesa-central ainda não foi convidado a 
renovar e a sua permanência está a ser 
analisada pela equipa técnica liderada 
por José Couceiro. 

“É um acrés-
cimo de exi-
gência a 
todos os 
níveis. 
Sinto-me pre-
parado!

Afonso 
Taira
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Na presidência há oito anos, 
Carlos Pinho apelou aos só-
cios para que compareçam 
hoje no Estádio Municipal 
para exercer o direito de voto. 
“É importante que votem, 
porque só assim é que nós 
conseguimos reunir forças 
para preparar a próxima épo-
ca e as futuras”, vincou o líder 
do Arouca, que encabeça a 

única lista candidata às elei-
ções, decisão tomada no últi-
mo dia do prazo para concor-
rer à presidência. “Refleti 
muito e estive à espera, a ver 
se aparecia outra lista. Claro 
que na minha decisão pesou o 
apoio da maioria dos sócios”, 
explicou Carlos Pinho. O em-
presário da construção civil, 
de 55 anos, manteve a mes-

ma lista da Direção, que to-
mou posse no ano de subida 
do Arouca à I Liga (anterior 
mandato), e irá continuar no 
comando do clube até 2017, 
devido à alteração dos esta-
tutos, no passado dia 9 de 
maio – os mandatos passa-
ram a ser de três anos, ao in-
vés de dois.  
 André Bastos 

Presidente apela ao voto

Líder > Carlos Pinho preside ao Arouca há oito anos

Na I Liga > Bruno China fez 12 jogos pelo Belenenses

P 
 
aulo Grilo é reforço do 

Penafiel. Aos 22 anos, e como 
disse a O JOGO, o jovem lateral-
esquerdo deixa Coimbra “com 
um  forte desejo de ajudar o Pe-
nafiel a conseguir os seus obje-
tivos. Estou feliz porque vou 
para uma equipa onde terei 
uma nova oportunidade”. 

O lateral assinou ao final da 
tarde de ontem, por duas tem-
poradas. Um acordo fácil. 
“Houve outras possibilidades, 
mas o convite do Penafiel foi o 
mais concreto e é com muita 
alegria que vou prosseguir a 

minha carreira na I Liga”. Na 
última época, as coisas não lhe 
correram muito bem. Sérgio 
Conceição utilizou-o apenas 
por duas vezes. “A concorrên-
cia era forte, mas são opções 
que temos de respeitar. Estou 
cheio de vontade, vou agarrar 
esta oportunidade e, se as coi-

sas me correrem bem, vou 
com certeza ser mais feliz.” 

Paulo Grilo não conhece o 
grupo de trabalho, “mas tudo 
o que fez na última época dei-
xa indícios excelentes”. Nem 
tudo será novo para este jo-
vem esquerdino, que tam-
bém já representou Touri-
zense, Covilhã e Santa Clara, 
onde se cruzou com o novo 
treinador do Penafiel, Ricar-
do Chéu. “Ele era adjunto do 
Bruno Moura. Já o conheço, 
estou feliz por trabalhar 
com ele de novo. Estou pron-
to para dar tudo pelo meu 
novo clube.” 

Paulo Grilo é reforço 
por duas temporadas

Apresentado > Grilo vai reencontrar Ricardo Chéu, com quem trabalhou nos Açores

Bruno China renovou  
por duas épocas 
O médio Bruno China prolon-
gou, ontem, o contrato com o 
Belenenses por duas épocas, 
permanecendo, assim, no 
Restelo até junho de 2016. 
China chegou a Belém em ja-
neiro passado, proveniente 
da Académica, tornando-se 
titular habitual da equipa, pri-
meiro com Marco Paulo, e, 
depois, com Lito Vidigal, so-
mando 12 jogos com a Cruz 
de Cristo ao peito. 
Bruno China afirmou estar 
“muito feliz” com este desen-
lace e não escondeu que a ex-
tensão da ligação aos azuis 
“era o que mais desejava”. 
“Vim em janeiro e passei a 
gostar de cá estar. As pessoas 
identificam-se comigo e eu 
com este clube. Foi a melhor 
decisão que tomei”, afirmou a 

O JOGO o médio de 31 anos, 
que espera realizar uma épo-
ca ainda melhor do que a que 
terminou. “Acredito que esta 
equipa, que tem muita quali-
dade, não irá passar pelas afli-
ções da época transata. O ob-
jetivo é efetuar uma tempo-
rada tranquila e atingirmos, 
quanto antes, a manutenção 
na I Liga.” 
Para Bruno China, Lito Vidigal 
foi uma peça “fundamental” 
na ponta final da equipa, que 
garantiu a permanência na úl-
tima jornada. “Gostei de tra-
balhar com o míster Lito Vidi-
gal. Foi até uma surpresa agra-
dável para mim, pois não o co-
nhecia. A entrada dele foi de-
terminante para fazermos a 
recuperação que a equipa ne-
cessitava”, finalizou. P.M.S.

Carlos Pereira Santos

>> MARÍTIMO
NUNO ROCHA RENDE 400 MIL
O Marítimo vai encaixar cerca de 400 
mil euros, apurou O JOGO, pela transfe-
rência de Nuno Rocha para os romenos 
do Universidade de Craiova – por três 
épocas –, após o impasse nas negocia-
ções para a renovação do vínculo. Esta é 
mais uma baixa, a juntar às de Danilo 
Dias, Sami, Márcio Rozário e, provavel-
mente, Danilo Pereira e Derley. C.M. 

>> NACIONAL
PLANIFICAÇÃO SEM PERCALÇOS
A recente demissão de Rui Alves da 
Direção do Nacional não complicou, até 
ao momento, a planificação da próxima 
época. O que estava projetado está a ser 
cumprido, não havendo certezas apenas 
nos destinos de Marçal, Aly Ghazal e 
Gomaa, os mais desejados do plantel. O 
arranque da pré-época mantém-se agen-
dado para 30 de junho. David Spranger

>> BOAVISTA
 PEDRINHO É PARA SEGURAR
Formado nas escola do Boavista, 
Pedrinho (na foto), de 22 anos, vai conti-
nuar a ser acompanhado pelos dirigentes 
do clube. Cedido ao Pedras Rubras, na 
última época, o médio-ofensivo destacou-
se pela polivalência a jogar também nas 
alas e a finalizar – marcou dez golos, três 
de penálti. O Boavista pondera agora a 
renovação do contrato. C.A. 

O Gil Vicente agendou para o 
próximo dia 26 uma Assem-
bleia Geral em que será apre-
sentado o orçamento da 
SDUQ relativo à próxima épo-
ca. António Fiusa, presidente 
dos gilistas, pretende manter 
um orçamento semelhante 
ao da temporada passada, 
que foi de 2,9 milhões de eu-
ros. Contudo, a possível ven-
da de jogadores poderá fazer 
aumentar o valor disponível 
para o futebol gilista.  
Entretanto, os bilhetes anuais 
para o Estádio Cidade de Bar-
celos já foram colocados à 
venda, com o preço de 40 eu-
ros. Miguel Ribeiro

■ DUPLO AMARELO 
Kroldrup (Olhanense)

■ EXCLUÍDOS 1ª jornada 2014/15

■ CLASSIFICAÇÃO
   J V E D GM GS P 

 1º BENFICA 30 23 5 2 58 18 74 
 2º Sporting 30 20 7 3 54 20 67 
 3º FC Porto 30 19 4 7 57 25 61 
 4º Estoril 30 15 9 6 42 26 54 
 5º Nacional 30 11 12 7 43 33 45 
 6º Marítimo 30 11 8 11 40 44 41 
 7º V. Setúbal 30 10 9 11 41 41 39 
 8º Académica 30 9 10 11 25 35 37 
 9º Braga 30 10 7 13 39 37 37 
 10º V. Guimarães 30 10 5 15 30 35 35 
 11º Rio Ave 30 8 8 14 21 35 32 
 12º Arouca 30 8 7 15 28 42 31 
 13º Gil Vicente 30 8 7 15 23 37 31 
 14º Belenenses 30 6 10 14 19 33 28 
 15º Paços de Ferreira 30 6 6 18 28 59 24 
 16º Olhanense 30 6 6 18 21 49 24 

■ 2ª mão 

 P. Ferreira 3-1 Aves 

■ 1ª MÃO 

 Aves 0-0 P. Ferreira 
O Paços de Ferreira assegurou a 
permanência na I Liga

■ RESULTADOS PLAY-OFF  

CAMPEÃO:  Benfica 

LIGA DOS CAMPEÕES  
Benfica 
Sporting 
FC Porto (play-off) 

LIGA EUROPA  
Estoril  
Nacional  
(play-off) 
Rio Ave  
(3ª pré-eliminatóra, via Taça de Portugal) 

DESPROMOÇÃO 
Olhanense 

PROMOVIDOS DA II LIGA 
Moreirense  
Penafiel 
O Boavista é repescado do CNS pela via 
administrativa

GIL VICENTE

Orçamento  
da SDUQ em AG

LATERAL >> O ex-Académica jogou 
pouco em 2013/14, tapado por Djavan 

LISTA ÚNICA >> Eleições realizam-se 
hoje, entre as 17h00 e as 22h00 

PENAFIEL

AROUCA

Médio de 31 anos 
está “muito feliz”BELENENSES

“O Ricardo 
Chéu era 
adjunto do 
Bruno Moura 
no Santa 
Clara. Já o 
conheço

Paulo  
Grilo
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>> CHAVES
BURA SAI POR SER “CARO”
O Chaves e Bura não chegaram a acordo 
quando à renovação do contrato do cen-
tral de 25 anos. Os dirigentes transmonta-
nos não aceitaram as condições financei-
ras exigidas pelo atleta e já estão no mer-
cado à procura de alternativas mais bara-
tas. Ícaro (Feirense), como O JOGO infor-
mou, e João Paulo (Aves) estão na linha da 
frente para reforçarem o eixo. Carlos Veras

>> SANTA CLARA
REFORÇADA A BALIZA E ATAQUE
O avançado Clemente (ex-Farense) e o guarda-re-
des Márcio Ramos (ex-Portimonense) são os pri-
meiros reforços do Santa Clara para 2014/15. O 
acordo entre jogadores e SAD açoriana foi ontem 
selado, um dia após a apresentação do treinador 
Cláudio Braga. Depois de várias tentativas, o avan-
çado açoriano (formado no vizinho Operário) e o 
Santa Clara estabeleceram um vínculo, cumprindo 
um desejo antigo de ambas as partes. Arthur Melo 

>> ACADÉMICO DE VISEU
ERICSON CHEGA DO TONDELA
O médio Ericson (na foto) vai assinar por 
uma temporada com o Académico de 
Viseu, depois de o cabo-verdiano ter ter-
minado contrato com o Tondela. O trinco, 
de 26 anos, até foi indiscutível no primeiro 
ano, mas, depois, foi perdendo espaço na 
equipa. Agora em Viseu vai reencontrar 
Paulo Roberto, ex-Penafiel, com quem 
jogou no Mirandela. André Morais

O
 
 
 
 
médio Christian 

Obodo está a caminho do fute-
bol do Catar, apesar de ter mais 
um ano de contrato com o Olha-
nense. Reforço de inverno, o in-
ternacional nigeriano não teve 
quaisquer dificuldades em agar-
rar a titularidade, participando 
em 13 jogos do campeonato, 
sempre no duplo pivô defensivo 
do meio-campo. Aos 30 anos, 
oriundo do Dínamo de Minsk e 
com uma longa passagem por 
Itália (Perúgia, Fiorentina, Udine-
se, Torino), o jogador africano vai 
permitir algum encaixe financei-
ro aos algarvios, que não colo-
cam entraves à sua saída. Tudo 
indica que Obodo vá alinhar no 
Al Shamal, um emblema que su-
biu à divisão principal do Catar e 
que pretende construir uma 
equipa competitiva. A proposta 
que chegou ao administrador 
Igor Campedelli é satisfatória, 
pelo que o médio, em gozo de fé-
rias, já não deve regressar a Por-
tugal.  

Outros jogadores conti-
nuam a ser pretendidos, sobre-
tudo no estrangeiro, e, para lá 

dos casos conhecidos de Lucas 
Souza, Femi e Jander, também 
o central Ricardo Ferreira tem 
mercado no futebol europeu. 
Recorde-se que o central 
Diakhité está apontado aos 
russos do Rubin Kazan, naque-
la que foi a primeira saída 
anunciada de um plantel em 
profunda reconstituição para 
fazer face à quebra de receitas 
e redução de orçamento, após 
a queda na II Liga. ■ 

CHRISTIAN OBODO  
VAI JOGAR NO CATAR 

PROPOSTA AGRADA >>  O médio internacional nigeriano 
tem mais um ano de contrato, mas os algarvios não colocam 
entraves à sua saída em nome de um bom negócio

OLHANENSE

Encaixe > A transferência de Obodo vai render muitos euros ao clube

TREINADOR POR DIAS

Paixão quase certo
Jorge Paixão deve estar prestes a ser 
anunciado como o próximo treinador do 
Olhanense, mas se, porventura, algo 
falhar no pouco que resta discutir, Quim 
Machado é o outro nome que se perfila. 
A intenção da SAD é resolver o assunto 
o mais brevemente possível, apontando 
segunda-feira como o prazo limite, para 
então se debruçar sobre o plantel.

BEIRA-MAR

Tan para reforçar a SAD
A entrada do novo investidor 
Vincent Tan na SAD do Beira-
Mar está a dominar a atenção 
dos responsáveis aveirenses 
que esperam fechar as nego-
ciações no início da próxima 
semana. O magnata malaio, 
dono do Cardiff, do País de 
Gales, prepara-se para adqui-
rir parte das ações da Equa-
ção Troféu, empresa de Omar 
Scafuro, que detém 85 por 

cento do capital da SAD avei-
rense, assumindo posição no 
Conselho de Administração. 
Porém, fica apenas com as-
sento na administração, mas 
sem interferir na presidência 
que continuará sob a égide de 
Scafuro. Com  a chegada de 
Vincent Tan, o aumento do 
capital social da SAD – a so-
ciedade foi criada com um 
milhão de euros de capital so-

cial, valor que ainda se man-
tém – é uma das  medidas que 
está a ser preparada, propor-
cionando aos acionistas te-
rem uma posição mais forte 
na sociedade.  

Aos sócios do Beira-Mar 
também será aberta a possi-
bilidade de adquirirem ações 
da SAD até ao limite máximo 
de cinco por cento do capital 
social. Jorge Maia Valente

AÇÕES >>  Sócios aveirenses também 
poderão investir na sociedade 

Vincent Tan > É da Malásia

breves

ORIENTAL VAI 
CONSTITUIR SDUQ 
 
O Oriental vai discutir e 
aprovar, no próximo dia 
13, a constituição da 
futura SDUQ, que será 
liderada pelo atual presi-
dente José Nabais, que 
terá como função inscre-
ver a equipa no escalão 
profissional. A perma-
nência do técnico João 
Barbosa é outra matéria 
a ser discutida após o 
dia 11, altura em que o 
grupo se junta para um 
jantar de confraterniza-
ção. Pedro Miguel Silva 
 

EMPRESTADOS 
PODEM SER  
A SOLUÇÃO  
NO FARENSE 
 
Para colmatar as saídas 
de João Reis (Chaves), 
Ubay Luzardo e Matias, o 
Farense espera poder 
contar com o emprésti-
mo de jogadores. O 
Farense encetou contac-
tos com Benfica, 
Sporting e Braga, clubes 
onde tem jogadores 
referenciados. C.E. 
 

ELEIÇÃO DA NOVA 
DIREÇÃO DO LEIXÕES 
REALIZA-SE DIA 27 
 
O Leixões vai a eleições 
no próximo dia 27, para 
escolher a nova Direção 
que sucederá à equipa 
liderada por Mário 
Santos que, como se 
sabe, apresentou a 
demissão no final da 
época. Miguel Ribeiro 
 
FALTA UM LÍDER 
PARA A SDUQ  
DO AVES 
 
A AG do Aves não trouxe 
novidades - Armando Silva 
continua como presiden-
te, mas com a condição de 
surgir alguém para liderar 
a SDUQ. A questão está a 
ser analisada por Narciso 
Oliveira, presidente da AG, 
esperando-se uma solu-
ção até à próxima reunião 
magna, dentro de quinze 
dias. Lino Devesas

Hélio Nascimento

13 Os 
jogos do 
campeonato 
realizados 
por Obodo, 
que chegou 
a Olhão no 
mercado de 
janeiro   
 
 
 900 
Os minutos 
que esteve 
em campo 
na I Liga  - 
falhou um 
jogo por 
castigo 
 
 
 3 Os 
golos que 
apontou ao 
serviço da  
Nigéria, 
num total 
de 13 
partidas

   J V E D GM GS P 

 1º Moreirense 42 21 16 5 65 25 79 
 2º FC Porto B 42 23 8 11 59 42 77 
 3º Penafiel 42 18 19 5 47 24 73 
 4º Aves 42 20 11 11 46 35 71 
 5º Benfica B 42 20 10 12 77 56 70 
 6º Sporting B 42 20 10 12 61 50 70 
 7º Portimonense 42 19 10 13 58 48 67 
 8º Chaves 42 19 10 13 58 56 67 
 9º Tondela 42 16 11 15 41 38 59 
 10º Farense 42 15 12 15 45 44 57 
 11º Ac. Viseu 42 16 6 20 43 43 54 
 12º Beira-Mar 42 14 12 16 45 48 54 
 13º União da Madeira 42 14 10 18 50 46 52 
 14º Feirense 42 10 20 12 41 46 50 
 15º Santa Clara 42 13 9 20 38 46 48 
 16º Covilhã 42 13 9 20 34 50 48 
 17º Leixões 42 13 8 21 42 57 47 
 18º Trofense 42 11 14 17 36 61 47 
 19º Oliveirense 42 13 8 21 56 76 47 
 20º Braga B 42 12 8 22 47 60 44 
 21º Marítimo B 42 11 10 21 39 57 43 
 22º Atlético 42 9 13 20 34 54 40 
Nota: Moreirense e Penafiel subiram à I Liga. O Aves 
disputou play-off de promoção com o Paços de Ferreira e 
perdeu, pelo que se manteve no mesmo escalão. O Atlético 
foi despromovido mas posteriormente convidado pela 
LPFP a inscrever-se na II Liga.

■ CLASSIFICAÇÃO

   CLUBE T C F GP 

 1º PIRES Moreirense 22 12 10 (5) 

 2º Tozé FC Porto B 21 12 9 (11) 

 3º Ricardo Esgaio Sporting B 16 12 4 (6) 
 4º Rui Lima Oliveirense 16 12 4 (8) 

 5º Cafu Ac. Viseu 15 10 5 (0) 

 6º Luís Pinto Chaves 14 8 6 (4) 

 7º Moreira Leixões 14 8 6 (2) 

 8º Barry Chaves 14 8 6 (0) 

 9º Funes Mori Benfica B 13 9 4 (2) 

 10º Arthuro União Madeira 12 9 3 (1) 

 11º Kuca Chaves 12 5 7 (2) 

 12º Guima Oliveirense 12 5 7 (0) 

 13º Pedro Pereira Aves 12 5 7 (6) 

 14º Forbes Covilhã 11 5 6 (1) 

 15º Iuri Medeiros Sporting B 11 6 5 (0) 

 16º Rambé Farense 10 6 4 0 

 17º Ivan Cavaleiro Benfica B 10 9 1 3 
 18º Lolo Benfica B 10 5 5 1 

 19º Miguel Fidalgo União Madeira 10 5 5 2 

 20º Hugo Santos Santa Clara 10 5 5 3 

 21º Edivândio Marítimo B 10 4 6 2 

 22º Jorge Gonçalves Feirense 10 6 4 7 

 23º Diogo Ribeiro Braga B 10 8 2 0 

 24º Rui Varela Atlético 10 3 7 3 

 25º Betinho Sporting B 9 5 4 0 

 26º Rafael Lopes Penafiel 9 7 2 3 

 27º Yero Oliveirense 9 6 3 0 

 28º Rafael Porcellis Feirense 9 5 4 0

■ GOLEADORES

 Trofense 0-0 Chaves 
 Aves 4-2 Ac. Viseu 
 Braga B 0-1 Sporting B 
 Atlético 0-1 FC Porto B 
 Santa Clara 1-1 Covilhã 
 Portimonense 1-0 Oliveirense 
 Leixões 1-1 União da Madeira 
 Penafiel 1-1 Feirense 
 Moreirense 1-0 Tondela 
 Beira-Mar 2-1 Farense 
 Benfica B 2-1 Marítimo B 

■ RESULTADOS  42ª JORNADA

■ 2ª MÃO 

 P. Ferreira 3-1 Aves 

■ 1ª MÃO 

 Aves 0-0 P. Ferreira 
O Paços de Ferreira assegurou a 
permanência na I Liga

■ RESULTADOS PLAY-OFF 

legenda >> T>Total ■ C>Casa ■ F>Fora ■ GP>Penálti
Critérios de desempate favoráveis: a) menos minutos de jogo;  
b) mais golos marcados fora; c) menos golos de penálti

■ VERMELHO 
Paulo Monteiro (Ac. Viseu) 
e Luís Miguel (Marítimo B) 
■ DUPLO-AMARELO 
Eugénio (Farense)

■ EXCLUÍDOS  1ª JORN. 2014/15
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>> CNS
LUÍS SILVA APITA EM GUIMARÃES
O V. Guimarães B-Benfica e Castelo Branco, 
da segunda mão do play-off de subida, par-
tida marcada para amanhã, será apitado 
por Luís Silva. Os outros quatro jogos são 
respeitantes ao play-off de permanência. 

>> TORNEIO DE VERÃO
SANTA IRIA RECEBE GRANDES
O CF Santa Iria vai organizar a 11ª edi-
ção do Torneio de Verão do CFSI, que 
começa hoje e termina no dia 10, em 
Santa Iria de Azóia. Dividido em três 
competições de futebol de sete, em sub-
10, sub-11 e sub-12, o certame contará 
com a presença do Benfica, Sporting e 
Belenenses, entre outros. A prova 
decorrerá no Campo Atlético Reynolds.

>> SUB-18
PORTUGAL PERDE COM SUÉCIA
A Seleção Nacional de sub-18 perdeu 
ontem, em Mafra, frente à Suécia, por 
3-1, no jogo de estreia do Torneio 
Internacional de Lisboa. O golo da equi-
pa de Edgar Borges (na foto) foi apon-
tado por Gil Dias, jogador do Braga, 
enquanto Strandberg e  Halvadzic mar-
caram pela Suécia. Noruega e EUA não 
foram além de um empate (0-0).

■ ÁRBITROS
V. Guimarães B – Benfica e Castelo Branco  Luís Silva (AF Évora) 
Barreirense – Pedras Salgadas  João Pinto (AF Lisboa) 
Lourinhanense – Camacha  Nuno Roque (AF Coimbra) 
Águias Moradal - Estarreja  Tiago Antunes (AF Coimbra) 
Ideal - Ribeirão  José Gorjão (AF Beja)

AS CANDIDATURAS APRESENTADAS ONTEM■ 

Mário Figueiredo

CANDIDATO A PRESIDENTE DA LIGA 
PORTUGUESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL 

 PRESIDENTE E MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: José Manuel Costa 
Vice-Presidente: Ricardo Marques Candeias 
Secretário: Ana Paula Ribeiro Duque 
Secretário: Ricardo João Lopes Costa   
 COMISSÃO DISCIPLINAR: 

Presidente: António Miguel Marques de Castro 
Vogal: José Carlos Braga Rego  
Vogal: Augusto de Sampaio Martins Veloso Ferreira 
Vogal: Fernando Silva Pereira  
Vogal: Alexandre França Barreira   
 CONSELHO FISCAL: 

Presidente: José Rodrigues de Jesus 
Vice-Presidente: Maria de Fátima Pereira 
Vogal: Gaspar Vieira de Castro 
Vogal: Carlos Augusto Azevedo Duarte 
Vogal: António Paulo Marques Figueiredo   
 COMISSÃO ARBITRAL: 

Presidente: Armando Manuel Andrade Lemos Triunfante 
Vogal: José António Machado Estelita de Mendonça 
Vogal: António Mendes Coelho 
Vogal: Carlos Alberto Casas Azevedo 
Vogal: Rui António Nascimento Ferreira Martins da Rocha 
Vogal: Narciso Magalhães Rodrigues 
Vogal: António Pinto Guedes 
Vogal: Maria Elisabete da Costa Ferreira 
Vogal: Maria Daniela Baptista Passos 
Vogal: José Ricardo Carneiro Gonçalves 

Fernando Seara 

CANDIDATO A PRESIDENTE DA LIGA 
PORTUGUESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL 

Rui Alves

CANDIDATO A PRESIDENTE DA LIGA 
PORTUGUESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL 

 PRESIDENTE E MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: Gilberto Madail 
Vice presidente: Leila Miranda 
Primeiro secretário: António Santos e Sá 
Segundo secretário: Paulo Ferreira do Amaral  
 CONSELHO FISCAL: 

Presidente: António Trabulo 
Vice presidente: José Manuel Marques 
Vogal: Paulo Silva 
Vogal: César Filipe 
Vogal: José Pedro Patrício  
 COMISSÃO ARBITRAL: 

- 

   
COMISSÃO ARBITRAL: 

-

Fernando Seara 
[Lista apresentada por Rui Rangel] 

CANDIDATO A PRESIDENTE 
DA LIGA PORTUGUESA  
DE FUTEBOL PROFISSIONAL 

 PRESIDENTE E MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: Jorge Barroso 
Vice-presidente: José Gonçalves 
Secretário: Fernando Gonçalves 
Secretário: João Pinheiro  
 CONSELHO FISCAL: 
Presidente: João Pessoa e Costa 
Vice-presidente: Aureliano Neves 
Vogal: Vítor Oliveira 
Vogal: Fernando Borges Gonçalves 
Vogal: Rui Raposo  
 CONSELHO FISCAL: 
Presidente: Luís Graça 
Vogal: Rodrigo Alves 
Vogal: Tiago Teixeira 
Vogal: Pedro Oliveira 
Vogal: Henrique Silva  
COMISSÃO ARBITRAL: 

Presidente: Luís Neiva Santos 
Vogal: Gonçalo Correia da Silva 
Vogal: Manuel Custódio Sebastião 
Vogal: Carlos Batalhão 
Vogal: Duarte Rocha 
Vogal: Paulo Gomes Silva 
Vogal: Guilherme Correia 
Vogal: Artur Ramalho 
Vogal: Miguel Pessoa 
Vogal: Santos Martins

O
 
 
 
 
 prazo para a apre-

sentação de candidaturas aos ór-
gãos sociais da Liga, a eleger a 11 
de junho (quarta-feira), terminou 
com um saldo insólito: quatro lis-
tas de três candidatos, sem que 
se saiba quem vai a votos. A con-
fusão é tal que a decisão foi adia-
da para segunda-feira. Rui Alves 
e Mário Figueiredo parecem não 
ter o que recear, mas Fernando 
Seara corre o risco de ver as duas 
listas que encabeça anularem-se 
mutuamente, embora tenha já 
feito saber que só responde pela 
que foi “registada pelo próprio” e 
que “não se responsabiliza por 
outras” que “terceiros” apresen-
taram em nome dele. Quem o fez 
foi Rui Rangel, o juiz desembar-
gador e antigo candidato à presi-
dência do Benfica que, dois dias 
antes, recuara na intenção de ser 
candidato para se aliar a Fernan-
do Seara. No entanto, a aliança 
de adeptos do emblema da Luz 
quebrou-se quando se sentiu 

traído pelo comentador televisi-
vo e atual vereador da Câmara 
Municipal de Lisboa, ao aperce-
ber-se de que as listas que ha-
viam preparado não eram as fi-
nais. De resto, são completamen-
te diferentes, como se pode cons-
tatar nesta página. Cópias de 
mensagens de correio eletrónico 
trocadas entre os aliados terão 
sido agregadas ao primeiro pro-
cesso de candidatura, entregue 

na sede da Liga, no Porto, cerca 
das duas da tarde, por emissários 
de Rangel. Rui Alves formalizou 
a ambição de ser presidente da 
Liga às 14h40; Figueiredo não se 
sabe quando se recandidatou, 
porque ninguém o viu e, às 
16h15, Fernando Seara, em pes-
soa, depositou a lista que quer 
ver sufragada.  

O processo de verificação e 
validação das candidaturas co-
meçou ontem à noite, enquan-
to Rangel e Seara trocavam 
acusações de traição. Perto da 
meia-noite, a Liga comunicou 

que, “em face da complexidade 
da análise dos processos de 
candidatura, resultante, desi-
gnadamente, de terem sido 
apresentadas duas candidatu-
ras encabeçadas pelo mesmo 

candidato ao cargo de Presi-
dente da Liga”, a decisão sobre 
a “regularidade das listas e a 
elegibilidade dos candidatos 
será proferida e tornada públi-
ca na segunda-feira”.■

Mónica Santos

RANGEL TRAMOU SEARA

Aliança benfiquista 
durou apenas dois 
dias e acabou em 
acusações de 
traição mútuas

Insólito > Fernando Seabra e Rui Rangel geraram a confusão na entrega de listas

ACUSAÇÕES 
_ Seara 

diz-se “traído”; Rangel 
acusa-o de deslealdade

O dia da definição dos candida-
tos à sucessão de Mário Figuei-
redo na presidência da Liga co-
meçou com Fernando Seara de 
mãos nas mãos de Júlio Men-
des, num hotel do Porto, a pro-
meter a “libertação do futebol 
português” e terminou com 
troca de acusações de traição 
com Rui Rangel, outro aliado 
angariado nos últimos dias. A 
declaração pública de apoio do 
presidente do V. Guimarães, 
num hotel portuense onde 
também coincidiram, ontem 
de manhã, Pinto da Costa, An-
tero Henrique e Daniel Pereira, 
do FC Porto, foi uma das situa-
ções que sustentaram a acusa-
ção de “deslealdade e traição” 
dirigida por Rui Rangel a Fer-
nando Seara. A primeira foi a 
alegada alteração às listas que 
diz terem preparado e que, 
num ato de “profunda deso-
nestidade intelectual e de falta 
de integridade”, foram altera-
das sem dar conhecimento ao 
juiz desembargador. “O que 
aconteceu foi que a lista do dr. 
Fernando Seara foi entregue 

na Liga cerca das 14 horas, 
como combinado, aguardan-
do a presença do candidato 
para assinar. Qual não é o es-
panto quando, cerca das 17 
horas, surge na sede da Liga a 
apresentar outra lista”, rela-
tou Rui Rangel a O JOGO. In-
contactável, Fernando Seara 
reagiu através da assessoria 
de Imprensa, que também se 
disse “traído” e contrapôs: 
“Nunca combinei nenhuma 
data de entrega de listas.” “O 
que foi feito aconteceu à mi-
nha revelia e sem o meu con-
sentimento.” M.S. 

Traição, 
dizem eles 

“Num ato de 
profunda deso-
nestidade inte-
lectual e de 
falta de integri-
dade, as listas 
foram altera-
das

Rui  
Rangel

LISTAS DUPLICADAS >> Rutura entre benfiquistas levou à apresentação de duas listas  
no nome do comentador televisivo. Rui Alves e Mário Figueiredo também apresentaram 
candidaturas, mas ainda não se sabe quem vai a votos. A Liga decide na segunda-feira

 PRESIDENTE E MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: Filipe Pinto Basto Soares Franco 
Vice-Presidente:  Ricardo Jorge Fernandes Guedes da Costa 
Secretário:  Mauro Renato Dias Xavier 
Secretário :  Jorge Manuel da Silva Almeida   
 CONSELHO FISCAL: 

Presidente: Gonçalo Cristóvão Aranha da Gama Lobo Xavier 
Vice-Presidente: Gonçalo Nuno de Sousa Mayan Gonçalves 
Vogal: Nuno Filipe de Sá Costa 
Vogal: Raul Alberto Serra da Silva Fernandes 
Vogal: Luis Nuno Tenreiro da Cruz Matoso Martinho   
 COMISSÃO ARBITRAL: 

Presidente:  João Orlando Vieira de Carvalho 
Vogal: Mário Rui Figueira de Campos Fontemanha 
Vogal: Gonçalo Maria Rangel da Gama Lobo Xavier 
Vogal: Maria da Glória Fernandes Sarmento 
Vogal: José Carlos Martins Barbosa Fernandes de Sousa   
COMISSÃO ARBITRAL: 

-
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H
 
 
 
 
á muito que Leonar-

do Jardim tinha o seu futuro defini-
do, mas só ontem foi oficializado 
como novo treinador do Mónaco, 
com quem assinou por dois anos 
com mais um de opção. O técnico, 
que se encontra já há vários dias no 
Principado, foi apresentado através 
do sítio oficial, com uma mensa-
gem de boas-vindas, depois de ter 
estado nas instalações do clube 
acompanhado dos empresários 
Nélson Almeida e Paulo Tavares, 
que intermediaram a sua contrata-

ção, e do vice-presidente do Móna-
co, Vadim Vasilyev, um homem for-
te do futebol e da confiança do pre-
sidente e do proprietário Dmitry 
Rybolovlev. 

A apresentação de Leonardo 
Jardim à Comunicação Social está 
ainda por agendar, mas provavel-
mente só irá suceder aquando do 
início dos trabalhos de pré-tempo-
rada, no dia 1 de julho. E foi num 
exclusivo para o canal de televisão 
do clube que o ex-treinador do 
Sporting prestou as primeiras de-
clarações sobre o novo desafio na 
sua carreira, falando já em fran-
cês, e fazendo questão de passar 
uma mensagem ambiciosa, sa-
bendo-se que as expectativas são 
muito elevadas. “Estou muito con-
tente por treinar este grande clu-
be, creio que tem um projeto forte 
e penso que podemos fazer um 

bom trabalho. A equipa tem joga-
dores de qualidade”, começou por 
dizer Jardim, recordando alguns 
factos: “Este é um clube que ga-
nhou muitos títulos e esteve numa 
final da Liga dos Campeões”, para 
justificar as suas ambições: “Va-
mos jogar todos os jogos para ga-
nhar, há jovens jogadores de ta-
lento e farei tudo para que evo-
luam. No terreno de jogo, quero 
uma equipa ambiciosa e ofensiva 
com qualidade de jogo, que os 
adeptos tenham prazer ao vir ao 
estádio.” 

Depois do segundo lugar no últi-
mo campeonato, o Mónaco dispu-
tará esta época a Liga dos Cam-
peões, o que traz responsabilida-
des acrescidas. “É uma competição 
muito importante para valorizar o 
clube a nível internacional. Será di-
fícil, mas faremos tudo para passar 
aos oitavos de final”, assegurou.  

 
Moutinho e Carvalho  
muito importantes 
Leonardo Jardim não deu qualquer 
relevância ao facto de vários joga-
dores terem saído ou passado por 
Portugal antes de ingressarem no 
Mónaco, casos de Falcao, James 
Rodríguez, João Moutinho ou Ri-
cardo Carvalho. “Conheço aqueles 
que jogaram em Portugal, têm 
qualidade e são importantes para 
o clube, mas o mais importante é o 
grupo”, destacou mostrando-se já 
informado sobre o que o espera na 
próxima época. “Já vi muitos jogos 
da Ligue 1 e também do Mónaco. 
Conheço os jogadores e a equipa. 
A Ligue 1 é um campeonato muito 
físico, com grande intensidade, e é 
necessária muita qualidade de 
jogo”, prosseguiu, deixando claro 
o que vai pretender da sua equipa: 
“O mais importante para mim é o 
trabalho coletivo. Gosto que os jo-
gadores sejam dinâmicos, que ata-
quemos em bloco e defendamos 
também desse modo, com pres-
sing. É importante fazer boas exi-
bições e, para mim, o que faz a di-
ferença são os detalhes.” ■  

LEONARDO JARDIM QUER 
UM FUTEBOL ATRAENTE 

OFICIALIZADO NO MÓNACO >> Nas primeiras declarações como treinador dos 
monegascos – apenas ao sítio oficial do clube – o antigo técnico do Sporting assumiu a 
ambição de jogar para ganhar e, ao mesmo tempo, dar prazer aos adeptos

FRANÇA

IDIOMA DOMINADO

Lições de francês 
antes das férias 
Leonardo Jardim já se encontra 
há mais de uma semana no 
Mónaco e tem aproveitado para 
ter lições de francês com o obje-
tivo de se fazer entender o 
melhor possível quando começar 
a trabalhar com o plantel. “É nor-
mal aprender francês, faço-o 
desde há alguns dias. Quando se 
vem de outro país, penso que é 
uma questão de respeito pelos 
jogadores, adeptos e pelo cam-
peonato francês”, sublinhou o 
treinador na entrevista ao canal 
do clube. 
Refira-se que, sabe O JOGO, o 
técnico irá continuar até ao final 
da próxima semana no 
Principado, partindo então para o 
gozo de férias, regressando então 
para iniciar os trabalhos de pré-
época.  

O antigo treinador do 
Sporting assinou um 
contrato válido por 
duas épocas com 
outra de opção

FELICIDADES > O 
avançado Carlos Mané 
foi lançado por Leonardo 
Jardim no Sporting em 
2013/14 e deixou-lhe 
uma mensagem via 
redes sociais: “Boa 
sorte, míster nessa nova 
etapa.”

Momento > O vice-presidente, Vadim Vasilyev, deu as boas-vindas a Leonardo Jardim

Estou  mui-
to contente 
por treinar 
este grande 
clube, creio 
que tem um 
projeto for-
te e penso 
que pode-
mos fazer 
um bom 
trabalho” 
 
No terreno 
de jogo que-
ro uma 
equipa am-
biciosa e 
ofensiva, 
com quali-
dade de 
jogo” 
 
Gosto que os 
jogadores 
sejam dinâ-
micos, que 
ataquem em 
bloco e de-
fendam 
também 
desse modo, 
com pres-
sing” 
Leonardo 
Jardim 
> TÉCNICO  
DO MÓNACO 

Vadim Vasilyev, vice-presi-
dente do Mónaco,  deixou 
também no sítio do clube 
rasgados elogios ao técnico 
madeirense. “É um treinador 
que obteve excelentes resul-
tados nos clubes por onde 
passou. Tem uma forte moti-
vação, faz parte de uma nova 
geração de treinadores que 
traz uma nova dinâmica”, co-
meçou por dizer prosseguin-
do: “É ambicioso como nós e 
tem precisamente o perfil 
que tínhamos estabelecido. 
Rapidamente, ficámos con-
vencidos que Leonardo Jar-
dim é o homem que procurá-
vamos para levar este proje-
to para a frente. Estamos de-
sejosos de colaborar com 
ele.” ■   

“É o homem que 
procurávamos” 

_
 VADIM VASILYEV 

>> ESTÁ LIVRE
SÉRGIO PINTO DEIXA LEVANTE
Sérgio Pinto e o Levante chegaram a 
acordo para a rescisão amigável do con-
trato entre as duas partes. O médio por-
tuguês, de 33 anos, está agora livre para 
encontrar um outro clube, depois de na 
última época ter alinhado apenas em 18 
jogos pelo emblema de Valência. Sérgio 
Pinto chegou ao Levante em 2013, pro-
veniente dos alemães do Hannover.  

>> POR UMA ÉPOCA
RONNY DEILA TREINA O CELTIC
Ronny Deila é o novo treinador do Celtic, 
anunciou esta sexta-feira o clube através 
do site oficial. O treinador norueguês 
assinou um contrato válido por uma 
época, depois de na última ter levado o 
Stromsgodset ao título de campeão da 
Noruega. Quero o melhor ataque, um 
futebol emocionante e divertido”, afirmou 
Ronny Deila, na apresentação. 

>> CONTRATO ATÉ 2015
RAYO SEGURA ZÉ CASTRO
O Rayo Vallecano oficializou, ontem, a 
renovação do contrato com Zé Castro, 
agora válido até ao fim da próxima 
época. Após as saídas de Arbilla e 
Gálvez, o clube dos arredores de Madrid 
fez da continuidade do defesa portu-
guês uma das prioridades. Zé Castro 
chegou ao Rayo na época passada, 
depois de cinco anos no Corunha. W

W
W

.R
AY

OV
AL

LE
CA

N
O.

ES

AS
 M

ÓN
AC

O

JO
RG

E 
AM

AR
AL

/G
LO

BA
L I

M
AG

EN
S

António Pires

ENVIADO ESPECIAL  
ao Mónaco 

Internacional28
SÁBADO 

7.JUNHO.2014

D



Siqueira realiza sonho 
no campeão Atlético
O 

 
 Atlético de Madrid ga-

rantiu a contratação de Siquei-
ra, lateral-esquerdo que foi 
campeão português ao serviço 
do Benfica, mas deixou as 
águias que não acionaram a 
sua opção de compra junto do 
Granada (clube detentor do seu 
passe) pelo valor de sete mi-
lhões. À chegada a Madrid, o jo-
gador brasileiro de 27 anos afir-
mou que ao assinar pelo Atléti-
co está a “cumprir um sonho”. 
“Todos os futebolistas ambicio-
nam representar um grande 

clube e agora tenho oportuni-
dade de fazer parte desta famí-
lia. Estou muito contente”, sub-
linhou o defesa, contratado pe-
los colchoneros por quatro 
temporadas. “Estou feliz por 
tudo o que me está a aconte-
cer. Cheguei ao campeão e es-
tou com muitas ganas de de-
monstrar o meu valor”, atirou 

Siqueira que, mais tarde des-
vendou que irá “revelar na pró-
xima semana” o porquê da sua 
saída do Benfica, numa troca 
de mensagens nas redes so-
ciais com Ivan Cavaleiro.  

Com a contratação do ex-
Benfica, o Atlético de Madrid 
garantiu um substituto para 
o lugar de Filipe Luís. O late-

ral-esquerdo ainda pertence 
aos colchoneros, mas tem 
sido cobiçado pelo Chelsea e 
a chegada de Siqueira deixa 
antever a saída de Filipe Luís 
para a formação de José Mou-
rinho. Questionado sobre 
esse cenário, Siqueira limi-
tou-se a dizer que não vai 
“substituir ninguém”. “Luís é 

um grande amigo e só quero 
fazer o meu trabalho  e mos-
trar o meu valor. Não falei 
com ele, embora as nossas fa-
mílias sejam amigas”, comen-
tou Siqueira, elogiado pelo di-
retor desportivo do Atlético, 
José Luis Caminero: “Tem 
muita propensão ofensiva, e 
um bom sentido posicional.”■ 

CONTRATADO POR QUATRO ÉPOCAS >>  Lateral-esquerdo 
ex-Benfica está confirmado no campeão espanhol e já em  
Madrid mostrou-se “feliz” por representar os colchoneros 

ESPANHA

Paulo A. Teixeira

Certeza > Nani está desde 2007 no Manchester United 

Lim > É o dono do Valência 

Com a chegada de 
Siqueira, Filipe 
Luís fica mais perto 
de se transferir para 
o Chelsea

O Arsenal está interessado 
na contratação de Nani e de 
a c o r d o  c o m  o  s í t i o  
“CaughtOffside”, o técnico 
dos gunners, Arsène Wen-
ger, já esteve reunido com 
representantes do interna-
cional português, com o in-
tuito de acertar os termos 
de um eventual contrato. 
Pouco utilizado esta época 
nos red devils (só realizou 
13 jogos e marcou um golo), 
não só por opção técnica 
mas principalmente devido 
às lesões que sofreu, com a 
chegada de Louis Van Gaal 
ao United, o extremo terá 
liberdade para rumar a ou-
tro emblema e os dirigentes 
do Arsenal acreditam que 
podem contratar Nani por 
cerca de 11 milhões de eu-
ros, valor que poderá subir 
em função das exibições 
que realizar no Campeona-

to do Mundo. Apesar do in-
teresse de outros clubes 
fora de Inglaterra, Nani es-
tará disposto a manter-se 
na Premier League, onde 
chegou em 2007, prove-
niente do Sporting. Caso a 

transferência para o Arse-
nal se concretize, Nani terá 
de lutar contra uma forte 
concorrência para discutir 
um lugar no onze da equipa 
londrina. Oxlade-Chamber-
lain, Santi Cazorla e Walcott 
são para já os outros extre-
mos à disposição do técnico 
Arsène Wenger.  

Extremo pode 
deixar o United

Arsenal tenta Nani
INGLATERRA

Após negociações bem suce-
didas com a entidade finan-
ceira Bankia, Peter Lim che-
gou a acordo para a compra 
do Valência, cuja dívida foi 
reestruturada e permitirá que 
o banco recupere os 320 mi-
lhões de euros que emprestou 
à equipa che. O magnata de 
Singapura passa a ser oficial-
mente proprietário do Valên-
cia e nas próximas horas é na-

tural que as transferências de 
Rodrigo e André Gomes, am-
bos vendidos pelo Benfica ao 
fundo de investimento gerido 
por Peter Lim, por 30 e 15 mi-
lhões de euros respetivamen-
te, sejam oficializadas. Ao 
avançado e médio das águias, 
também deve juntar-se Enzo 
Pérez que se prepara para ini-
ciar o Mundial com a seleção 
da Argentina. 

Recorde-se que quando 
Peter Lim fez a primeira ofer-
ta de compra pelo Valência, 
os termos da proposta con-
templavam cerca de 125 mi-
lhões de euros para efeitos de 
liquidação da dívida, sendo 
que o  Bankia anunciou a rea-
lização de um acordo paralelo 
com a Meriton Holdings (de 
Peter Lim) para reestruturar 
a dívida do clube. 

Lim assume gestão do Valência

OFICIAL 
_

  O magnata chegou a acordo com o banco e as 
contratações de Rodrigo e Enzo podem ser concretizadas 

Na próxima época, Lampard 
jogará na liga norte-america-
na, ao serviço do New York 
City, mas José Mourinho ga-
rante que o médio terá as por-
tas de Stamford Bridge sem-
pre abertas no futuro. “Foi di-
fícil para ele sair mas sei que 
Lampard vai regressar ao 
Chelsea. Pode ser preparador 
físico, começar a treinar ca-
madas jovens, pode ser meu 

adjunto ou desempenhar ou-
tro papel”, afirmou o treina-
dor do Chelsea ao portal Ya-
hoo. Já a situação de Ashley 
Cole é diferente. Tal como 
Lampard, o lateral manifes-
tou intenção de deixar o clube 
que representa há oito épo-
cas, mas esse cenário depen-
de do aval de Mourinho. 
“Anda não falei com ele, va-
mos ver”, atirou o técnico.

DIZ MOURINHO 
_

  Happy One vê o 
médio como seu adjunto no futuro

“Lampard vai voltar”

Em Madrid > Siqueira será apresentado oficialmente pelo Atlético na segunda-feira

Os dirigentes dos 
londrinos acreditam 
que podem comprar 
o internacional luso 
por M€ 11
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>> FORA DA CHAMPIONS
UEFA PUNE ESTRELA VERMELHA
A UEFA castigou o Estrela Vermelha com 
o afastamento da próxima Liga dos 
Campeões porque o clube da Sérvia vio-
lou vários pontos do regulamento de fair 
play financeiro. A decisão foi tomada 
pela Câmara Investigatória do Comité de 
Controlo Financeiro de Clubes, presidida 
por Cunha Rodrigues, e o Estrela 
Vermelha tem dez dias para recorrer. 

>> QUINTERO E JACKSON FICARAM NO BANCO NO 3-0 À JORDÂNIA   

A Colômbia venceu a Jordânia por 3-0, num 
encontro de caráter particular realizado em 
Buenos Aires e no qual Quintero e Jackson 
Martínez não jogaram. Foi do banco que os 
dois jogadores do FC Porto viram dois anti-
gos dragões marcarem na vitória dos cafete-
ros: aos 41’ James Rodríguez converteu o 

penálti do 1-0 e Guarín fixou o 3-0 aos 89’. 
Pelo meio, Cuadrado fez o 2-0 (83’), num jogo 
em que o defesa Balanta, apontado ao FC 
Porto, foi utilizado a trinco. Antes da partida, 
a Colômbia recebeu uma má notícia: o médio 
Aldo Ramírez lesionou-se no joelho direito e 
pode falhar o Mundial.   

James e Guarín embalam a Colômbia 
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>> VOLEIBOL
BENFICA E FONTE DO BASTARDO DEFINEM PLANTÉIS
O Benfica prepara o ataque ao tricampeonato e não perde tempo para definir o 
plantel. Depois de garantir as contratações do zona 4 André Lopes (ex-Cannes), 
um regresso ao clube, e do líbero Ivo Casas (ex-Castêlo da Maia), as águias 
renovaram os contratos do central Zelão e do também líbero João Magalhães. 
Em sentido contrário, diga-se de saída, estão o líbero João Coelho, o distribui-
dor Ricardo Perini e o central Marcel Gil. Os açorianos da Fonte do Bastardo, 
finalistas vencidos do último campeonato, também já garantiram as contrata-
ções do distribuidor Tiago Violas (ex-Vitória de Guimarães) e do zona 4 João 
Simões (ex-Esmoriz). O capitão João José renovou.

>> LIGA MUNDIAL
PORTUGAL PREPARADO
Portugal fez ontem um treino de adaptação 
ao Topsportcentrum Almere, palco do duplo 
confronto deste fim de semana com a 
Holanda na 2ª jornada da Poule E da Liga 
Mundial. “Esperamos desenvolver o trabalho 
que temos feito até agora”, disse João José. 
“Queremos que a equipa mantenha um nível 
de jogo equilibrado e estável frente a uma 
boa equipa”, acrescentou o capitão. M.J.M.

Na relva > Michelle fez um bom ensaio para Wimbledon

Numa jornada dupla, Michelle 
Larcher de Brito ganhou on-
tem de manhã e perdeu à tar-
de, acabando afastada da final 
do torneio de $75 000 de 
Nottingham, em Inglaterra.  

A lisboeta, de 21 anos, radi-
cada nos Estados Unidos, im-
pôs-se nos quartos de final à 
grega Eleni Daniilidou (292ª 
WTA), por 3-6, 6-1 e 6-1, e nas 
meias-finais foi batida pela 

casaque Zarina Diyas (86ª), 
por 2-6 e 5-7. 

Após a quinzena mais pro-
fícua da temporada – 60 pon-
tos em Roland Garros e 40 em 
Nottingham –, Michelle ga-
rante a (re)aproximação ao 
top 100. Tudo aponta para 
que suba da 117ª para a 104ª 
posição, antes de encarar o 
qualifying de Wimbledon e a 
terrível defesa de 220 pontos!

Michelle fora da final

NOTTINGHAM 
_

 Apesar da derrota, 
vai subir de 117ª para 104ª do ranking

Está definido mais um torneio 
no calendário de João Sousa 
para esta primavera/verão. 
Trata-se do Open de Hambur-
go (terra batida), dotado de 
mais de milhão e meio de eu-
ros em prémios monetários, 
entre 14 e 20 do próximo mês. 
Antes, porém, joga em Halle 
(Alemanha/relva), Wimble-
don (relva) e Bastad (Suécia/
terra batida).

João Sousa 
em Hamburgo

_
 ATP

Vice-campeão de Roland Gar-
ros, em 2009 e 2010, Robin 
Soderling reforçou, numa en-
trevista à “Sports Illustrated”, 
o desejo de voltar à competi-
ção. Perto dos 30 anos, o sue-
co e ex-número quatro mun-
dial voltou a referir que não se 
reformou e disse já não sentir 
os sintomas da mononucleo-
se que o afastou da competi-
ção em 2011.

Soderling quer 
regressar

_
 APÓS DOENÇA 

M 
 
uito mais do que uma fi-

nal do Grand Slam, esta que o es-
panhol Rafael Nadal e o sérvio No-
vak Djokovic vão disputar, ama-
nhã, em Paris, reúne o número um 
e dois mundial. Em caso de vitória 
do balcânico, o balear é desaloja-
do de dois tronos: o de líder  do 
ranking ATP e o de detentor do tí-
tulo. 

Nas meias-finais de ontem, 
Rafa ganhou ao escocês Andy 
Murray (atual 8º, vai subir para 
5º), por 6-3, 6-2 e 6-1, em 100 mi-
nutos; Nole venceu o letão Er-
nests Gulbis (17º mas 10º na se-
gunda-feira), por 6-3, 6-3, 3-6 e 
6-3, em 2h36. 

As elevadas temperaturas re-
gistadas na antepenúltima jor-

nada, favoreceram o estilo de 
jogo de Nadal – a bola carregada 
de efeito saltou mais e o adver-
sário assinou uma exibição cin-
zenta, contrastando com o céu 
azul – e por isso não causou sur-
presa a reação do oito vezes 
campeão: “Joguei o melhor ténis 
do ano neste encontro.” O mas-

sacre a que Murray foi sujeito e o 
vaivém constante em cima do pó 
de tijolo, levou-o a dada altura a 
lançar um esclarecedor desaba-
fo: “No legs! [Sem pernas!]” 

Antes, no mesmo palco (o 
court Philiipe Chatrier, com dez 
ex-campeões nas tribunas), 
Djokovic teve de adaptar-se à 

imprevisibilidade e acelerações 
de Gulbis. Atuando ligeiramente 
atrás da linha de fundo, nem por 
isso deixou de revelar-se exímio 
na arte de defender e contra-
atacar. Um pequeno senão ofus-
cou o triunfo do balcânico: Gul-
bis apresentou-se com as costas 
doridas, facto que lhe condicio-

nou uma maior réplica, mas pro-
meteu fumar um cigarro na 
companhia do treinador, para 
comemorar o melhor desempe-
nho de sempre no Grand Slam. 

“Era complicado manter a 
concentração, devido às condi-
ções difíceis de jogo. Agora, vou 
dar o meu máximo para con-

quistar o título”, sintetizou 
Djokovic, antes da segunda final 
que irá disputar em Roland Gar-
ros e do 42º encontro da carrei-
ra frente a Nadal. O espanhol le-
vou 22 vezes a melhor (22-19), 
mas perdeu os quatro últimos 
confrontos com o seu maior ri-
val. ■

Manuel Perez

TERRA SÓ PARA DEUSES 

ROLAND GARROS >>  Aí está a ambicionada final entre os dois melhores tenistas da 
atualidade. Em Paris, Rafael Nadal e Novak Djokovic reencontram-se no maior clássico 
da história, numa terra (batida) onde o espanhol soma oito títulos e o sérvio está a zero

TÉNIS
a

a

a

a

20 
finais do 
Grand Slam 
para Nadal; 
supera Lendl 
e fica a 
quatro de 
Federer 
 
 
 
 13 
títulos do 
GS detém o 
espanhol; 
ganhando 
iguala 
Sampras e 
fica a três de 
Federer 
 
 
 
 6 
títulos  do 
GS para 
Djokovic e 
13ª final 
 
 
 
 5 
vitórias/
zero 
derrotas de 
Nadal com 
Djokovic, em 
Paris, local 
do primeiro 
encontro, 
entre eles, 
em 2008

Nadal pode tornar-se 
primeiro 
pentacampeão e 
Djokovic completar o 
Grand Slam de carreira Superclássico > Rafael Nadal e Novak Djokovic defrontam-se amanhã pela 42ª vez; o espanhol leva vantagem: 22-19
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>> CICLISMO
RUI COSTA E BRADLEY WIGGINS NO “RADAR” DA ORICA
Bradley Wiggins anunciou a exclusão da Volta a 
França – a Sky apostará em Chris Froome, vencedor 
do ano passado – deixando antever um divórcio há 
muito esperado. “Para correr novamente o Tour 
terá que ser fora da Sky”, reconheceu Wiggins, de 
34 anos e que agora é um nome ventilado na 
Orica-GreenEdge, tal como o campeão mundial Rui 
Costa (na foto). “Estamos à procura de um líder 
para a classificação geral [das Grandes Voltas]. Não 

há necessidade de causar problemas com corredo-
res ainda com contrato. Não estamos interessados. 
Temos várias opções e o Wiggins é uma delas”, 
revelou Matthew White, diretor-desportivo da Orica 
que não desmentiu, no sítio cyclingnews, o interes-
se no concurso de Rui Costa. O campeão mundial 
faz parte de uma pequena seleção de corredores, 
na qual se incluem Wiggins, Cadel Evans e Michael 
Rogers, que “interessam” aos australianos.

>> LUXEMBURGO
SILVESTRE EM QUEBRA
Fábio Silvestre (Trek) desceu 
ao 99º lugar da Volta ao 
Luxemburgo, após a disputa 
da 2ª etapa, com final em 
Schifflange, na distância de 
157,4 quilómetros. A etapa 
foi conquistada pelo holandês 
Jean-Pierre Drucker (Wanty), 
novo líder da prova. J.S.

Hélder Nunes, que chegou ao 
FC Porto na época passada, 
despedindo-se do HC Braga, 
prolongou vinculo com os 
dragões por mais três anos. O 
médio de 20 anos, campeão 
do Mundo pela seleção sub-
21 e vencedor da Taça Latina 
pelos sub-23, renovou até 
2017, permitindo ao FCPorto 
assegurar o jogador mais jo-
vem do plantel. Apesar de não 

estar em fim de contrato, o 
clube quis-se resguardar de 
eventuais “ataques” da con-
corrência, uma vez que o mé-
dio está já entre os melhores 
jogadores portugueses da 
atualidade. Ele integra a pré-
convocatória de Luís Sénica 
e, depois de se ter estreado na 
Seleção A no Europeu’12, de-
verá disputar, em julho, o Eu-
ropeu de Alcobendas. 

Hélder Nunes até 2017 

NACIONAL I DIVISÃO

Duelos em Braga e Sintra
O campeonato chegou ao fim para todos menos para 
o HC Braga e Carvalhos, 11º e 12º classificados. Hoje, 
o Braga defronta a Sanjoanense (17h30), em casa, e, 
fora, o Carvalhos mede forças com o Sintra (18h00). 
Trata-se da primeira mão do play-out com os segun-
dos da II Divisão (norte e sul), a fim de determinar 
quem fica na I Divisão em 2014/15, ano em que o cam-
peonato ficará reduzido a 12 equipas. No dia 10, dispu-
ta-se a segunda mão. 

Há um ano > O FC Porto fez a festa da dobradinha em Barcelos  

Para salvar a época
N 

 
o ano de um título iné-

dito entregue ao Valongo, res-
ta a FC Porto e a Benfica a luta 
por um troféu que possa dimi-
nuir o impacto de um campeo-
nato falhado. É já hoje, com o 
Turquel como palco, que os en-
carnados defrontam o HA Cam-
bra, primeira equipa a roubar 
pontos aos dragões esta época, 
enquanto os azuis e brancos jo-
gam com o Alenquer, quarto 
classificado da II Divisão Sul. 
Num ano em que nenhum dos 
finalistas pode fazer a dobradi-
nha – Valongo foi eliminado nos 
1/16 avos de final pelo FC Por-
to –, Tó Neves foi o primeiro a 

reconhecer: “A Taça é sempre 
fértil em surpresas, mas esta-
mos alertados para não ser sur-
preendidos. O Alenquer tem 
bons jogadores e acredito que 
nos irá causar dificuldades, mas 
vamos dar tudo para chegar à 
final e conquistar o troféu. Sen-
timo-nos em dívida para com os 
nossos adeptos e querermos 
dar-lhes esta alegria”. Pedro 
Nunes referiu: “O Cambra já ga-

nhou a Taça e vai ser mais difí-
cil de ultrapassar. Temos de es-
tar preparados. Queremos ga-
nhar a meia-final para estar no 
jogo decisivo”. 

O FC Porto venceu a 
Taça 14 vezes; o 
Benfica, 13; o Cambra, 
uma; e o Alenquer 
nunca ganhou

TAÇA DE PORTUGAL >>  Falhado o título, FC Porto e 
Benfica viram-se para o troféu que fecha a temporada. 
Após descida de Divisão, Cambra tenta surpreender

HÓQUEI EM PATINS

Paula Capela Martins Mal o Valongo se sagrou 
campeão nacional, no passa-
do sábado, deparou-se com o 
interesse do Sporting em três 
dos seus jogadores: o guarda-
redes André Girão, o médio 
Telmo Pinto e o avançado 
João Souto. Os três tinham 
assegurado a continuidade, 
mas ao longo da semana fo-
ram analisando a proposta 
leonina, terminando ontem a 
hipótese de transferência 
para Telmo Pinto e João Sou-
to, com o Sporting a desisitir 
perante a resistência do Va-
longo em abdicar de jogado-
res com os quais tem contra-
to. Em Assembleia Geral, o 
clube informou que a dupla 
mantém-se no campeão na-
cional, faltando resolver o 
dossiê André Girão, adiado 
para as próximas horas. 

O Sporting, que pretende 
levar a cabo alterações pro-
fundas no plantel, com a am-

bição de lutar por lugares ci-
meiros, continua no mercado, 
tendo já contactado muitos 
jogadores, a maioria com 
contrato nos respetivos clu-
bes. Gonçalo Suissas, que re-
centemente chegou a acordo 
com o Valongo, deixando a 
Oliveirense, também foi abor-

dado. Terminou a incerteza 
em torno de Telmo Pinto e 
João Souto, podendo os só-
cios valonguenses dormir 
descansados, porque o clube 
campeão conseguiu manter 
peças importantes. Falta sa-
ber se o Sporting será capaz 
de levar  André Girão.  P.C.M.

Alguns dos jogadores mais 
conhecidos do hóquei em 
patins nacional vão juntar-
se, no dia 14, pelas 21 horas, 
no pavilhão do Fânzeres para 
disputar um  jogo de estre-
las. Os campeões nacionais 
do Valongo e nomes como 
R e i n a l d o  Ve n t u r a ,  E d o  
Bosch, Hélder Nunes, Jorge 

Silva, André Azevedo, Tó Sil-
va, Rafa, Suissas, entre ou-
tros, defrontam-se com o in-
tuito de angariar fundos 
para ajudar o 11º da II Divi-
são Norte. Um dos impulsio-
nadores foi Miguel Viterbo, 
capitão do Valongo que dei-
xou de jogar e que se iniciou 
no Fânzeres.

Valongo segura 
Telmo e Souto

Encontro solidário

Futuro > Hélder Nunes é o mais jovem dos dragões

Ponto final > João Souto e Telmo Pinto ficam em Valongo
NO FC PORTO 

_
  Clube não quer 

deixar fugir internacional de 20 anos 

MERCADO 
_

  Sporting desistiu de 
dois campeões. Girão está em dúvida

JOGO DE ESTRELAS 
_

  Jogadores 
defrontam-se para ajudar o Fânzeres

Chegou ao fim a 
disputa pelos 
internacionais 
sub-23. Sporting 
continua no mercado

FINAL-FOUR em Turquel■ 

18h00: Benfica-Cambra 

20h30: FC Porto-Alenquer 

 

18h00: final 
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“Aquilo que pretendemos é ter o andebol 
de Gondomar ao mais alto nível num 
espaço de cinco anos, foi isso que me 
pediram”, explicou Miguel Solha, 36 anos, 
novo treinador do Gondomar Cultural. 
“Temos uma boa formação, temos muitos 
miúdos, vamos tentar contratar mais gente 
nova e com vontade de evoluir e fazer uma 
equipa de sub-25 que tenha margem de 

progressão”, disse ainda o antigo lateral-
esquerdo – irmão do ponta-esquerda do 
Sporting Pedro Solha –, vencedor de duas 
Taças de Portugal, ao serviço de Madeira 
SAD e Águas Santas. 
José Santos, fundador e presidente do clube, 
justifica também esta aposta. “Nós 
queremos crescer e a primeira aposta é 
subir à II Divisão, mas, depois, não quere-

mos parar por aí. Temos várias modalida-
des, mas é no andebol que queremos 
apostar, fazendo protocolos com o FC Porto 
e o Águas Santas, mas para isso temos de 
subir”, referiu o também diretor-desportivo 
do ciclismo do Boavista, concluindo: “Os 
apoios só vão melhorar à medida que 
formos subindo, por isso a aposta forte que 
queremos fazer no andebol”.  Rui Guimarães

Andebol: Gondomar com Miguel Solha para subir

_
 LEIRIA

Uma prova 
que promete 

São vários os atletas portu-
gueses que se encontram em 
bom momento de forma que 
irão competir hoje no Meeting 
de Leiria. Irina Rodrigues (dis-
co), Diogo Ferreira (vara), Cá-
tia Azevedo, Vera Barbosa e 
Jorge Paula (400 m), todos já 
com mínimos para o Europeu, 
são as principais figuras na-
cionais e aqueles que prome-
tem marcas de qualidade. A 
estes junta-se o eterno Fran-
cis Obikwelu que procura ain-
da fazer o tempo exigido nos 
100 metros, assim como Ya-
zaldes Nascimento. Outros 
primeiros planos também 
confirmaram a presença. 
Como Marcos Caldeira (tri-
plo), Teresa Carvalho (compri-
mento), Mara Pen (800 m) e  
Paulo Conceição (altura).

NO OUTRO GRUPO

Belgas do Deurne fizeram o pleno
A formação belga do Deurne, que o FC 
Porto derrotou na fase eliminatória da 
competição, deu também um passo 
semelhante ao dos dragões, no Grupo A, 
para aceder à fase seguinte da Taça da 
Europa. Com uma exibição irrepreensí-
vel, derrotou os espanhóis do Coral 
Colon, por 4-0. O Deurne apresentou os 

nossos bem conhecidos Dick Jaspers e 
Eddy Merckx e ainda De Bruin e Van 
Havere. Ou seja, dois belgas e dois holan-
deses. Hoje, nesta poule, o clube anfi-
trião e campeão em título, o Beledye 
Spor Kulubu, faz dois jogos precisamen-
te contra as equipas atrás referidas. É a 
grande favorita em ambos.     

C 
 
om uma vitória clara so-

bre a equipa espanhola do Gru-
po Teg Billar Alcantarilla, o FC 
Porto começou da melhor ma-
neira a participação na final da 
Taça da Europa de bilhar ca-
rambola, que se está a disputar 
em Istambul, Turquia. Este su-
cesso inaugural dos dragões, 
apesar de ainda ter hoje agen-
dado um encontro nesta fase 
de poule, deverá dar acesso à 
meia-final da competição, que 
se encontra agendada para 
amanhã. 

Os campeões portugueses 
triunfaram por 3-1, fruto dos 
sucessos individuais dos seus 
dois jogadores estrangeiros e 
de Rui Manuel Costa.  

Na primeira mesa, Torb-
jörn Blomdahl, atual número 
dois do ranking mundial, ba-
teu o espanhol Rubén Le-
gazpi, por 40-37, em 28 entra-
das (com uma média de 
1.429).  

Daniel Sanchez (nº 13), 
também não falhou, frente ao 
belga Peter Ceulemans. O es-
panhol triunfou por 40-37, 
noutro jogo altamente renhi-
do, em 27 entradas e com 
uma média de 1.481.  

O sucesso portista ficou 
carimbado com a vitória de 

Rui Manuel Costa, sobre o es-
panhol José Diego Garcia, por 
40-26, com 38 entradas e 
1.053 de média. 

Na outra partida, Santos 
Oliveira esteve muito perto 
de fazer o pleno, mas foi der-
rotado por Jaime Faraco, por 

40-38. O português fez 41 en-
tradas e teve uma média de 
0.927.  

Esta partida foi a única que 
se disputou ontem do Grupo 
B, que apura duas equipas 
para a meia-final.  

Hoje, os franceses do Agipi, 
equipa que dominou a com-
petição por largos anos, e que 
conta com o belga Fréderic 
Caudron e o italiano Marco 
Zanetti (nº 1 e nº 6 do ranking 
mundial), enfrentam o FC 
Porto e o Alcantarilla. Se o 
Agipi vencer o Alcantarilla, os 
portistas, independentemen-
te do resultado que regista-
rem contra esta equipa gau-
lesa, acede imediatamente à 
meia-final.  ■ 

Dragão ambicioso entra 
a ganhar em Istambul

O FC Porto enfrenta 
hoje o Agipi, num 
jogo que só deverá 
servir para alinhar 
a meia-final 

André Soares (-66 kg) 
não foi além do primeiro 
combate no Grand Prix de 
Havana (Cuba), perdendo 
por ippon para o sérvio Ilija 
Ciganovic. Esta prova con-
ta ainda com as presenças 
dos lusos Tiago Rodrigues 
(-90 kg) ,  Jorge Fonseca 
(-100 kg) e Yahima Ramirez 
(-78 kg). 

André Soares 
eliminado 

Nelson Évora regressa às 
provas fora de Portugal, ama-
nhã, no meeting de Rabat, em 
Marrocos. É o grande mo-
mento de uma forte partici-
pação lusa além-fronteiras 
(18 atletas) em várias reu-
niões e Taça da Europa de 10 
mil metros, este fim de sema-
na. Em Skopje (Macedónia), 
competem onze atletas na 
principal prova europeia de 
10 mil metros, onde, para 
além dos títulos, está em jogo 
a última oportunidade de ob-
tenção de mínimos para o Eu-
ropeu de pista. As seleções in-
tegram grandes figuras como 
Jéssica Augusto, Marisa Bar-
ros, Sara Moreira. Ainda hoje, 
Miguel Moreira estará nos 
800 m do Sparkassen Gala, 
em Regensburg (Alemanha). 
Marco Fortes (peso) e Marcos 
Chuva (comprimento) com-
petem no Memorial Janusz 
Kusocinski, na cidade polaca 
de Szczecin, enquanto Edi 
Maia fará o salto com vara do 
meeting de Insbruck, na Áus-
tria. Susana Costa e Patrícia 
Mamona enfrentam-se no tri-
plo salto, no meeting de Hen-
gelo (Holanda).

Évora salta 
em Marrocos

Um regresso em força
Depois da interrupção do 
ano passado, por razões fi-
nanceiras, o Meeting Inter-
nacional do Porto, a mais 
antiga prova realizada entre 
nós, está de regresso este 
fim de semana, e com um 
cartaz de luxo.  

À frente de uma comitiva 
brasileira de seis nadadores 
aparece o novo recordista 

mundial júnior dos 100 li-
vres, Matheus Santana, ape-
nas batido pelo seu compa-
triota César Cielo e com o 
sétimo registo mundial.  

Mas a prova portuense 
contará, ainda, com partici-
pações de latitudes bem di-
ferentes, com nadadores 
provindos da Índia, Irão, An-
gola (todos estreantes) e as 

habituais Suíça, República 
Checa e França. 

Internamente, destaque 
para a presença da Seleção 
Nacional, sendo que para os 
nadadores portugueses esta 
é a derradeira oportunidade 
de se apurarem para o Euro-
peu de agosto, a realizar em 
Berlim e o Europeu de Junio-
res.  Nuno Filipe

TAÇA DA EUROPA >> Com uma vitória incontestável sobre a formação 
espanhola do Billar Alcantarilla, os campeões nacionais começaram da melhor 
maneira esta campanha internacional e abriram as portas para a meia-final

BILHAR

Primeira mesa> Torbjörn Blomdahl triunfou, com 28 entradas

MEETING DO PORTO >> Competição 
contará com um recordista mundialNATAÇÃO JUDO

ATLETISMO

Augusto Ferro
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P 
 
ela segundo Grande 

Prémio consecutivo, Fernando 
Alonso deu um ar da sua gra-
ça na sessão matinal, ao ser o 
mais rápido na primeira das 
duas sessões de treinos livres, 
tal como tinha feito na ronda 
anterior, no Mónaco. Ontem, 
no Canadá, o espanhol, que 
está no centro de um furacão 
que envolve Ferrari, McLaren 
e Honda, acabou, no entanto, 
por terminar apenas com o 
quinto tempo, num dia em que 
Lewis Hamilton foi o mais rá-
pido na segunda sessão. Alon-

so tem sido aliciado pela 
McLaren, de onde saiu em 
2007, depois de uma convi-
vência muito difícil com Lewis 

Hamilton, que pontificava na 
equipa britânica. Agora que 
sente alguma frustração pú-
blica pelas dificuldades com 
que a Ferrari se debate, está 

nas cogitações da equipa ou-
tra vez. Até porque a Honda 
deverá regressar à F1 para 
fornecer os motores à McLa-
ren e quer um piloto de cravei-
ra para ajudar a desenvolver o 
chassis. Mas a Ferrari trocou 
de diretor técnico e Alonso já 
prepara o futuro experimen-
tando peças novas no simula-
dor, para além de ter contrato 
até 2016. Já o seu principal pa-
trocinador, o banco Santan-
der, está “preso” à Ferrari até 
2017. Deverão ser motivos su-
ficientes para, desta vez, segu-
rar o antigo bicampeão do 
mundo. ■

Fernando Alonso > Espanhol foi o mais rápido na sessão de treinos da manhã 

McLaren e Ferrari  
disputam Alonso

Hamilton e 
Rosberg tiveram 
duelo intenso pelo 
melhor registo nos 
treinos livres

FÓRMULA 1 >>  Lewis Hamilton voltou 
a ser o mais forte nos treinos livres 
mas Alonso ainda mostrou os dentes

MOTORES

António G. Rodrigues

P
U

B

breves

RÂGUEBI: FILIPA 
JALES EM ALTA 
 
A árbitra portuguesa 
Filipa Jales continua a 
merecer a confiança da 
FIRA-Era, entidade que 
tutela a modalidade na 
Europa. A juíza vai apitar 
nas provas do circuito 
europeu feminino e ainda, 
em Moscovo, o segundo 
torneio do Europeu mas-
culino. 
 
PORTUGAL EM 
RENOVAÇÃO 
 
Garantida a condição de 
equipa residente no cir-
cuito mundial de sevens, 
os lobos enfrentam, este 
fim de semana, o desafio 
europeu. Para o primeiro 
dos quatro torneios, Lyon 
(França), a Alcateia, com 
um misto de experiência 
e juventude, integra o 
grupo C com Roménia, 
Espanha e Rússia.  
 
HÓQUEI EM CAMPO: 
LOUSADA VENCE 
NA ESLOVÁQUIA 
 
O Lousada entrou a ven-
cer no Europeu de Clubes 
III (IV divisão) que decorre 
até segunda-feira na 
Eslováquia. Os pentacam-
peões nacionais golearam 
a equipa da casa, o Triglav 
Predanovci (7-1).  
 
SPORT ENTRA EM 
AÇÃO NO EUROPEU 
QUE ORGANIZA 
 
O Sport começa hoje a 
disputar o Europeu femi-
nino de Clubes III-B (V 
divisão), prova que orga-
niza no Parque da Cidade 
no Porto e que arrancou 
ontem.    
 
GOLFE:  SANTOS  
EM FRENTE 
 
Ricardo Santos passou o 
cut no Lyoness Open, gra-
ças a uma segunda volta 
de 71 pancadas que lhe 
permitiu subir 29 lugares 
na tabelas, para 47º. 
Soma 146 (75-71), 2 acima 
do par do 72 na, Áustria. 
Filipe Lima foi eliminado 
em 104º, com 152 (76-76).

Jari-Matti Latvala terminou 
ontem o primeiro dia do Rali da 
Sardenha na frente da classifi-
cação da sexta prova do Mun-
dial de ralis, mas com o colega 
de equipa, Sebastien Ogier, a 
encurtar distâncias. Latvala 
venceu quatro das seis espe-

ciais, terminando com pouco 
mais de 22 segundos de vanta-
gem sobre o campeão do mun-
do. Mikko Hirvonen é que já fi-
cou pelo caminho, enquanto o 
português Bernardo Sousa 
está no 13º lugar, mas já a mais 
de seis minutos do líder.

Latvala no comando

WRC  
_

 VW domina na Sardenha e 
Bernardo Sousa perto do top-10

Latvala> Está na frente

>> TODO-O-TERRENO
LUSOS NA SARDENHA
São cinco os portugueses que a par-
tir de hoje competem no Rali da 
Sardenha de todo-o-terreno, pontuá-
vel para o Mundial. Paulo Gonçalves 
(foto), Ruben Faria, Hélder Rodrigues 
e os estreantes Mário Patrão e David 
Megre são os pilotos à partida, hoje, 
num itinerário que não colide com a 
prova do Mundial de ralis.

>> RALIS
JOSÉ PEDRO FONTES LIDERA
José Pedro Fontes terminou ontem à 
noite na frente da classificação do Rali 
Vidreiro 2014, quinta prova do campeo-
nato. Fontes respondeu em força a 
Ricardo Moura, que venceu a primeira 
de três especiais. Hoje disputam-se os 
restantes seis troços cronometrados 
que compõem esta prova, disputada na 
zona da Marinha Grande.RE
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ma avaria elétrica dei-

xou o AT&T Center sem ar con-
dicionado e o arranque das Fi-
nals deixou de ser quente ape-
nas no sentido figurado. Em am-
biente de sauna, com 18 581 es-
pectadores e as temperaturas a 
chegarem aos 33 graus, San An-
tonio derrotou Miami por 110-
95, ganhando a primeira vanta-
gem na discussão do anel, dis-
putada à melhor de sete. 

O calor incomodou todos, 
mas terá afetado particular-
mente LeBron James, que, 
após várias tentativas de per-
manecer em campo, não re-
sistiu às sucessivas cãibras na 
perna esquerda e abandonou 
definitivamente a quatro mi-
nutos do fim (94-92), decidin-
do-se, a partir daí o encontro. 
Com grande acerto, os Spurs 

>> GALITOS DO BARREIRO
FERNANDES RENOVOU
Depois de segurar Miguel Minhava, o 
Galitos também já garantiu a continuida-
de do base João Fernandes. Em  2012/13, 
registou médias de 7,2 pontos e 2,3 assis-
tências, falhando os derradeiros jogos da 
época devido a lesão. Na próxima tempo-
rada, a equipa da Margem Sul disputará a 
Liga pela primeira vez por direito próprio 
e estará na Supertaça frente ao Benfica.

>> JOGOS CPLP
LUSOS PRESENTES 
Antes de participar no Campeonato da 
Europa – Divisão B, a Seleção Nacional 
de sub-16 masculina irá participar nos 
Jogos da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), entre 24 de 
julho e 4 de agosto. Há dois anos, foi a 
seleção feminina a marcar presença e 
a vencer. Em substituição de São Tomé 
e Príncipe, Angola será o palco. C.D.

>> BENFICA
 TRIO JOVEM CONTINUA
O base-extremo Ricardo Rosa (21 anos), o 
extremo Carlos Ferreirinho (22, na foto) e o 
poste Pedro Belo (22) vão manter-se no 
Benfica. Entre os três, Ferreirinho é o mais 
experiente, estando convocado para a Seleção. 
Os encarnados estão assim a manter o núcleo 
duro, que chegou ao tricampeonato, tendo já 
anunciado a continuidade de Jobey Thomas, 
Fred Gentry, Cláudio Fonseca e Diogo Carreira.

O que é? 
 
A tendinite do tendão rotuliano é uma 
patologia frequente que atinge o polo 
inferior da rótula, na face anterior do 
joelho. 
É uma lesão de sobrecarga provocada 
por microtraumatismos devidos a soli-
citações repetidas, em desportos que 
envolvem saltos e mudanças de dire-
ção. A zona posterior e interna do ten-
dão é a mais atingida, sendo a dor dire-
tamente relacionada com a intensida-
de e a cadência do exercício.  
As dores podem ser agudas ou crónicas 
em função do tempo de evolução. Nas 
situações crónicas, o tendão pode so-
frer alterações morfológicas e estrutu-
rais. 
 

Como se diagnostica? 
 
O diagnóstico obtém-se pelo exame clí-
nico e pela realização de exames ima-
giológicos. No exame clínico, os doen-
tes sentem dor na pressão da junção 
ósseo-tendinosa do polo inferior da ró-
tula. É costume sentir dor e rigidez após 
o exercício. Podem ainda existir crepi-
tação ou tumefação palpável. 
A ecografia é o exame diagnóstico mais 
utilizado, permitindo a avaliação estru-
tural do tendão e a exclusão de roturas 
parciais ou completas que podem estar 
associadas. 
 

Como se trata? 
 
O tratamento inicial tem como objeti-
vos a diminuição da dor e a recupera-
ção da função. Repouso, correção de 
fatores predisponentes, gelo, prescri-
ção de medicação analgésica e/ou anti-
inflamatória e reabilitação fisiátrica, 
são os tratamentos indicados. 
Os procedimentos cirúrgicos estão in-
dicados para os casos mais persisten-
tes ou quando o tratamento inicial não 
resulta.

3

Tendinite do rotuliano

2

1
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perguntas a3 Dr. Paulo Jorge CarvalhoSan Antonio e muito calor 

ESCALDANTE > 
Adeptos 
combateram o 
calor, mas 
LeBron James 
não resistiu às 
temperaturas. 
Ainda antes do 
encontro, os 
Spurs aderiram 
à moda das 
selfies

■ marcador  
1º PERÍODO 26-20 2ºP 28-29 3ºP 20-29 4ºP 36-17 

 27-43 2P 25-57 
 13-25 3P 12-29 
 17-22 LL 9-11 
 39 RES 29

Tony Parker 19 
Danny Green 13 
Kawhi Leonard  9 
Tim Duncan 21 
Tiago Splitter 14 
Boris Diaw  2 
Patty Mills 7 
Manu Ginobili 16 
Marco Belinelli 9 
Aron Baynes nj 
Matt Bonner nj 
Jeff Ayres nj 
Cory Joseph nj

3 Mario Chalmers 
19 Dwyane Wade 
25 LeBron James  
10 Rashard Lewis 
18 Chris Bosh 
2 Chris Andersen 
- Shane Battier 
2 Norris Cole 
16 Ray Allen 
nj Udonis Haslem 
nj James Jones 
nj Greg Oden 
nj Toney Douglas

TREINADOR  
GREGG POPOVICH

TREINADOR  
ERIK SPOELSTRA

 SAN ANTONIO 110 (1) 
 MIAMI  95 (0)
>>  AT&T Center de San Antonio 
>> Espectadores  18 581

Catarina Domingos

NBA>>  A primeira vantagem na discussão do título pertence aos 
Spurs, que derrotaram Miami por 110-95, num jogo que será 
lembrado pelo ambiente de sauna vivido no pavilhão

BASQUETEBOL

realizaram um parcial de 16-3 
e garantiram o triunfo. “Não é 
normal, nunca joguei num pa-
vilhão assim, talvez apenas 
durante os tempos de liceu. 
Acho que perdi muito líquido 
na perna, devido ao calor”, 
disse James, que, ainda assim, 
fez 25 pontos e se tornou o 
terceiro jogador da história 
dos play-off (além de Michael 
Jordan e Kobe Bryant), com 
mais de 4000 pontos e 1000 
assistências. 

Tim Duncan, um dos inspi-
rados da noite (21 pontos, 
com apenas um lançamento 
de campo falhado, e 10 res-
saltos), contou que já não jo-
gava num ambiente assim 

desde que deixou as Ilhas Vir-
gens, enquanto Tony Parker 
(19 pontos e oito assistências) 
e Manu Ginobili (16 pontos e 
11 assistências) comentaram 
que não se sentiram incomo-
dados. “Foi como se estivesse 
a jogar num Europeu. Lá não 
há ar condicionado”, disse 
Parker. 

O próximo encontro será 
na noite de amanhã para se-
gunda e todos desejam que o 
pavilhão esteja mais fresco. 
“Espero que consigamos pa-
gar a conta do ar condiciona-
do”, ironizou o técnico Gregg 
Popovich. ■ Imparável > Tim Duncan fez 21 pontos e ganhou dez ressaltos

O segundo jogo das 
Finals será da noite 
de amanhã para 
segunda (01h00) e 
dá na Sport TV 1
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PARA ANUNCIAR www.ocasiao.pt | 800 200 226 (chamada grátis) | anunciar@ocasiao.pt | ENCONTRE EM www.lojadojornal.pt | A LOJA MAIS PERTO DE SI.

VEÍCULOS ENSINO CASAS EMPREGO DIVERSOS RELAX

CADERNO COMERCIAL | EDIÇÃO NORTE

VEÍCULOS
venda

BOM PREÇO DESOCUPAR
Hyundai Accent, 99..........950€
Rover 111, 64.000 kms, 93....650€
BMW 524 TD, 90............1.350€
Mercedes 200 D, 90.......1.950€
Opel Vectra 1.7 TD, 97..1.950€
917847206  Valongo

COMPRO
AUTOMÓVEIS

JIPES, CARRINHAS, FURGÕES
SMART’S, MOTO 4, PAGO A DINHEIRO

Até 100.000€
COBRIMOS MELHOR OFERTA

915907444

€€ COMPRO €€
A sua viatura

CARROS, JIPES, AUTOCARAVANAS, MOTOS
Todo o País - Vamos ao local
Pagamento a dinheiro na hora
918495938 ☎  935945816
www.compramosviaturas.com

COMPRO CARROS
CARRINHAS, JIPES
MOTAS DE ÁGUA

A DINHEIRO
NEGÓCIO SÉRIO

☎  913871734

COMPRO
TODO O TIPO DE AUTOMÓVEIS
Carrinhas e Comerciais
A PARTIR DO ANO 2000

PAGO A DINHEIRO até 60.000€
 D e s l o c o - m e  a o  l o c a l

912844659

BMW 318 TDS..............95 - 2.250 €
Ford Focus carrimha, 5 l. f. extras..  01 - 3.499 €
Seat Ibiza TDI, 2 lug........00 - 3.250 €
Seat Ibiza 1.9 TD, full extras..........96 - 1.499 €
Renault Megane Coupé, impecável. 96 - 1.750 €
VW Golf Cabrio, cap. electrica..........95 - 3.250 €

☎  91 66 45 821

DIVERSOS
outros

VENDE-SE

CÃES PASTORES ALEMÃES
Pais á vista

Tlm: 916065890 / 912629607

( MESTRE SILA )
Resultados prováveis em 3
dias, ± 100% sejam quais forem
os seus problemas. Por favor
contacte grande médium com
21 anos de experiência! Ajuda-
-o em todos os seus problemas
de amor, dinheiro trabalho,
álcool, droga, cigarro, etc. Por
correspondência. Consultas:
R. Santos Pousada, 686 - 1.º

4000-480 Porto
• 968589269 •

220187389 • 917443987
Pagamento depois do resultado

★ ★

EMPREGO
procuram-se

FISIATRA E
MÉDICO DE CLÍNICA GERAL
Precisa-se em part-time

PARA CLÍNICA EM GUIMARÃES
Tm. 932606453

m/f

CABELEIREIRO/A
GAIASHOPPING

☎ 962089481

COLABORADORAS
Para servir às mesas, com ida-

de dos 18 aos 30 anos
Com ou s/ experiência

Com ordenado e comissões
Ligar após as 14h para:

916158584

f/m

ELECTRICISTA
AUTO 1.ª

Com bastante experiência
Multimarcas - Polivalente

☎ 910504550m/f

EMPREGADA BALCÃO
E MESAS

C/ experiência. Idade 18/30
Zona de Campanhã

Entrevista hoje a partir 10h
R. da Estação, 48
Campanhã - Porto

f/m

EMPREGADA
DOMÉSTICA INTERNA

m/f
AO MARQUÊS - PORTO

Com referências, até 40 anos

☎ 912 181 827



“DINHEIRO ENVOLVIDO CHEGA 
AO MILHÃO DE EUROS” 
>> Francesco Baranca, diretor da Federbet, revela que a partida que mais dinheiro 
movimentou foi o Trofense-Oliveirense e considera que o futebol português está 
perante uma “situação desastrosa” de corrupção 

A
 suspeita de combinação 
de resultados em três 
jogos da II Liga, com o 
denominador comum a 
ser a derrota da Olivei-

rense nessas partidas, frente a Benfi-
ca B (1-2), Trofense (3-0) e Portimo-
nense (1-0), fez estalar a polémica so-
bre alegada corrupção no seio do fu-
tebol português. Em entrevista a O 
JOGO, Francesco Baranca, diretor da 
Federbet, associação de empresas de 
apostas responsável pela deteção 
destes casos, considera que se está 
perante uma “situação desastrosa”, 
tendo em conta que “não se trata se-
quer de jogos da I Liga, mas sim da 
existência de um escândalo de apos-
tas na segunda divisão, algo que não 
é comum”.  

Baranca falou do processo de 
deteção das irregularidades, em 
que se concluiu que “aquando da 
vantagem dos adversários da Oli-
veirense, as cotações das suas vitó-

rias foram subindo ao invés de des-
cerem com o decorrer da partida”, 
algo que vai contra o procedimento 
normal das apostas desportivas, 
além de que o volume de apostas 
nos jogos foi muito elevado, o que 
também serve de indicador de algo 
suspeito. Algo que conduziu à ideia 
de que esses jogos estavam desti-
nados a terminar com as vitórias de 
Benfica B, Trofense e Portimonen-
se. Quanto aos valores em questão, 
já se havia falado de muito dinheiro 
e Baranca confirmou na entrevista 
ao nosso jornal: “Estamos a falar de 
quantias que vão dos 500 mil ao mi-
lhão de euros”, referiu, acrescen-
tando ainda que a partida entre os 
emblemas de Oliveira de Azeméis e 
da Trofa foi a que envolveu mais di-
nheiro. 

No entanto, o italiano quis dei-
xar claro que a Federbet “não quer 
acusar os clubes, neste caso a Oli-
veirense, enquanto instituições”, e 

que, muitas vezes, nem todos os 
jogadores que atuam nos jogos es-
pecificados estão ao corrente da 
situação. “É absolutamente possí-
vel que o clube não saiba do que se 
passa, e que só alguns jogadores 
estejam envolvidos neste siste-
ma”. Francesco Baranca confessou 
também alguma “tristeza” por ver 
“o procedimento das autoridades 
dos diferentes países para com os 
clubes”. 

Do relatório apresentado pela Fe-
derbet ao Parlamento Europeu 
constam 510 casos de jogos vicia-

dos, provenientes de “toda a Europa, 
mas com especial incidência em paí-
ses como a Letónia e a Bulgária”. 
Quanto às penalizações a aplicar, 
Francesco Baranca afirmou que 
“ainda é cedo para se falar disso, 
tendo em conta que tem de haver 
conformidade entre as legislações 
dos vários países” e salienta a neces-
sidade de existir cooperação entre 
“as ligas e os órgãos responsáveis 
pela resolução destes casos”. Para 
já, Baranca aponta a “prevenção de 
todos os clubes para estas situa-
ções” como o caminho a seguir. 

O JOGO também contactou a 
Procuradoria Geral da República 
para se inteirar do tratamento des-
te dossiê, subscrito pela Liga, e sabe 
agora que o mesmo será objeto de 
análise, com vista a apurar a neces-
sidade de acionar providências den-
tro das competências do Ministério 
Público, providências essas que não 
foram especificadas. 

“Aquando da vantagem 
dos adversários da 
Oliveirense, as cotações das 
suas vitórias foram 
subindo ao invés de descer 
com o decorrer da partida”

 observatório
36

CASO > Federbet garante que quantias andaram sempre acima dos 500 mil euros

Joel Neto neto.joel@gmail.com

 5ª
COLUNA

O modo como reagimos ao que 
Joachim Low disse da escolha da 
Arménia para último adversário 
da Alemanha antes do Mundial 
mostra tudo o que faltava 
mostrar. Explicou o seleciona-
dor alemão que a equipa 
arménia tem um estilo de jogo 
parecido com o de Portugal, 
assente no contra-ataque e na 
ousadia ofensiva, em que 
Mkhitaryan desempenha um 
papel parecido com o de 
Ronaldo. Também disse que 
esperava uma vitória folgada no 
particular de ontem, de maneira 
a chegar ao Brasil suficiente-
mente moralizado para 
enfrentar o duro teste de 
abertura frente à Seleção 
portuguesa, mas isso já não nos 
importou ouvir. Löw, o devora-
dor de burriés, comparou-nos à 
Arménia. “Rebaixou-nos”, 
escreveu mesmo um jornal 
online. Portanto, é oficial: 
entrámos na fase do coração. 
Tudo prontíssimo para que a 
bola comece a rolar, com ou sem 
CR7. Os próprios particulares 
são um penoso calvário – se não 
puder vir já o dia 16, venha ao 
menos a quinta-feira! 

a

Raiva no ponto
Estamos preparadíssimos!

Depois de Ribéry, Shirokov. E, 
antes deles, Falcao, Walcott, 
Townsend, Gómez, Navas, Van 
der Vaart, Montolivo ou 
Alcântara, entre tantos outros. 
É, do meu tempo, uma das mais 
negras edições do Mundial. 
Sinceramente: não acham que, 
apesar de tudo, é um privilégio 
ainda podermos cultivar a 
esperança de contar com 
Ronaldo? O meu copo está meio 
cheio. Chega de lamúrias.

a

Estou otimista
É tempo de gozar a festa

Marco Silva segurou Carrillo. 
Têm razão os comentaristas 
políticos: o tempo do Mundial é 
o melhor para tomar medidas 
impopulares.

a Oxalá ninguém repare 

Medidas difíceis 

jogos suspeitos 
O relatório anual da Federbet 
suspeita dos resultados de 
quatro centenas de jogos de 
futebol disputados na Europa. 
É o número mais notório, até 

por remeter para movimentações de 
milhares de milhões de euros, mas há 
mais modalidades em aperto. Constam 
três casos de ténis, por exemplo.

400

Eu li bem? O Benfica mostrou-
se a Gerhardt como um ator se 
mostra ao encenador numa 
audição? E quando Jesus decidir 
deixá-lo no banco contra o Real 
Madrid? E contra o Arouca?

a Ou não será?
Mau caminho
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■  CABEÇA DE CARTAZA SELEÇÃO NACIONAL  
EM POUCAS PALAVRASFora Cristiano Ronaldo, a Seleção por-

tuguesa tem dois dos laterais mais agres-
sivos (para a frente…) do campeonato do 
Mundo; tem um dos melhores médios do 
planeta (Moutinho); tem uma das melho-
res duplas de centrais e segunda mais go-
leadora da prova (12 golos, entre Bruno 
Alves e Pepe, contra 13 de Sergio Ramos e 
Piqué, em Espanha); tem extremos equili-
brados entre o que rendem no ataque e o 
que contribuem na defesa; e tem três 
pontas de lança de muito trabalho, dois 
deles (Éder e Hugo Almeida) bastante 
complicados de marcar, do ponto de vista 
físico. Jogará no Mundial como jogou no 
Europeu: defendendo bem e contra-ata-
cando. 

Para defender melhor, pode acrescen-
tar William Carvalho ao onze de há dois 
anos; para atacar melhor, pode trocar 
Hélder Postiga por Éder, que, tendo me-
nos recursos e sendo menos experiente, é 

SÁBADO

Na Alemanha 
o selecionador 
até paga pelas 
derrotas do 
Bayern. Três 
passes 
seguidos já é 
abuso

As seleções de futebol são cam-
po fértil para as certezas absolutas, 
em particular duas, comuns a to-
das: a primeira é a de que têm chan-
ces de ser campeãs do mundo; a se-
gunda é a de que está iminente a 
catástrofe. Na Alemanha, os de-
sempenhos nos jogos de prepara-
ção permitiram que se transportas-
se para Joachim Low tudo o que se 
vinha rezingando de Guardiola no 
Bayern, depois do fracasso na 
Champions. A tolerância do público 
germânico para tudo o que seja 

mais de três passes a meio-campo 
evaporou-se: os críticos exigem a 
bola no ataque, fulminante e à moda 
antiga, sem latinismos, nem lenga-
lengas. Em Itália, Prandelli recebe o 
mesmo tipo de compreensão a res-
peito da sua última inovação tática 
– dois pivôs defensivos, Pirlo e Ver-
rati -, também ela desafiadora das 
tradições italianas, embora, como 
toda a gente sabe, elas venham le-
vando nas orelhas há cerca de uma 
década. E na Argentina, talvez a 
única seleção capaz de equiparar 
talentos com o Brasil, notícias in-
sistentes contam que o seleciona-
dor mexeu com os humores de 
Messi por não ter posto nos convo-
cados o melhor amigo dele, o mé-
dio Banega. Quem ficou com essa 
vaga, já agora, foi Enzo Pérez, do 
Benfica.

Como nortenho e, ainda por 
cima, seguidor de Millôr Fer-
nandes (“O direito ao f…-se de-
via estar assegurado pela 
Constituição”) não fico rubori-
zado quando ouço palavrões. 
Nem, enquanto profissional 
das letras, admito desprezar 
vocábulos que, sozinhos, ex-
pressam o que vários parágra-
fos da mais esmerada educa-
ção não conseguiriam. Por isso 
é que, na investida anatómica 
de Bruno de Carvalho (o ânus 

não tem nádegas, já agora), a 
vista me fugiu mais para a va-
cuidade das razões invocadas 
pelo presidente do Sporting: 
hostilizo toda a gente, a toda a 
hora, e apesar desse colossal 
espírito de grupo, não me dei-
xam ter um presidente da 
Liga? Então tomem lá flatulên-
cia. Dois dias depois, um juiz 
desembargador – e desembar-
gar quer dizer, literalmente, 
desembaraçar, desestorvar – 
resolveu uma zanga apresen-

tando uma lista candidata às 
eleições na Liga com o nome 
de outra pessoa (Fernando 
Seara). À revelia dela. Está bem 
que, até há duas semanas, o 
meritíssimo Rui Rangel não fa-
zia parte do futebol, mas ago-
ra faz e já contribuiu o sufi-
ciente para dar razão a Bruno 
de Carvalho. Os dicionários 
bem-educados não chegam 
para descrever o absurdo em 
que a Liga caiu, muito menos 
a matéria em que, pelos vis-
tos, ela está tão profunda-
mente soterrada.

Modalidades como o ande-
bol, o basquetebol, o volei-
bol e o hóquei regrediram, 
em graus diferentes, para o 
período pós-laboral nas pri-
meiras divisões. 
Engenheiros, serralheiros, 
padeiros e advogados jun-
tam-se depois do jantar qua-
tro vezes por semana e outra 
vez ao sábado para o jogo do 
campeonato. Alguns faltam 
de vez em quando, para não 
perderem o emprego. O lado 
mau deste retrocesso é que 
se torna impossível haver 
verdadeira competitividade 
internacional sem investi-
mento à altura dos adversá-
rios que por lá andam; o lado 
bom é que as equipas como o 
Valongo – ou o ABC e o Águas 
Santas no andebol - passam 
a ter algumas possibilidades. 
Ficou para o registo uma 
bela história da Cinderela, 
como os americanos gostam 
de chamar a estes exemplos 
de superação, e o sangue 
novo injetado numa prova 
que chegou a julgar-se morta 
quando o FC Porto a venceu 
dez vezes seguidas.  

SANGUE NOVO  
E EM REGIME 
PÓS-LABORAL

OS EMBARGADORES 
DA LIGA DE CLUBES

DOMINGO

SEXTA

mais veloz e talvez seja até mais lúcido 
na hora de segurar e entregar a bola. Até 
aqui, o “sistema” alternativo de Paulo 
Bento era roubar Nani às alas e fazer 
dele um acelerador pelo centro do cam-
po, umas vezes com dois avançados à 
frente, outras vezes com três; para esse 
plano B, Rafa (Braga) pode ser uma op-
ção, mas ainda está por certificar. 

E é isto que se pode dizer das qualida-
des e defeitos da Seleção portuguesa 
sem Cristiano Ronaldo - e sem recorrer 
a generalizações patéticas. Uma nota 
só: Ronaldo é a lança mais afiada da 
equipa mas também se foi tornando o 
adulto da família e este é um grupo de 
jogadores, conforme ficou demonstra-
do na fase de apuramento, com pouca 
maturidade.
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Limpo

Chuva

Aguaceiros

NeveTrovoada

Muito nublado

Pouco nublado

Legenda

MÁXIMAMÍNIMA

HOJE PRÓXIMOS DIAS
AMANHÃ

MARÉS

Açores

Madeira

OO

Viana do Castelo 
Bragança

Vila Real 
Braga

Porto

Aveiro

Coimbra

Lisboa

Beja

Faro

Évora

Viseu

Castelo Branco

Portalegre

Leiria

Guarda

258
SEGUNDA

Norte Preia-mar 
11.07H-2,5 m // 23.24H-2,5 m
Norte Baixa-mar 
04.48H-1,1 m // 17.11H-1,2 m
Sul Preia-mar 
11.21H-2,8 m // 23.42H-2,9 m
Sul Baixa-mar 
04.49H-1,3 m // 17.14H-1,4 m

12º I 20º 

9º I 19º 
9º I 20º

13º I 19º 

10º I 16º

13º I 21º 

13º I 20º 

13º I 18º 

14º I 21º

12º I 21º 

13º I 22º 

14º I 25º

12º I 25º

16º I 22º

14º I 21º

8º I 16º 

tv

■ destaque
SPORT TV 2 
08H35 >> 
Râguebi:  
Jogo Teste - 
Nova Zelândia vs 
Inglaterra  
 
SPORT TV 2 
11H05 >> 
Râguebi:  
Jogo Teste  
- Austrália vs 
França  

SPORT TV 3 
15H00 >> 
Desportos Motorizados: 
Campeonato 
Internacional GT Open  
- Portimão - Corrida 1  
 
SPORT TV 2 
19H30 >> 
Futebol: Jogo de 
Preparação  
- Argentina vs Eslovénia  

SPORT TV 2 
14H00 >> 
Desportos 
Motorizados: 
European Formula 3 
Open - Portimão  
- Corrida 1  
 
SPORT TV LIVE 
14H00 >> 
Voleibol: Liga Mundial 
- Holanda vs Portugal 
- Jogo 1  

 
SPORT TV LIVE 
19H45 >> 
Futebol: Jogo de 
Preparação - Bélgica 
vs Tunísia  
 
SPORT TV 1 
21H00 >> 
Futebol: Jogo de 
Preparação - 
Espanha vs El 
Salvador  

SPORT TV LIVE 
21H45 >> 
Futebol: Jogo de 
Preparação - 
Inglaterra vs 
Honduras  
 
SPORT TV 2 
00H00 >> 
Hóquei no Gelo: NHL 
- Los Angeles vs NY 
Rangers - Stanley 
Cup - Jogo 2  

■ RTP 1
06:30 Grandes Quadros Portugueses  
06:55 África Global 2014 
07:30 África 7 Dias - 2014 
08:00 Bom Dia Portugal Fim de Semana 

(direto) 
10:35 Ingrediente Secreto  
11:30 Surf Report  
11:40 Voz Do Cidadão  
12:05 BBC Terra  
13:00 Jornal da Tarde (direto) 
14:20 Aqui Portugal (direto) 
20:00 Telejornal (direto) 
20:45 Linha da Frente 
21:15 Sabe ou Não Sabe 
22:15 Desafio Total 
00:00 Os Filhos Do Rock  
01:00 Soccer Cities – Porto – Jackson 

Martínez 
01:45 Filme: “Harry Potter e o Príncipe 

Misterioso” 

03:00 Janela Indiscreta VI 
03:30 Televendas 
06:00 Biosfera 

■ RTP 2
07:00  Zig Zag  
10:55  Consigo 
11:25 Só Energia 
11:50 Portugueses Pelo Mundo 
12:35 A Verde e a Cores  
13:00 Disco África 2013 
14:00 Parlamento 2014 
15:00 Desporto 2 (direto) 
19:00 Olhar o Mundo 
19:45 Zig Zag  
20:40  A Teoria Do Big Bang  
21:00  Jornal 2 (direto) 
21:40 Agora - Diários 
21:55  Bombordo 
22:30 A Pianista 
00:45 Agora - Diários 
00:55  Palcos 
01:50 Olhar o Mundo 
02:30 Agora - Diários 
02:40 Euronews  

■ SIC
05:55 Etnias  
06:35  Lol!  
08:20  Disney Kids  
10:10  Aqui Não Há Quem Viva  
11:15 Aqui Não Há Quem Viva  
12:15  Nosso Mundo 
13:00  Primeiro Jornal (direto) 
14:00  Alta Definição  
14:35  Fama Show  
15:10  E-Especial  
15:45 Filme: “Assalto ao Metro 123” 

17:45  Filme: “Tron – O Legado” 

20:00 Jornal da Noite (direto) 
22:00 Sabadabadão (Sorteio do 

Totoloto no Intervalo) (direto) 
00:35 House of Cards  
01:35 Filme: “Blade 2” 

04:00 Cenas do Casamento 
03:40 Televendas 

■ TVI
06:30 O Pica Pau  
07:00 Em Busca do Vale Encantado  
07:20 Kid Kanal 
08:20 I Love It 
09:15 Inspetor Max  
13:00 Jornal da Uma (direto) 
14:00 Havai: Força Especial 4 

15:55 Mais Vale à Tarde Que Nunca 
20:00 Jornal das 8 (direto) 
21:50 O Beijo do Escorpião 
22:55 Mulheres 
00:30 Psych – Agentes Especiais 
01:25 Agarrem Esse Bébé 
03:20 Dei-te Quase Tudo 
04:45 TV Shop 
06:15 Batanetes 

FUTEBOL >>  
Seleção Nacional AA – Estágio de 
preparação para o Mundial: Treino às 
15h30, Princeton, em New Jersey, 
EUA. 
Taça de Portugal Feminina - Final: CA 
Ouriense-CF Benfica, 17h00, no 
Estádio Nacional do Jamor. 
Juniores B - 3ª Fase - Apuramento do 
campeão - 4ª Jornada: FC 
Porto–Sporting; Benfica-Vitória de 
Guimarães. Jogos às 11h00 
FUTSAL >>  
Divisão - Final - 1º Jogo: 
Sporting-Fundão, 17h00, no Pavilhão 
Desportivo dos Lombos, Carcavelos. 
HÓQUEI EM PATINS >>  
Taça de Portugal - Final 4- 1/2 Finais: 
Benfica-HA Cambra, 18h00; FC 
Porto-Alenquer e Benfica, 20h30. 
Jogos no Pavilhão do Hóquei Clube de 
Turquel.  
Play-Out - I Divisão / II Divisão - 1ª 
Mão: HC Sintra-CH Carvalhos, 18h00; 
HC Braga-AD Sanjoanense, 18h00.   
SURF >>  
Circuito Mundial ASP 2014 - 5ª Etapa, 
Fiji Pro, com a participação de Tiago 
Pires, até dia 13, em Tavarua/Namotu, 
Fidji.    
TÉNIS >>  
Torneio de Roland Garros, Grand 
Slam, até dia 8.  
TIRO >>  
42º Campeonato Europeu de Fosso 
Olímpico, a decorrer até dia 8, no 
Clube de Tiro de São Pedro de Rates, 
na Póvoa de Varzim.  
VOLEIBOL >>  
Liga Mundial Masculina - Poule E - 1ª 
Jornada: Holanda – Portugal, 14h00, 
no Topsportcentrum de Almere, 
Holanda.  

AGENDA■

21:00  SportTV1  Jogo particular  

Espanha vs El Salvador 

06:00 Futebol: Jogo de Preparação - 
Alemanha vs Arménia 

06:10 Futebol: Jogo de Preparação - Grécia 
vs Nigéria 

08:00 Futebol: Jogo de Preparação - 
Inglaterra vs Equador 

09:50 Futebol: Jogo de Preparação - 
Holanda vs P.Gales 

11:40 Futebol: Jogo de Preparação - 
Argentina vs Trindade e Tobago 

13:30 Futebol: Jogo de Preparação - Brasil 
vs Sérvia 

15:30 Mundial Brazuca (direto) 

16:00 Futebol: Jogo de Preparação - 
Alemanha vs Arménia 

18:00 Futebol: Destino Brasil - Argentina e 
Nigéria 

18:30 Futebol: Destino Brasil - Bosnia e Irão 

19:00 Informação: Render dos Heróis - 
Entrevista Abel Xavier 

20:00 Brasil a Caminho do Mundial 
21:00 Futebol: Jogo de Preparação - 

Espanha vs El Salvador (direto) 

23:00 Futebol: Jogo de Preparação - 
Argentina vs Eslovénia 

01:00 Futebol: Jogo de Preparação - Grécia 
vs Bolívia (direto) 

03:00 Desportos de Combate: Ultimate 
Fighting Championship - Henderson 
vs Khabilov (direto) 

05:00 Futebol: Jogo de Preparação - 
Alemanha vs Arménia 

08:35 Râguebi: Jogo Teste - Nova Zelândia 
vs Inglaterra (direto) 

10:30 Basquetebol: NBA - Magazine 

11:05 Râguebi: Jogo Teste - Austrália vs 
França (direto) 

13:00 Basquetebol: FIBA World Basketball - 
Magazine 

13:30 Desportos Motorizados: WRC - Rali 
Itália - Resumo 1º dia 

14:00 Desportos Motorizados: European 
Formula 3 Open - Portimão - Corrida 1 
(direto) 

15:00 Desportos Motorizados: Mundial F1 - 
Formula 1 Grand Prix du Canada 2014 - 
Treinos Livres 3 (direto) 

16:00 Desportos Motorizados: DTM - 
Resumo Hungaroring 

17:00 Desportos Motorizados: Mundial F1 - 
Antevisão Canadá 

17:30 Informação: Mundial F1 (direto) 

18:00 Desportos Motorizados: Mundial F1 - 
Formula 1 Grand Prix du Canada 2014 - 
Qualificação (direto) 

19:10 Informação: Mundial F1 (direto) 

19:30 Futebol: Jogo de Preparação - 
Argentina vs Eslovénia (direto) 

21:30 Futebol: FootBrazil - Magazine 

22:00 Desportos de Combate: Grand Prix - 
Havana - dia 2 (direto) 

00:00 Hóquei no Gelo: NHL - Los Angeles vs 
NY Rangers - Stanley Cup - Jogo 2 
(direto) 

02:40 Desportos de Combate: Grand Prix - 
Havana - dia 2  

09:00 Desportos Radicais: Wild Spirits - 
Magazine 

09:30 Desportos Aquáticos: Hotwater - 
Magazine 

10:30 Voleibol de Praia: Masters CEV - 
Cagliari - Meia Final Feminina (direto) 

11:30 Voleibol de Praia: Masters CEV - 
Cagliari - Meia Final Feminina (direto) 

12:30 Wrestling: RAW 

14:10 Desportos Radicais: Tribos na 3 

14:30 Desportos Radicais: O Mundo ao 
Contrário 

15:00 Desportos Motorizados: 
Campeonato Internacional GT Open - 
Portimão - Corrida 1 (direto) 

16:00 Futebol Americano: Legends Football 
League  - Austrália - Angels vs Brigade 

17:00 Desportos Radicais: Circuito AsP - 
WCT - Billabong Rio Pro - Resumo 

18:00 Voleibol de Praia: Masters CEV - 
Cagliari - Final Feminina (direto) 

19:10 Wrestling: NXT 

20:00 Desportos Radicais: Documentário - 
Faith & Glory - 30 Years of Triple Crown 

20:30 Desportos Radicais: Circuito ASP - 
WCT - Dawn Patrol - Fiji Pro - 8º dia 
(direto) 

21:00 Voleibol: Liga Mundial - Holanda vs 
Portugal - Jogo 1 

23:00 Desportos Motorizados: WRC - Rali 
Itália - Resumo 2º dia 

23:30 Desportos Motorizados: Mundial - 
GP França - Resumo 

00:00 Desportos Motorizados: Mundial 
Sidecar - Donington Park, UK 

00:30 Desportos Motorizados: Mundial F1 - 
Formula 1 Grand Prix du Canada 2014 - 
Qualificação 

01:40 Desportos Motorizados: Indy Car - 
Firestone 600 (direto) 

04:00 Desportos Motorizados: WRC - Rali 
Itália - Resumo 2º dia 

04:30 Desportos Motorizados: 
Campeonato Internacional GT Open - 
Portimão - Corrida 1   

10:00 Benfica 10 Horas (direto) 
10:30 Caixa Futebol Campus 
11:00 Futebol: Juvenis – Benfica vs V. 

Guimarães (direto) 

13:00 Sport Lisboa e Modalidades  
14:00 Benfica 14 Horas (direto) 
14:30 Futebol: Juniores – Benfica vs EUA 

16:30 Futebol: Iniciados – Benfica vs Tires 

18:00 Futebol: Juvenis – Benfica vs V. 
Guimarães 

20:00 Vitórias e Património 
21:00 Benfica 21 Horas (direto) 
21:30 Futebol: I Liga – Benfica vs Marítimo 

23:30 Top do Craque 
00:00 Benfica 24 Horas 

08:00 PGA Tour: Fedex St. Jude Classic - 2º 
dia 

11:00 PGA Tour:Magazine 
11:30 Challenge Series: Barclays Kenya 

Open / NH Collection Open 

12:00 European Tour: Lyoness Open - 3º dia 
(direto) 

16:00 Champions Tour: Big Cedar Lodge 
Legends of Golf - 1º dia 

17:30 PGA Tour Canadá: Antevisão 2014 

17:50 Sporttv Golfe Magazine 
18:00 PGA Tour: Fedex St. Jude Classic - 3º 

dia (direto) 

23:00 European Senior Tour: ISPS Handa 
PGA Seniors Championship - Resumo 
3º dia 

00:00 Web.com Tour: Cleveland Open - 3º 
dia 

02:00 LPGA: Manulife Financial LPGA Classic 
- 3º dia  

07:00 Último Jornal 
08:30 Grandes Conversas 
09:30 Mentes que Brilham 
10:00 Clube de Cozinheiros  
10:30 Pontos Cardeais  
11:00 Valter Hugo Mãe  
11:30 Caminhos da História 
12:00 Mundial na Pátria da Chuteira - 

Compacto  
13:00 Revista da Semana  
14:00 Dragon Force  
14:30 Estação de Serviço 
15:30 Radioativo 
16:30 Magazine Fim de Semana 
17:00 Especial Porto Alive – Primavera Sound 
18:30 Cinema Batalha 
19:00 Luís Filipe Menezes 
19:50 Territórios 
20:00 Jornal Diário 
21:00 Polo Norte 
22:00 À Conversa Com Ricardo Couto  
23:50 Especial Sr. De Matosinhos 
00:30 Jornal Diário  

 

06:00 Râguebi: Super 15 - Crusaders vs 
Force 

06:50 Atletismo: Diamond League - Roma 

08:50 Wrestling: Afterburn 
09:40 Futebol: Jogo de Preparação - Brasil 

vs Sérvia 
11:30 Râguebi: Total Rugby - Magazine 

12:00 Voleibol: Liga Mundial - Estados 
Unidos vs Rússia - Jogo 1 

14:00 Voleibol: Liga Mundial - Holanda vs 
Portugal - Jogo 1 (direto) 

16:00 Futebol: FootBrazil - Magazine 
16:30 Estrelas do Brasil: The Contenders 

17:00 Informação: Notícias (direto) 
17:10 Informação: Reportv - O Gaiato 
17:40 Râguebi: Jogo Teste - Nova Zelândia 

vs Inglaterra 
19:45 Futebol: Jogo de Preparação - Bélgica 

vs Tunísia (direto) 
21:45 Futebol: Jogo de Preparação - 

Inglaterra vs Honduras (direto) 
23:40 Mundial Brazuca (direto) 
00:30 Informação: Últimas Notícias (direto) 

01:00 Futebol: Jogo de Preparação - 
Espanha vs El Salvador 

03:00 Voleibol: Liga Mundial - Estados 
Unidos vs Rússia - Jogo 2 (direto) 

05:30 Inside Sailing - Magazine  

■ TEMPO

PREPARAÇÃO  O campeão 
mundial em título continua a 
afinar a máquina para 
defender o seu estatuto no 
Brasil 2014.

07:30 Ténis: Game - Set and Mats - 
Magazine com Mats Wilander  

08:00 Ténis: Torneio Roland Garros - 
França - Meias-finais masculinas   

10:00 Hipismo: Global Champions Tour - 
China (direto)  

11:30 Desportos Motorizados: Mundial 
FIA de Turismos - Rússia - Ronda de 
Qualificação (direto) 

12:30 Ténis: Torneio Roland Garros - 
França - Meias-finais masculinas   

13:55 Ténis: Game - Set and Mats - 
Magazine com Mats Wilander 
(direto) 

14:00 Ténis: Torneio Roland Garros - 
França - Final feminina (direto) 

16:00 Ténis: Torneio Roland Garros - 
França - Final masculina - pares 
(direto)  

18:00 Ténis: Game - Set and Mats - 
Magazine com Mats Wilander 
(direto) 

18:30 Vários desportos: Watts - Magazine  

19:30 Hipismo: Athina Onassis Horse 
Show - França  

21:00 Ténis: Torneio Roland Garros - 
França - Final feminina  

23:00 Ténis: Torneio Roland Garros - 
França - Meias-finais masculinas   
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Ucraniana torce 
por Portugal 
 
Está em Portugal há uma 
dúzia de anos e tenta agora 
concretizar o sonho de ser 
modelo. Anna Familyarska,  
de 23 anos, é adepta do Dínamo 
de Kiev, de Miguel Veloso,  
e à falta da Ucrânia  
no Mundial do Brasil,  
vai torcer pelas cores lusas. 

VIAJAR  
E CORRER 
LISBOA E PORTO  
NA ROTA DOS TURISTAS 
CORREDORES
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GANHOU AO 
BASQUETEBOL

ONZE  
DE SONHO 
AS WAGS  
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>> MEIA-MARATONA NO QUÉNIA 
TERRORISMO ANULA CORRIDA 
A quinta edição da Meia-Maratona 
Sotokoto Safari, que se devia ter disputado 
ontem em Nairobi (Quénia) foi anulada 
devido aos receios de poder ser alvo de um 
ataque terrorista. A decisão foi tomada 
depois de o embaixador japonês naquele 
país ter alertado para alguns perigos que 
apontavam nesse sentido. A corrida tinha 
fins de solidariedade e era patrocinada por 
uma empresa nipónica. 

LESIONADO >> França ficou privada daquele que foi considerado, em janeiro, o terceiro 
melhor jogador do mundo. São vários os notáveis forçados a ver tudo pela televisão   

RIBÉRY JUNTA-SE À LISTA 
DE BAIXAS DO MUNDIAL
U 

 
ma lombalgia que não deu 

sinais favoráveis de evolução com o 
aumento da carga de treinos obri-
gou o selecionador francês, Didier 
Deschamps, a cortar Ribéry dos 
convocados para o Mundial do Bra-
sil. A federação gaulesa confirmou 
ontem, oficialmente, a ausência do 
jogador do Bayern de Munique, ce-
nário que o jornal L’Équipe já tinha 
avançado ainda antes de a lista de-
finitiva ter sido anunciada. “A minha 
alma morre um pouco ao ser força-
do a abandonar a seleção, mas as 
dores nas costas confirmaram a in-
capacidade para treinar e jogar nor-
malmente”, confessou Ribéry, ter-
ceiro jogador mais votado na elei-
ção da FIFA que valeu a Cristiano 

Ronaldo a Bola de Ouro, em janeiro. 
Grenier (Lyon) foi também cortado 
por lesão. Morgan Schneiderlin 
(Southampton) e Rémy Cabella 
(Montpellier) foram chamados. Ou 
seja, nem assim Nasri, um dos cor-
tes polémicos, foi chamado. 

As baixas de notáveis que em-
pobrecem o Mundial que arranca 
no próximo dia 12 aumenta a 
cada dia. Falcao (Colômbia), 
Strootman, Van der Vaart e Van 
der Wiel (Holanda), Thiago Alcân-

tara e Valdés (Espanha), Shirokov 
(Rússia), Benteke (Bélgica), Mon-
tolivo (Itália), Badstuber (Alema-
nha), Walcott (Inglaterra), Krab-

jcar (Croácia) ou Luis Montes 
(México) foram também corta-
dos das respetivas seleções, to-
dos com problemas físicos. 

Jogador do Bayern de 
Munique fez testes 
que confirmaram 
lesão nas costas 
que o obriga a parar

Walter promete fechar a boca durante a pausa
Feliz por ter estabilizado 

nos 92 quilos, menos 13 do 
que pesava antes de chegar 
ao Fluminense, Walter pro-
mete fechar a boca durante a 
pausa dos campeonatos bra-
sileiros. O início do Mundial 
ditou a paragem e o avança-

do, que tem contrato com o 
FC Porto até 2017, está ciente 
do desafio que enfrenta. “O 
mais importante neste perío-
do de pausa é fechar a boca 
ao máximo. Parado, não tem 
jeito, vou engordar, mas não 
pode ser tanto. Vou tentar 

chegar ao Fluminense bem”, 
prometeu.  

“Mantive-me nesse peso 
atual, não emagreci mais, 
porque chegou o momento 
em que estava a ficar muito 
fraco. Ao jogar, perde-se mais 
peso. Dependendo da partida, 

perde-se três ou quatro qui-
los. Nunca vão ver o Walter 
magro. Nunca fui”, disse ain-
da, lembrando os problemas 
cíclicos com a balança.  

Antes das férias, o avança-
do ainda estará no particular 
que o Fluminense jogará con-

tra a seleção italiana. “O Flu-
minense parece uma seleção 
brasileira. Vou pensar que a 
nossa camisola é metade do 
Fluminense e metade do Bra-
sil. A Itália já foi campeã do 
mundo, nunca pensei que iria 
enfrentá-los”, rematou.

Riscado > Dores nas costas afastam Ribéry do Mundial
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REENCONTRO > Vítor Baía e Michel 
Preud’Homme foram distinguidos no 1º 
Congresso Internacional de treino de 
guarda-redes, que decorreu no Porto 

■  OUTROS JOGOS  CONCURSO Nº 44/2014

   

 EXTRAÇÃO Nº 23/2014
1º PRÉMIO 

 EXTRAÇÃO Nº 22/2014
1º PRÉMIO 

 CONCURSO Nº 22/2014

 CONCURSO Nº 22/2014

 CONCURSO Nº 44/2014

+ Sábado

3ª feira
 CONCURSO Nº 45/2014

 CONCURSO Nº 45/2014
6ª feira

+ 4ª feira

    4 7 4 2 4

     

1 0 6 9 0

5 8 4 2 0 9 1

X X X X 1 2 1 2 X 2 1 1 1 0 0

1 13 26 39 43 2

35 23 38 40 49

7 25 34 40 49 9 11

   2 15 32 39 44 5 10
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Desliga e volta a ligar

1
Portugal parece ter o dom de 
transformar qualquer ato elei-
toral numa fanfarronice. Não 
só, mas também no futebol. 
Detalhar o episódio na entrega 

de listas, na sede da Liga, interessa 
tanto como chegar à conclusão genérica 
da evidência mais uma vez comprovada: 
continua o forrobodó. Este desencontro, 
entre cortinas de fumo mal explicadas, 
vale como exercício de comédia burles-
ca, no qual os protagonistas se despem 
de preconceitos e pudores, trocando 
abraços ainda frescos por acusações de 

traição. É o que temos, e é também o 
que os clubes merecem ter. 
Aparentemente, reveem-se nesse circo e 
contribuem para o alimentar, seja pela 
inação, pela irresistível tentação de 
sobrepor metáforas a argumentos, ou 
pela pobreza da argumentação, quando 
ela existe. E o que fica são mesmo estas 
novelas, pinceladas a alecrim e manjero-
na. De ideias concretas para a Liga/fute-
bol português, ficamos na mesma: o 
copy paste dos programas candidatos 
não acrescentou nada, mas de folclore 
continuamos bem servidos.  

Portugal consegue 
transformar 
qualquer eleição 
numa fanfarronice. O 
folclore continua...
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2
Circense tem sido também a pre-
paração do Mundial do Brasil. Entre 
obras que não acabam e protestos 
que embaraçam a organização, 
sobra outra tristeza evidente: bai-

xas mediáticas por lesão, como as de Ribéry 
ou Falcao; estrelas que falharam a qualifica-
ção (Ibrahimovic, Cech, Gareth Bale ou 
Lewandowski) e jogadores fisicamente de 
rastos, como é o caso de Ronaldo. A escala 
continental do Brasil tornará qualquer mani-
festação significativa, mas ninguém se terá 
lembrado ainda do risco de protesto pela 
falta de qualidade nos relvados.  


