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Aos dois  campeonatos e 
a uma Taça de Portugal 
conquistados pelo FC 
Porto, o internacional 
português soma ainda 
um Campeonato da 
Europa e uma Liga das 
Nações pela Seleção 
Nacional

Desde que chegou ao FC 
Porto, proveniente do 
Marítimo, Danilo já 
efetuou 199 jogos em 
todas as competições.  
Soma 19 golos nas cinco 
temporadas com a 
camisola azul e branca
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“Jovens já são a 
base do FC Porto”

MANUEL CASACA 
bbb Danilo é a voz da expe-
riência do FC Porto. Aos 28 
anos, e a preparar-se para cum-
prir a sexta temporada conse-
cutiva nos dragões, o interna-
cional português foi peça im-
portante na conquista da mais 
recente dobradinha. Curiosa-
mente, a época até nem come-
çou bem para o médio-defen-
sivo. Em entrevista exclusiva 
a O JOGO, Danilo admite esse 
mau arranque, sobretudo de-
vido aos problemas que teve na 
pré-temporada. Ainda no está-
gio que a equipa realizou no 
Algarve, desentendeu-se com 
Sérgio Conceição e regressou 
mais cedo ao Porto. O proble-
ma foi rapidamente sanado e o 
médio manteve a braçadeira 
de capitão e a influência na 
equipa. 
Ficamos com a sensação de 
que fez uma época em 
crescendo. Porque termi-
nou melhor do que 
começou? 
—Estava numa fase complica-
da, não a nível pessoal, mas a 
nível profissional, devido a 
tudo o que se passou na pré-
época, e isso abalou-me um bo-
cado e condicionou muito o 
meu jogo. Depois da quarente-
na, consegui abstrair-me da-
quilo que se passava ao meu re-
dor e consegui acabar bem a 
época, como eu esperava.  
Sentiu-se um jogador 
importante na equipa? 
—Sinto-me sempre um joga-
dor importante, independen-
temente daquilo que aconteça 
no campo, porque tenho uma 
influência muito grande na 
estrutura do plantel. Jogando 
ou não, senti-me sempre im-
portante. Não só por ter feito 

um final de campeonato bom, 
mas também por ter influên-
cia no balneário. 
Que avaliação faz da sua 
época individual e da sua 
evolução durante a 
mesma?  
—Foi uma época em crescen-
do. De início não foi nada posi-
tivo, porque não me sentia 
bem física e mentalmente, 
mas fui crescendo e acabei a 
época muito bem e numa for-
ma muito boa, dentro daquilo 
que estou habituado a fazer. Fi-
quei feliz pelo final de época 
que fiz. 
Os jovens que venceram a 
Youth League podem ser a 
base do FC Porto no futuro?  
—Sim, podem ser, mas acima 
de tudo já estão a ser. Uma 
grande parte deles já estão no 
plantel principal. Agora, falta a 
afirmação deles em termos de 
jogos e minutos. Mas acho que 
têm todas as condições para se 
imporem no FC Porto e levar o 

clube às vitórias.  
Teme que o próximo 
campeonato seja novamen-
te sem adeptos nas banca-
das?  
—Esperemos que não e que, 
pouco a pouco, os adeptos pos-
sam entrar, porque o futebol é 
feito para eles e é para eles que 
também jogamos. Espero que 
se reúnam todas as condições 
necessárias para que todos es-
tejam em segurança. 
O futebol é ou não diferen-
te sem espectadores nas 
bancadas?  
—É muito diferente. A pres-
são sobre nós e sobre os árbi-
tros é diferente, além de que o 
ambiente no estádio é dife-
rente. Quem joga fora não 
tem tanta pressão. Os adeptos 
dão outra energia ao futebol, 
é bem diferente jogar num es-
tádio vazio e sem grande emo-
ção. 
Os testes à covid-19 são sufi-
cientes para se sentirem se-
guros? É algo que lhes passa 
pela cabeça enquanto jo-
gam?  
—Durante o jogo isso não pas-
sa pela cabeça, porque esta-
mos focados no jogo e no re-
sultado. No campo não esta-
mos com isso na cabeça, mas 
diariamente pensamos nas 
consequências que pode ter. 
No entanto, com os testes e 
com os cuidados que temos, 
isso ultrapassa-se.

bbb Danilo vê com otimismo 
o futuro do futebol português 
e acredita que Portugal tem 
uma geração de bons valores 
para várias posições no cam-
po, incluindo para aquela que 
lhe diz mais respeito, a de mé-
dio-defensivo. E foi sem pro-
blemas que enumerou alguns 
jogadores que gosta de ver 
atuar, destacando os nomes 
de Rúben Neves (Wolver-
hampton), Florentino (Ben-
fica) e Samuel Costa (Braga). 
Este último, curiosamente, 
só efetuou um jogo pela equi-
pa principal dos arsenalistas, 
precisamente contra o FC 
Porto, na última jornada do 
campeonato de 2019/20. Mas 
não foi por ter defrontado os 
dragões que Danilo passou a 
conhecer bem o médio de 19 
anos. É o próprio que conta a 
história nesta entrevista a O 

JOGO. 
Falando de médios-
defensivos, alguma 
escolha de eleição? 
 —Gosto muito de um miúdo 
do Braga, o Samuel Costa. Vai 
ser um bom médio-defensivo. 
Isto sem contar com o Rúben 
Neves, que além de ser jovem, 
já tem um bom nível e já está 
na Seleção, e do Florentino, 
um jogador que também me 
agrada muito.  
Conhece bem Samuel 
Costa? 
—Conheço através do Insta-
gram. Um dia ele mandou-me 
uma mensagem a dizer que 
gosta muito de mim. Decidi 
responder e fui acompanhan-
do os jogos dele sempre que o 
tempo me permitia. E real-
mente é um grande valor, gos-
to muito da forma como ele 
joga. Foi até curioso.

“Trincão é um 
valor importante”
bbb Reforço do Barcelona 
para a nova temporada, Trin-
cão foi recentemente convo-
cado para a Seleção Nacional. 
Danilo elogia o esquerdino. 
Destes novos jovens que 
têm aparecido no futebol 
português, quem projeta 
para um nível de eleição no 
futuro?  
—Há muitos jovens que já es-
tão na Seleção e outros que 
ainda vão aparecer. Estão a de-
monstrar um bom futebol nos 
seus clubes. Não posso dar no-
mes, mas nesse ponto de vista 
a Seleção e Portugal não têm 

de estar preocupados, porque 
há muita qualidade em todos 
os sectores. 
Esta convocatória registou 
a estreia de Trincão. Ele já 
está preparado? Que 
opinião tem sobre o 
jogador? 
 —O Trincão é um valor muito 
importante para Portugal. 
Apareceu muito bem no Bra-
ga, fez uma excelente época e 
demonstrou toda a qualidade 
que tem. Tem, sem dúvida, 
aquilo que é preciso para jogar 
na Seleção. Agora, é continuar 
a trabalhar. 

O Comendador dos 
portistas admite que teve 
uma época em crescendo. 
Começou mal, mas acabou 
em grande forma, tornan-
do-se peça importante na 
conquista do campeonato 
e da Taça de Portugal

EXCLUSIVO Médio e capitão dos dragões encara o futuro 
do clube com otimismo, garantindo ainda que se sente 
peça influente no balneário portista

Danilo tem sido um dos indiscutíveis nos convocados de 
Fernando Santos, ao contrário de Sérgio Oliveira, mas 
agora o companheiro também foi chamado para os jogos 
com a Croácia e a Suécia. Quando O JOGO perguntou ao 
Comendador se imagina um meio-campo da Seleção 
Nacional igual ao do FC Porto, com Danilo e Sérgio 
Oliveira, o médio foi diplomático na resposta. “Estamos 
na Seleção, somos opções para o míster Fernando Santos, 
e já nos conhecemos bem. Por isso, não há nenhum 
problema”, lembrou o internacional. 

“Eu e o Sérgio Oliveira  
já nos conhecemos bem”

“[Jovens] têm 
todas as condições 
para se imporem 
no FC Porto”
Danilo 
Médio do FC Porto

“Devido a tudo o 
que se passou na 
pré-época, isso 
abalou-me um 
bocado e 
condicionou 
muito o meu 
jogo”

“Tenho uma 
influência muito 
grande na 
estrutura do 
plantel. Jogando 
ou não, senti-me 
sempre 
importante”

“Fui crescendo  
e acabei a época 
 muito bem e  
numa forma  
muito boa,  
dentro daquilo  
que estou  
habituado  
a fazer”

“Gosto muito 
de um miúdo, 
o Samuel”

ELEIÇÃO Danilo elogiou Rúben 
Neves, Florentino e o médio do Braga
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bbb A Seleção Nacional entra 
em campo no próximo sába-
do, às 19h45, no Estádio do 
Dragão, contra a Croácia, e 
volta a jogar três dias depois, 
à mesma hora, em Solna, 
diante da Suécia, a contar para 
a fase de grupos da Liga das 
Nações. Apesar do pouco tem-
po para preparar os dois jogos, 
Danilo admitiu em declara-
ções a O JOGO que está oti-
mista. 
A Seleção não se juntava 
para trabalhar há algum 
tempo. Acredita que a maior 
parte dos automatismos 
que existiam se mantém? 
—Sim. Como o selecionador 
disse, manteve o núcleo duro 
da Seleção e os automatismos 
também se mantêm. Vamos 
ter de relembrá-los, mas não 
é algo complicado, porque 
toda a gente já se conhece na 
Seleção. Sabemos como é que 
o selecionador prepara os jo-
gos e os treinos, por isso é só 
relembrar aquilo que é a dinâ-
mica do grupo. 
Vão jogar numa altura de 
pré-temporada. Acredita 
que a maior parte dos 
jogadores conseguirá 
apresentar-se a um nível 

físico perto do ideal para 
estes compromissos? 
—Penso que sim, porque to-
dos somos profissionais. Sa-
bíamos que ia haver jogos de 
seleção nesta altura em que 
ainda estamos em pré-época. 
Podemos não estar todos ao 
nível que devíamos estar nes-
ta altura, mas é normal, até 
porque muitos ainda estavam 
de férias e outros a fazer a pré-
época. Mas acredito que nos 
vamos apresentar bem. 
Por ser o vencedor da Liga 
das Nações, Portugal parte 
com uma pressão acresci-
da? 
—Acho que não. A pressão é 
sempre a mesma, é a pressão 
de ganhar os jogos. Por termos 
vencido a Liga das Nações não 
quer dizer que entremos com 
mais ou menos pressão, é 
sempre igual. 
Portugal é o favorito?   
—Somos um dos candidatos, 
agora se somos favoritos, isso 
não sei. Somos candidatos a 
ganhar a prova, até porque so-
mos os campeões em título. 
Temos de lutar para manter 
esse título.  
A Liga das Nações é uma 
prova com apenas uma 
edição. Que balanço faz do 
formato desta nova prova? 
Agrada-lhe? 
—Agrada. É sempre bom ter a 
Liga das Nações, porque além 
dos jogos particulares que tí-
nhamos agora temos uma 
competição para preparar ou-
tras provas.

“Somos candidatos  
na Liga das Nações”

CROÁCIA 
E SUÉCIA 
ESTUDADAS

bbb Danilo acredita que Por-
tugal vai dar uma boa resposta 
com a Croácia e a Suécia. 
Tendo em conta que a 
maioria dos campeonatos 
ainda está parado, o que 
conhece da Croácia e da 
Suécia?  
—São seleções que já conhe-
cemos bem. A Croácia, inclu-
sive, defrontámos recente-
mente. Já sabemos as dinâmi-
cas que tem, mas as coisas mu-
dam e ainda vamos analisar 
bem estas duas equipas para 
estarmos bem preparados 
quando os defrontarmos.  

“ACREDITO 
NUM FUTURO 
RISONHO”

bbb O adiamento do Europeu 
para 2021 faz com que vários 
jogadores surjam com uma 
idade mais avançada, mas 
nada que preocupe Danilo. 
No Europeu, teme que o 
avançar de um ano seja 
prejudicial para Portugal?  
—Pode ser um bocado preju-
dicial, mas os jogadores que 
estão nessa faixa etária ainda 
estão bem física e mental-
mente. Por isso, não acho que 
seja assim tão prejudicial. 
Paralelamente à experiên-
cia de alguns, há uma série 
de jovens que entraram na 
Seleção para ficar. O futuro 
pode ser melhor? 
—O futuro é risonho. Há uma 
série de miúdos que aparecem 
agora na liga portuguesa e até 
lá fora que têm muita qualida-
de. Juntando a isso aqueles, 
como nós, que estamos há 
mais tempo na Seleção, pode-
mos ter um misto de expe-
riência e de irreverência que 
pode ajudar a equipa a con-
quistar mais títulos.

“Misto de 
experiência e de 
irreverência pode 
ajudar a Seleção a 
conquistar mais 
títulos” 

Médio acredita que 
Portugal vai manter os 
automatismos nos jogos 
com a Croácia e na Suécia, 
apesar de disputar esses 
dois jogos numa altura em 
que os jogadores ainda 
estão a fazer a pré-época

OTIMISMO Apesar de Portugal ser o campeão da Europa e ter vencido a mais recente prova  
de seleções criada pela UEFA, Danilo entende que a pressão não aumentou

“Rivalidade não entra na Seleção”
bbb A rivalidade entre os 
clubes portugueses sempre 
existiu, mas nos últimos 
anos chegou a ultrapassar os 
limites. Apesar desse am-
biente habitualmente tenso 
na I Liga, depois os jogadores 
convocados por Fernando 
Santos concentram-se na Se-
leção Nacional e a camarada-
gem é evidente. Danilo, ad-
mite, no entanto, que essa ri-
validade exacerbada não traz 
nada de positivo para o fute-
bol português. “Essa rivalida-
de entre os clubes acaba por 

ser tóxica por causa de alguns 
meios de comunicação que 
há no país, mas chegando à 

Seleção temos a noção que 
representamos uma Nação e 
não metemos esses valores 
no meio de outros interes-
ses”, vinca o internacional 
português, que deixa bem 
claro que, a partir do momen-
to em que chegam à Seleção 
Nacional, os jogadores não 
olham à hostilidade que exis-
te no campeonato português. 
“Conseguimos abstrair-nos 
dessa rivalidade e focámo-
nos naquilo que são os obje-
tivos da Seleção”, garante o 
médio do FC Porto.

Portugal apresenta hoje o novo equipamento, que tem 
detalhes em dourado para homenagear a conquista 
europeia de 2016, mas Danilo já mostrou a camisola O 
JOGO. “É muito bonita, com umas cores alegres e da 
nossa bandeira. Há que salientar que a Nike teve a 
preocupação de pensar no ambiente e conseguiu fazer 
estas camisolas com materiais recicláveis, através de 
garrafas. Isso é muito positivo para o ambiente. Com 
esta camisola pode-se esperar o melhor de Portugal, 
porque esta seleção entra sempre para ganhar em todos 
os jogos e para conquistar títulos. É isso que todos 
esperam e que nós também esperamos: conquistar 
títulos e dar alegrias ao povo”, prometeu.  

“É uma camisola muito bonita”

“Somos 
candidatos a 
ganhar a prova, 
até porque somos 
os campeões em 
título. Temos de 
lutar para manter 
esse título” 

“Como o 
selecionador 
disse, manteve o 
núcleo duro da 
Seleção e os 
automatismos 
também se 
mantêm”

“A pressão é 
sempre a mesma, 
é a pressão de 
ganhar os jogos”

“Há uma série de 
miúdos que estão 
a aparecer e que 
têm muita 
qualidade”

“Por termos  
vencido a Liga  
das Nações não  
quer dizer que  
entremos com  
mais ou menos  
pressão”

“Conseguimos 
abstrair-nos dessa 
rivalidade e foca-
mo-nos naquilo 
que são os objeti-
vos da Seleção”

ENTREVISTA - DANILO
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 I LIGA

CARLOS GOUVEIA 
bbb Taremi, de 28 anos, vai ser 
o primeiro iraniano da história 
a jogar pelo FC Porto. O avan-
çado assinou ontem contrato 
válido até 2024, depois de ter 
passado nos habituais exames 
médicos, e esta manhã apre-
senta-se ao serviço no Olival. 
Os valores do negócio não fo-
ram revelados, mas o investi-
mento da SAD rondará os seis 
milhões de euros, quatro para 
o Rio Ave (que recebe ainda 
André Pereira a título definiti-
vo), o seu anterior clube, e dois 
para o próprio jogador, que de-
tinha 40 por cento do seu pas-
se. Depois de colocar a assina-
tura no contrato, com a pre-

sença de Pinto da Costa, Fer-
nando Gomes, Reinaldo Teles, 
Luís Gonçalves e Vítor Baía, 
Taremi falou em exclusivo a 
OJOGO já com a camisola do 
FC Porto vestida – vai usar 
Mehdi nas costas – e o relvado 
do Dragão como pano de fun-
do. O iraniano dispensou a tra-
dução de um amigo que vive 
em Lisboa e, em inglês, não es-
condeu a satisfação por ter che-
gado a acordo com “o maior 
clube de Portugal”, que conhe-
ceu em 2004 quando assistiu 
pela televisão ao triunfo na 
Liga dos Campeões. Ambicio-
so, Taremi espera superar a 
marca dos 18 golos que fez no 
campeonato ao serviço do Rio 
Ave, mas sobretudo conquis-
tar muitos títulos. 

“Estou entusiasmado com 
este contrato que assinei com 
o FC Porto, é um grande clube 
e quero dar o meu melhor. Ser 
o primeiro jogador iraniano do 
FC Porto, que é um dos gran-
des clubes a nível mundial, 

“QUERO MARCAR MAIS DE 
Avançado apresenta-se 
hoje no Olival. Escolheu o 
FC Porto por ser “o 
melhor de Portugal,  de 
olho na Champions e por 
se identificar com o estilo 
da equipa e com os 
métodos de Conceição 

TAREMI Iraniano assinou ontem  
contrato até 2024 com o objetivo de  
superaro rendimento da época passada  
e de ganhar tudo pelo FC Porto 

FC P
ORT

O
FC P

ORT
O

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do 
Famalicão, admitiu que Toni Martínez 
poderá assinar pelo FC Porto, confirmando a 
notícia avançada recentemente por O JOGO. 
“É uma questão de mercado puro e duro. Pode 
acontecer? Pode. Como pode acontecer com 
outros jogadores, porque são de alta qualida-
de e o mercado procura estes jogadores, é 
normal”, explicou o dirigente. —M.S.

MERCADO FAMALICÃO ASSUME 
NEGOCIAÇÕES POR MARTÍNEZ

Taremi 
soma com 
45 interna-
cionaliza-
ções e 21 
golos pela 
seleção do 
Irão. Na 
época 
passada fez 
18 golos no 
campeona-
to e 
ninguém 
marcou 
mais do que 
ele na prova

“Na época passada, 
via o FC Porto a 
lutar como uma 
verdadeira equipa 
e gosto desse 
estilo”

“Penso em ser 
campeão nacional 
 e ganhar as taças. 
No FC Porto, tudo 
isso é possível 
para mim”

faz-me sentir mesmo bem e 
feliz”, começou por dizer-nos 
o quarto reforço dos portistas 
para a nova temporada. Com 
vários clubes interessados, en-
tre eles o Sporting, Taremi ex-
plicou as razões que o levaram 
a escolher os dragões. “Foi por-
que gosto mais do FC Porto do 
que qualquer outro clube. Na 
época passada, quando estava 
no Rio Ave, via o FC Porto a lu-
tar como uma verdadeira equi-
pa e gosto desse estilo. Conhe-
ço o FC Porto desde que era 
miúdo e no meu país, o Irão, é 
o clube mais conhecido de Por-
tugal. Por causa disso, gosto do 
FC Porto e espero dar o me-
lhor”, referiu, admitindo que 
este é “um sonho que se tor-
nou realidade”.  

Desafiado a revelar qual a pri-
meira memória que tem dos 
portistas, Taremi recuou até 
2004, altura em que tinha 12 
anos. “Foi quando ganharam a 
Liga dos Campeões. Recordo-
me da final com o Mónaco em 
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TAREMI VAI  
SER O PRIMEIRO 

JOGADOR  
IRANIANO A  

VESTIR A  
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  FC PORTO

 20 GOLOS”
que venceram por 3-0, com o 
Mourinho a treinador e gran-
des jogadores na equipa. Essa é 
uma boa memória”, apontou. 

Aos portistas, deixou a pro-
messa de muita entrega. “Que-
ro dar o meu melhor até ao úl-
timo minuto em que estiver 
aqui. Espero conseguir muitos 
títulos com o FC Porto. Digo 
aos adeptos que vou dar o me-
lhor para ajudar, vou dar tudo 
para que eles estejam felizes”. 
Com 18 golos marcados na 
época passada, ao serviço do 
Rio Ave, Taremi acredita que 
pode bater esse número. “Não 
posso ser muito preciso, mas 
quero dar o melhor ao clube e 
se marcar, será excelente. Mas, 
se não marcar, tenho é de aju-
dar a equipa a vencer. É esse o 
meu pensamento. Quero mar-
car mais do que 20 golos. Aqui 
tenho mais chances e quero 
aproveitá-las”, atirou, admi-
tindo ser uma vantagem “mui-
to importante” o facto de já 
estar familiarizado com a Liga 

portuguesa. “Já conheço o 
campeonato, e esta era a me-
lhor altura de vir para a melhor 
equipa de Portugal”, frisou.  

O sonho de jogar na Liga dos 
Campeões e até de a vencer 
também pesou na decisão do 
avançado. “Pensei em todos os 
pormenores em relação ao FC 
Porto. Não só é um bom clube, 
como um grande clube e pode 
voltar a vencer a Liga dos Cam-
peões, como em 2004. Não é 
impossível e devemos tentar. 
Assim como penso em ser 
campeão nacional e ganhar as 
taças. No FC Porto, tudo isso é 
possível para mim”, explicou. 
Trabalhar com Sérgio Concei-
ção também ajudou. “Já falei 
com ele, mas foram apenas uns 
segundos, disse-me que estava 
satisfeito por contar comigo e 
que podíamos conseguir gran-
des coisas. Sei que ele é exigen-
te, um bom treinador, e que 
tem o foco sempre no seu tra-
balho. Gosto desse estilo”, con-
cluiu. 

PEDRO MARQUES COSTA 
bbb Nakajima foi a grande 
novidade do treino de ontem 
do FC Porto. Afastado do plan-
tel após a paragem do cam-
peonato provocada pela pan-
demia da covid-19, o interna-
cional japonês voltou a traba-
lhar no Olival às ordens de 
Sérgio Conceição. O anúncio 
do regresso começou por ser 
feito através de uma fotogra-
fia partilhada nas redes so-
ciais do clube, em que se vê 
Nakajima a correr em primei-
ro plano e acompanhado de 
Otávio e Fábio Silva, isto ain-
da antes de o japonês ver o seu 
nome incluído na lista oficial 
de 26 jogadores que integra-
ram a dupla sessão de traba-
lho que Sérgio Conceição 
orientou durante o dia de on-
tem. E foi desta forma que o 
FC Porto comunicou a reinte-
gração do médio-ofensivo no 
plantel, ao qual se juntou pela 
primeira vez desde o arran-
que da pré-temporada.  

Este regresso significa que 
está completamente ultrapas-
sado o problema que manteve 
o japonês afastado da fase final 
da última época, assim como 
do arranque da atual. Ao longo 
de todo este processo, e sem-

REGRESSO Internacional japonês treinou ontem pela primeira vez com o 
plantel desde o início da pré-temporada. Conceição ganha mais uma opção

Nakajima perdoado 
e às ordens de Sérgio
Afastado da equipa desde 
março, altura em que os 
jogadores ficaram confina-
dos em casa, Nakajima 
resolveu o assunto com a 
direção e recebeu o  perdão 
de Conceição e dos 
companheiros de equipa

pre que falou no assunto, Sér-
gio Conceição disse que seria 
a Direção a tratar do problema 
relacionado com a ausência de 
Nakajima, que falhou, inclu-
sivamente, todos os eventos 
alusivos à conquista do cam-
peonato e da Taça de Portugal 
de 2019/20.  

Resolvida a questão com a 
SAD, o treinador e os restantes 
companheiros aceitaram re-
ceber de volta o jogador japo-
nês, que tem agora a missão de 
reconquistar a confiança do 
treinador e provar que merece 
continuar no plantel e ser op-
ção.

Nakajima, com Corona por perto, começou logo com bola

Zaidu fez corrida ao lado de Manafá

Estreia de Zaidu e regresso de Chidozie

PEDRO MARQUES COSTA 
bbb Um dia depois de ter assi-
nado um contrato válido até 
junho de 2025, Zaidu estreou-
se nos treinos no Olival. O la-
teral-esquerdo, contratado ao 
Santa Clara para concorrer 
com Alex Telles (futuro do bra-
sileiro continua em aberto), 

foi uma das muitas novidades 
de ontem, juntando-se, por 
exemplo, ao ressurgimento 
de Chidozie. O central nigeria-
no, de 23 anos, que na época 
passado esteve cedido ao Lé-
ganes (29 jogos na equipa que 
desceu em La Liga), também 
foi chamado temporariamen-
te por Sérgio Conceição, de 
forma a atenuar a ausência de 
vários centrais. Apesar disso, o 
FC Porto continua à procura 
de uma solução para Chidozie, 
cujo futuro não deverá passar 
pelo Dragão.

Lateral treinou pela 
primeira vez com o 
plantel. Central, 
também nigeriano, 
foi reintegrado

No dia 
seguinte a 
ter assinado 
contrato até 
2025, Zaidu 
treinou pela 
primeira 
vez com o 
plantel do 
FC Porto

Camisola Sorrisos e um autógrafo 
O dia foi longo para Taremi. Chegou cedo ao Dragão para 
efetuar os exames médicos e discutir com Pinto da Costa, 
Luís Gonçalves e Vítor Baía os pormenores do contrato. 
Depois do vínculo, assinou uma camisola com o seu nome

O regresso do FC Porto aos treinos fez-se com a ausência 
de vários jogadores, entre os que foram selecionados 
para os compromissos das respetivas seleções, como são 
os casos de Danilo, Sérgio Oliveira, Pepe (Portugal), 
Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira 
e João Mário (Portugal Sub-21), os lesionados Marcano e 
Fábio Vieira, e ainda Zé Luís (continua a cumprir 
quarentena). Nesse sentido, Sérgio Conceição promoveu 
três jogadores da equipa B ao plantel principal: Francisco 
Meixedo, guarda-redes, João Marcelo, central brasileiro 
de 20 anos, Rodrigo Valente, médio português de 19 
anos, e ainda Mor Ndiaye, médio senegalês de 19 anos. 

Muitas ausências em treino 
com quatro jogadores da equipa BPe
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O Benfica continua no mercado por avança-
dos e o nome de Luís Suárez (na foto), jogador 
do Watford que esteve emprestado ao 
Saragoça na época passada, pode ser uma 
opção. Segundo noticiado pela TVI24 e 
informações apuradas por O JOGO, o 
colombiano de 22 anos, que também tem 
nacionalidade espanhola, é visto como alvo 
caso a contratação de Mariano Díaz falhe.

HIPÓTESE LUÍS SUÁREZ É OPÇÃO  
SE FALHAR ALVO DO REAL MADRID

PEDRO MIGUEL AZEVEDO 
RAFAEL TOUCEDO 
VÍTOR RODRIGUES 
bbb Todos os dados apontam 
para que a contratação de 
Darwin  Núñez pelo Benfica 
seja uma realidade a oficializar 
a breve prazo. Já existe uma 
plataforma de entendimento 
para um negócio que rondará 
os 25 milhões de euros, mon-
tante que O JOGO já havia 
apontado como necessário ser 
atingido por Luís Filipe Vieira 
para que fosse consumada a 
transferência. Faltam, ainda, 
finalizar alguns detalhes da 
negociação, nomeadamente 
formas de pagamento e co-

missões inerentes ao proces-
so, mas a convicção de todas as 
partes aponta para que o avan-
çado de 21 anos, que assinará 
por cinco temporadas, ingres-
se no plantel de Jorge Jesus. 

Nas últimas horas, os encar-
nados subiram a parada e de-
monstraram disponibilidade 
para chegar aos 25 milhões de 
euros, com as negociações a 
serem intensificadas em Al-
mería, com a presença do in-
termediário Bruno Macedo, 
mandatado pelo Benfica, e do 
empresário do jogador, Edgar-
do Lasalvia, que deram então 
um novo impulso a este dos-
siê, que pode mesmo ficar to-
talmente fechado nas próxi-
mas horas e permitir a viagem 
do internacional uruguaio 
para Lisboa. 

Sem abrir totalmente o jogo, 
o agente do dianteiro que mar-
cou, na última época, 16 golos 
em 32 jogos pelo clube da II 
divisão espanhola, mostrou 

confiança no desfecho positi-
vo. “O que posso dizer é que as 
negociações estão bem enca-
minhadas mas não posso dizer 
ainda que estão fechadas. Pen-
so que amanhã [hoje] podere-
mos solucionar tudo”, referiu 
Lasalvia a O JOGO, confir-
mando estar em Almería “a 
trabalhar a situação”. 

“Acreditamos que irá 
chegar a um bom 
porto. Primeiro os 
clubes tiveram 
que se colocar de 
acordo, agora é a 
nossa parte com o jo-
gador. Não creio que será 
por aí [que o negócio cairá] 
ou que haverá problemas. 
Mas isto é futebol e, até 
estar assinado não está 
fechado”, refere, revelan-
do que “o jogador está 
tranquilo, está bem no Al-
mería mas ir para um clu-
be como o Benfica é um 
salto de qualidade”.

DARWIN AVANÇA 
PARA CINCO ANOS

REFORÇO Águias têm um princípio de acordo, por 25 milhões de 
euros, e os últimos detalhes do negócio devem ser fechado hoje

Duração do contrato do 
dianteiro uruguaio está 
definida, empresário do 
jogador já o vê praticamen-
te certo de águia ao peito, 
mas ainda faltam acertar 
formas de pagamento e 
comissões 

Em paralelo à negociação de 
Darwin Núñez, os dirigentes 

encarnados estão também a 
tratar a contratação de 
Mariano Díaz, avançado do 
Real Madrid, clube com quem 
as águias acertaram um 

entendimento para o 
empréstimo do jogador 

de 27 anos que não 
entra nos planos de 

Zidane para a nova 
época. O facto de 
ter sido mantido à 
parte do processo 

causou um efeito 
negativo no domini-

cano e o próximo passo das 
águias passará por conven-
cer o dianteiro a aceitar o 
projeto do Benfica.
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PEDRO MIGUEL AZEVEDO 
bbb O caminho do Benfica 
para a fase de grupos da Liga 
dos Campeões leva as águias 
até Salónica, para 3.ª pré-eli-
minatória da prova e com um 
rival já bem conhecido: o sor-
teio de ontem definiu que os 
encarnados terão pela frente, 
a 15 próximo (19h00), o PAOK, 
equipa grega liderada por Abel 
Ferreira.  

A história até anima o Benfi-
ca nesta deslocação, numa 
eliminatória a decidir em ape-
nas um jogo e onde não haverá 
público, o que pode pesar dado 
que se jogará no Estádio Toum-
ba. Foi ali naquele palco histó-
rico que se disputou a última 
partida das águias frente ao 
PAOK, no playoff de qualifica-
ção para a Champions em 
2018/19 e com final feliz para 
os comandados de Rui Vitória: 
após um comprometedor 1-1 
na Luz, as águias foram vencer 
à Grécia com golos de Salvio 
(2), Jardel e Pizzi. Essa foi, 
aliás, a sexta vez que as duas 
equipas se encontraram nas 

provas europeias, com o Ben-
fica a sair com saldo muito 
positivo: quatro vitórias, um 
empate e apenas um desaire. 
Este aconteceu na segunda 
eliminatória da antiga Taça 
UEFA de 1999/2000 e logo na 
Luz. Depois de ganhar em Sa-
lónica por 2-1, as águias permi-
tiram igual desfecho em casa, 
precisando das grandes pena-
lidades para avançar na prova. 
Já em confrontos com todas as 
equipas gregas, o Benfica tam-

bém sai por cima tendo, entre 
todas as competições euro-
peias, 11 vitórias, dois empates 
e seis derrotas.  

Se, na história do clube, da 
Grécia poucos dissabores têm 
vindo para o lado das águias, 
também o passado de Jorge 

SORTEIO O Benfica vai a Salónica dia 15 discutir com a 
equipa grega um lugar no playoff de acesso à Champions

PAOK antes  
do Krasnodar

Em três visitas ao Estádio 
Toumba, a última em 
2018/19, o Benfica conse-
guiu sempre vencer. 
Superando este obstáculo, 
seguem-se os russos que, 
na época passada, tiraram o 
FC Porto da Champions

Jesus como treinador frente a 
formações helénicas é positi-
vo. Em oito partidas frente a 
conjuntos helénicos, o técni-
co somou cinco triunfos, um 
empate e duas derrotas. Curio-
samente, foi também com 
Jesus, em 2013/14, que as 
águias superaram o PAOK nos 
1/16 da Liga Europa, com duas 
vitórias encarnadas. 

Caso passe o PAOK, o Benfi-
ca encontrará os russos do 
Krasnodar, carrascos do FC 
Porto na temporada passada 
também no playoff de acesso 
aos grupos da Champions. 
Essa eliminatória, que já será 
a duas mãos, disputa-se a 22 ou 
23 e a 29 ou 30 de setembro. 
Aí, os encarnados terão de dar 
tudo por tudo para seguir em 
frente e cumprir aquela que é 
a primeira grande meta da 
temporada. Caso se qualifique 
para a fase de grupos da Cham-
pions, essa será a 11.ª vez desde 
que a prova milionária se dis-
puta nos moldes atuais. 

Vice-campeão grego eliminou os turcos do Besiktas na 2ª pré-eliminatória

Abel Ferreira chegou ao PAOK na temporada passada

Defesa a cinco 
já sem Vieirinha
bbb Já com uma época de “las-
tro”, Abel Ferreira tem vindo 
a renovar e a moldar a equipa 
do PAOK. Olhando para os úl-
timos jogos, tanto os que fe-
charam a época atípica ante-
rior como a partida frente ao 
Besiktas na eliminatória ante-
rior, o técnico português tem 
apostado numa defesa com 
cinco elementos, com três ao 
meio e os dois laterais projeta-
dos nas alas.  

Curiosamente, uma das 

grandes figuras do PAOK no 
passado recente, o internacio-
nal português Vieirinha, não 
faz parte das opções dado que 
terminou contrato. No plantel 
da equipa de Salónica há, ain-
da, mais jogadores que joga-
ram em Portugal.  É o caso de 
Pelkas, que passou pelo Vitó-
ria de Setúbal em 2014/15 mas 
também de Rodrigo Soares 
(Aves), Fernando Varela (Es-
toril, Trofense, Estoril) e Esiti 
(Leixões, Estoril). 

Abel Ferreira sabe 
“enganar” Jesus

bbb Esta é a segunda época de 
Abel Ferreira ao serviço do 
PAOK após, na anterior, ter 
deixado a equipa de Salónica 
como vice-campeã. Frente ao 
Benfica, o PAOK tentará dar 
sequência ao que fez frente ao 
Besiktas, que eliminou na 
ronda anterior, e Abel Ferreira 
conta também com a expe-
riência ganha no Braga onde, 
frente ao Sporting de Jorge 
Jesus, foi mostrando capacida-
de para “enganar” o agora téc-
nico das águias. Contas feitas, 
Jesus perdeu duas vez com 
Abel e só ganhou uma, tendo 
empatado outra. 

No último embate entre os 
dois técnicos, para a liga por-
tuguesa, saiu triunfante o Bra-
ga de Abel frente ao Sporting 
de Jesus. Na 28.ª jornada da 
liga, valeu o golo de Raúl Silva 
aos 87’ para o leão cair no Mi-
nho. Em Alvalade, na primeira 

volta, ficara 2-2. Já em 2016/17, 
os técnicos tiveram uma vitó-
ria cada.  

Agora, com equipas muito 
diferentes, haverá um novo 
capítulo na história entre Abel 
Ferreira e Jorge Jesus mas 
quem ache que os encarnados 
podem ter aqui facilidades 
deve pensar melhor. Katsou-
ranis, que jogou no PAOK e no 
Benfica, vê na formação de 
Salónica sob o comando de 
Abel um conjunto perigoso. 
“Funcionam como equipa, 
mas têm bons jogadores, como 
Pelkas, Akpom, Tzolis ou o 
experiente El Kadouri, muito 
bom jogador. Para mim ele e 
Pelkas comandam a equipa”, 
explicou o antigo médio à Rá-
dio Renascença. Katsouranis 
aponta, ainda, um talento 
emergente na defesa. “O 
PAOK tem um jogador da for-
mação, Michailidis, que é 
muito bom. Tal como Tzolis, 
que fez um golo e uma assis-
tência no último jogo [Be-
siktas]. Ambos têm muito ta-
lento e são perigosos”, deixou 
em tom de alerta o antigo in-
ternacional grego.

Técnico do PAOK só 
perdeu uma vez 
contra o das águias. 
Katsouranis alerta 
para qualidade grega

  BENFICA 

PAOK  
(GRÉCIA)

Estádio: Toumba (Salónica) 
Treinador: Abel Ferreira 
Liga 2019/20: 2.º lugar 
Ranking UEFA: 71º 
 
2ª PRÉ-ELIMINATÓRIA:  
PAOK-Besiktas 3-1 
 
 
JOGOS EM 2019/20:  
Oficiais (27V/11E/8D) 
 
ENTRADAS:  
Ninua (Dínamo Tbilisi), Schawb 
(Rapid Viena), Vrakas (Neapel) 
 
SAÍDAS:  
Diamantis (OFI Creta), Markovskyi 
(Paralimniou), Melissas (Panetolikos), 
Lamprou (Twente), Wernbloom 
(Gotemburgo), Vieirinha (livre), 
Maurício (livre), Kaçe (livre)

ONZE-TIPO

RENOVAÇÃO 
AINDA ESTÁ  
EM CURSO 

bbb O PAOK que se vai apre-
sentar para esta nova tempo-
rada trará algumas novidades 
em relação ao passado mais re-
cente. Depois de uma época 
apagada, o médio defensivo 
sueco Wernbloom saiu livre e 
assinou pelo Gotemburgo, aos 
34 anos. É com esta idade que 
o português Vieirinha tam-
bém está e não prolongou o 
seu vínculo, situação que o 
brasileiro Maurício, de 31 
anos, também passou. O clube 
de Salónica reforçou, até ao 
momento, o seu meio-campo 
com o austríaco Schwab, ele 
que foi nas últimas seis tem-
poradas um pilar do Rapid Vie-
na. Com El Kaddouri deverão 
formar uma barreira contra os 
ataques contrários. Na frente 
Tzolis, de 18 anos, é a cara da 
renovação do plantel, na sua 
segunda época de sénior.

Wernbloom regressou ao 
seu país aos 34 anos. 
Vieirinha e Maurício são 
outros veteranos que não 
renovaram

3ª. PRÉ-ELIMINATÓRIA 
Ferencvaros (HUN)-Dinamo Zagreb (CRO) 

Qarabag (AZE)-Molde (NOR) 

Omonia Nicosia (CHP)-Est. Vermelha (SER) 

Midtjylland (DIN)-Young Boys (SUI) 

Maccabi Tel-Aviv (ISR)-Dinamo Brest (BLR) 

PAOK (GRE)-Benfica (POR) 

Dinamo Kiev (UCR)-AZ Alkmaar (HOL) 

Gent (BEL)-Rapid Viena (AUT)

JOGOS 

11
Os encarnados iniciam a 
caminhada europeia com o 
PAOK, terão depois, caso 
vençam, que discutir com o 
Krasnodar se entram na 
fase de grupos pela 11ª vez

EDIÇÕES

Zivkovic

Rodrigo

TzolisPelkas

Akpom

SchwabEl Kaddouri

Fernando 
Varela

MichallidisIngason

Giannoulis

N
ik

o
s 

V
er

ve
ri

d
is

 /
 E

P
A

D
im

it
ri

s 
T

o
si

d
is

 /
 E

P
A

Terça-feira, 1 setembro 2020
www.ojogo.pt

f facebook.com/diariodesportivo.ojogo 
t twitter.com/ojogo 9



DUQUE VIEIRA ANALISA 
VOTO ELETRÓNICO

VITOR RODRIGUES  
PEDRO MIGUEL AZEVEDO 
bbb As preocupações levan-
tadas pelos vários candidatos 
à presidência do Benfica com 
o voto eletrónico e eventuais 
problemas com recontagens 
têm chegado de forma oficial 
às mãos de Duque Vieira, pre-
sidente da Mesa da Assem-
bleia Geral (MAG) das águias. 
Perante estas questões, o res-
ponsável assegura a O JOGO 
que, em breve, poderá expres-
sar uma posição, após analisar 
em concreto a situação. 

“Recebi uma carta de todas 
as candidaturas sobre esse 
tema e estou a analisar os con-
teúdos. Vou falar com os servi-
ços informáticos e, depois, 
responderei diretamente aos 
interessados. Não tenho um 
prazo previsto, mas vai ser em 
breve”, explicou a O JOGO 
Duque Vieira. A pouco mais de 
um mês da data prevista para 
o ato eleitoral, mantém-se o 
tom crítico de Noronha Lopes, 
Rui Gomes da Silva,  do “Mo-
vimento Servir o Benfica” de 
Francisco Benitez e de Bruno 

Costa Carvalho sobre o siste-
ma de votos no Benfica. Du-
que Vieira, questionado sobre 
o porquê de apenas agora ha-
ver tantas críticas ao mesmo, 
optou por não se alongar. “É 
uma pergunta pertinente, 
mas não faço comentários”, 
apontou o líder da MAG. 

Ainda ontem, João Noronha 
Lopes pediu a Duque Vieira 
para “convocar com urgência” 
uma reunião com todas as lis-

tas para “discutir um procedi-
mento que garanta a integri-
dade do processo eleitoral”. 
Isto porque o candidato alega 
“ser essencial o voto físico” e 
ter “ouvido relatos assustado-
res”, “desde abusos sistemáti-
cos a verdadeiras aberrações 
eleitorais”. Entre elas, revela 
acessos controlados “por mús-
culo do regime” e sócios com 
“dezenas de cartões [de voto] 
em punho”.

ELEIÇÕES Na sequência da oficialização, por carta, das críticas das várias canditaduras ao sistema 
de votação, o líder da MAG vai “falar com os serviços informáticos” antes de dar respostas

João Noronha Lopes quer 
uma reunião “com 
urgência” e com todas as 
candidaturas. O candidato 
faz acusações de “abusos 
sistemáticos” e de “verda-
deiras aberrações eleito-
rais” no Benfica

“Pedimos 
que 
convoque 
com 
urgência 
uma 
reunião 
com 
represen-
tantes de 
todas as 
listas para 
que 
possamos 
encontrar 
um procedi-
mento que 
garanta a 
integridade 
do processo 
eleitoral” 

 

“É essencial 
que haja 
voto físico” 
 
Noronha 
Lopes 
Candidato 
à presidência 
do Benfica

Concorrentes de Luís Filipe Vieira na corrida eleitoral defendem votação através de voto físico

Bruno Costa Carvalho entra na corrida

Candidatu-
ra do 
empresário 
de 51 anos 
será 
lançada às 
18h30 no 
Museu do 
Benfica

Bruno Costa Carvalho avança

bbb Mantêm-se as dúvidas 
em torno da capacidade esta-
tutária para Bruno Costa Car-
valho voltar a ser candidato à 
presidência do Benfica, corri-
da em que entrou em 2009, 
antes da mudança de estatu-
tos exigir 25 anos de filiação. 
Ainda assim, o empresário vai 

mesmo tentar avançar e anun-
ciou que dia 3, quinta-feira, 
apresentará a sua candidatura 
de forma oficial, num mo-
mento previsto para decorrer 
no Museu do Benfica. 

De acordo com a informação 
prestada ontem, o movimen-
to “Todos P’lo Benfica”, que é 
liderado precisamente por 
Bruno Costa Carvalho, de 51 
anos, vai apresentar um pro-
grama “assente em quatro ei-
xos estratégicos”: “Tornar o 
Benfica num Super Clube Eu-
ropeu, restaurar a Democra-

cia, reforçar o ecletismo e for-
talecer a mística e a relação 
com os sócios”. 

“Este projeto terá um im-
pacto profundo no clube e 
fará com que o Benfica atinja 
um patamar substancialmen-
te superior àquele onde se 
encontra no presente”, é refe-
rido no press release de lança-
mento da candidatura, sendo 
acrescentado no mesmo do-
cumento que este “não é uma 
carta de intenções, é um pro-
jeto de ação para ser posto em 
prática”. 

Antigo candidato à 
presidência das 
águias apresenta o 
seu programa eleito-
ral na quinta-feira

Com a campanha eleitoral no Benfica 
prestes a entrar na fase mais importante, 
Noronha Lopes anunciou a inauguração 
da sua sede, na Rua Alexandre de Sá 
Pinto, em Lisboa. A cerimónia de inaugu-
ração está agendada para amanhã, apenas 
por convite, e durante a mesma será 
transmitido o Benfica-Braga às 19h00.

Noronha inaugura sede

   BENFICA

PLANTEL 2020/21

ENTRADAS 
Nome Clube Valor 

Pedrinho (AE) Corinthians 18M€ 

Gilberto (LD) Fluminense 3 M€ 

Helton Leite (GR) Boavista 2  M€ 

Vertonghen (DC) Tottenham Livre 

Everton Cebolinha (AE) Grémio 20M€ 

Waldschmidt (AV) Friburgo 15M€ 

TOTAL  58 M€

REGRESSOS 
Diogo Gonçalves (AD, Famalicão), Fejsa 

(MD, Alavés), Krovinovic (MO, WBA), Alfa 

Semedo (MD, Nottingham Forest), Lema 

(DC, Newell’s Old Boys), Ferreyra (AV, 

Espanhol), Pedro Pereira (LD, Bristol City), 

Cádiz (AV, Dijon)

SAÍDAS 
Nome Clube Valor 
Bruno Varela V. Guimarães 0€ 

Yony González LA Galaxy Emp. 

Jhonder Cádiz Nashville SC Emp. 

TOTAL  0€

POSSIBILIDADES 
Cavani (AV, ex-PSG), Gerson (MO, 

Flamengo), Bruno Henrique (AV, 

Flamengo), Leandro Cabrera (DC, 

Espanhol), Robin Koch (DC, Friburgo), 
Rúben Semedo (DC, Olympiacos), Garay 
(DC, ex-Valência), Mariano Díaz (AV, Real 

Madrid), Darwin Núñez (AV, Almería)

CALENDÁRIO 
Dia    
10/08  Arranque dos trabalhos 

15/08  Benfica B 4-0 

22/08  Estoril 4-1 

25/08  Belenenses 4-0 

26/08  Farense 5-1 

30/08  Bournemouth 2-1 

02/09  Braga 

05/09  Rennes

Vlachodimos / Svilar
Helton Leite

André Almeida 
Tomás Tavares

Gilberto

Pizzi
Jota

Diogo Gonçalves

Cervi
Rafa

Pedrinho
Everton

 Weigl
Florentino

Samaris

Gabriel
Taarabt

 David Tavares

Chiquinho
Seferovic

Carlos Vinícius
Dyego Sousa

Waldschmidt 

Grimaldo
Nuno Tavares

Rúben Dias Jardel 
Ferro

Vertonghen

EQUIPA TÉCNICA 
Treinador Jorge Jesus 

Treinador adjunto João de Deus 

Treinador adjunto Tiago Oliveira 

Treinador adjunto Minervino Pietra 

Preparador físico Mário Monteiro 

Preparador físico Márcio Sampaio 

Treinador de GR Fernando Ferreira 

Treinador de GR Paulo Lopes 

Vídeoanalista  Rodrigo Araújo 

Vídeoanalista  Gil Henriques 

Mental coach Evandro Mota
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Diogo Sousa, guarda-redes que em 2019/20 
fazia parte da equipa para a baliza com Max e 
Renan (com quem está na foto), pode estar a 
caminho do Cova da Piedade, emblema da 
segunda divisão portuguesa que demonstrou 
interesse em contar com o jovem, de 21 anos 
que tal como O JOGO noticiou quer abando-
nar Alvalade para poder jogar com regularida-
de e crescer. Tem porém, mais interessados.

COBIÇA COVA DA PIEDADE PODE 
SER O DESTINO DE DIOGO SOUSA

BRUNO FERNANDES 
RAFAEL TOUCEDO 
bbb Está a ganhar cada vez 
mais força o acordo entre Spor-
ting e Sevilha por Acuña, ar-
gentino que está dispensado 
dos planos de Rúben Amorim 
e que já nem entrou na lista de 
futebolistas que o técnico le-
vou rumo ao Algarve, para o 
estágio de pré-época. Ao que O 
JOGO apurou, os espanhóis 
estão dispostos a oferecer 10 
milhões de euros pelo passe do 
ala, desejo do ex-portista Julen 
Lopetegui, dois terços daquilo 
que a SAD leonina pretende 

(15 M€). Problema? Necessi-
dade de cedências? Não, por-
que uma das formas que está a 
ser estudada para suprir esta 
diferença são bónus consoante 
o desempenho do sul-america-
no, a maioria relacionada com 
o número de jogos disputados, 
onde... apresenta números que 
deixam a administração lide-
rada por Frederico Varandas 
confiante no sucesso da opera-
ção a médio prazo. 

Olhando para aquilo que têm 
sido as três épocas de Acuña em 
Alvalade, percebemos que so-
mou um total de 135 jogos: 54 
na primeira (2017/18), 45 na 
intermédia e mais 36 na últi-
ma, o que nos dá uma média de 
45 jogos neste período, cons-
tando o camisola 9, sempre, 
como um dos mais utilizados 
em cada um desses plantéis. A 
capacidade física – raramente 
se lesionou e quando ficou de 

ACUÑA: ROTAÇÃO É   
Partes aproximaram-se 
nas últimas horas e o ala 
pode estar prestes a fazer 
as malas para rumar até à 
Andaluzia. Proposta deve 
chegar esta semana à SAD  
e com parcelas para atingir 
os 15 milhões pretendidos

NEGÓCIO Sevilha não passa  
dos 10 milhões fixos, mas  
regularidade do argentino  
gera confiança em bónus  
num valor total de 5 M€

fora foi por apresentar peque-
nas mialgias de esforço – é um 
dos cartões de visita do argen-
tino e uma das características 
que Lopetegui mais aprecia no 
futebolista do Sporting, para lá 
de poder em atuar em mais do 
que uma posição. Nos verdes e 
brancos chegou para ser extre-
mo, foi adaptado a lateral e em 
2019/20 experimentou fazer 
toda a ala e ainda jogou na linha 
de três centrais que Amorim 
trouxe na bagagem. 

Regressando à operação fi-
nanceira que o campeão da 
Liga Europa está a montar com 
o Sporting, a maioria dos bónus 
seriam, então, por esses tais 
jogos oficiais com o emblema 
do Sevilha, mas também exis-
tindo metas a alcançar me-
diante o sucesso coletivo da-
quela equipa, que tem, por 
exemplo, dado (muitas) cartas 
na segunda competição de clu-

bes com maior expressão da 
UEFA – à cabeça, a SAD recebe-
ria 10 milhões, mas quase que 
asseguraria que todos os obje-
tivos fossem cumpridos num 
prazo pouco distante. 
 
Preparação continua com  
a ajuda de personal trainer 
Afastado dos trabalhos do plan-
tel principal, Acuña tem divi-
do os seus dias na Academia 
Sporting e as sessões que reali-
za com Francisco Silva, seu per-
sonal trainer, nas zonas circun-
dantes à sua habitação: muscu-
lação e resistência têm sido os 
principais focos dos dias do ar-
gentino, que quer estar fisica-
mente bem quando abraçar 
um novo desafio. Neste mo-
mento, essa nova aventura 
pinta-se com as cores do Sevi-
lha, clube que também quer 
ver a pasta resolvida ainda esta 
semana.

I LIGA

SPO
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54
Na primeira 
época de 
leão ao 
peito, 
Acuña 
superou a 
barreira dos 
50 jogos – 
fez mais 
quatro. 
Raramente 
se lesionou, 
à exceção  
de mialgias

JOGOS
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Apurou O JOGO que o dia de hoje pode 
revelar-se decisivo para o futuro de João 
Palhinha (na foto): o CSKA Moscovo, clube 
que tal como o nosso jornal adiantou em 
primeira mão quer levar o médio para a 
Rússia, pode enviar hoje para a administra-
ção da SAD nova proposta oficial pelos 
direitos económicos do futebolista. 
Depois de ter comunicado que só 
chegaria aos 10 milhões pelo seu 
passe, o emblema moscovita pode 
agora chegar aos 12 ou 13 milhões de 
euros, numa operação que tal como a 
de Acuña também deve incluir 
cláusulas por objetivos. Apesar do 
Wolverhampton ter prometido chegar 
aos 15 pretendidos pelo Sporting, a 
verdade é que de Inglaterra ainda não 
aterrou qualquer oferta concreta.

Insistência 
Proposta final do CSKA 
por Palhinha iminente

bbb Pequeno percalço na pre-
paração do Sporting rumo a 
2020/21: mesmo com a maio-
ria das seleções a não aprovei-
tarem a primeira janela FIFA 
para os habituais compromis-
sos (ver peça abaixo), há datas 
para cumprir, nomeadamente 
na Europa. Como influencia 
isto o leão? Com o abandono 
momentâneo de sete futebo-

listas do plantel principal, cin-
co para os sub-21 de Portugal 
(Luís Maximiano, Eduardo 
Quaresma, Nuno Mendes, Da-
niel Bragança e Pote), um rumo 
à Macedónia do Norte (Ris-
tovski) e outro para a Eslovénia 
(Sporar). Se quisermos ser mais 
abrangentes, esta soma acaba 
por subir para a dezena, mas 
Miguel Luís, Joelson e Pedro 
Mendes não têm trabalhado 
com Amorim. 

Se Sporar deve juntar-se ao 
grupo logo no dia 7, um após 
defrontar a Moldávia, os ou-
tros seis apenas devem aterrar 
na Academia a 9: os lusos jo-
gam diante da Bielorrúsia no 
mesmo dia (8) em que o ala 

encontrar a Geórgia. Perdem 
todos, por isto, o particular 
que o técnico dos verdes e 
brancos agendou para a próxi-
ma sexta-feira, quando o leão 
se deslocar até Alverca para 
jogar diante do Valladolid, clu-
be que estagiará em Portugal. 

Num momento de integra-
ção e crescimento – cumprem-
se já mais de duas semanas 
após o início da preparação – o 
Sporting vê assim adiada a in-
tegração de alguns elementos, 
nomeadamente Bragança e 
Pote, que não constavam do 
último grupo. Os leões voltam 
aos treinos amanhã e espera-
se que Rúben possa chamar 
jovens das equipas B/sub-23.

PREPARAÇÃO Há cinco do plantel principal nos sub-21. 
Ristovski na Macedónia do Norte e Sporar na Eslovénia

Seleções tiram  
sete a Amorim

Luís Maximiano, Eduardo 
Quaresma, Nuno Mendes, 
Daniel Bragança e Pote são 
os jovens portugueses que 
desfalcam os trabalhos até 
dia 9, juntando-se ao ala e 
ponta de lança. Valladolid 
(6.ª feira) carece de opções

GARANTIA
Meia dúzia só para outubro

bbb A primeira janela FIFA de 
jogos de seleções após a para-
gem mundial determinada 
pela pandemia de covid-19 
está à porta, já em setembro, 
mas meia dúzia de leões viram 
os seus compromissos inter-
nacionais adiados para outu-
bro, por diferentes motivos. 

Na América do Sul e em África 
não há jogos de seleções mar-
cados para esta primeira janela 
FIFA pós-covid-19.  

Já Óscar Tabárez, seleciona-
dor uruguaio, abdicou de due-
los pela primeira desde que 
entrou em 2006 na seleção 
onde atua Coates. Carlos Quei-
roz, selecionador da Colômbia, 
de Borja, está a preparar uma 
concentração para outubro e o 
mesmo poderá acontecer com 
o Equador de Gonzalo Plata (a 
federação queria, no entanto, 
concentrar os jogadores para 

consolidar a equipa, mesmo 
sem jogos). Ainda na América 
do  Sul, Wendel e a sua seleção 
olímpica vivem na indefinição 
após o adiamento dos Jogos. 
Existe a possibilidade de uma 
convocatória para início de 
outubro, para um amigável... 
contra a seleção principal ca-
narinha. Quanto aos africanos 
Doumbia (está de saída pois 
nem se equipou nos dois últi-
mos particulares) e Feddal, 
também só verão Costa do 
Marfim e Marrocos, respetiva-
mente,  atuar em outubro.

Seleções de Borja, 
Wendel, Coates, 
Plata, Doumbia e 
Feddal sem jogos na 
primeira janela FIFA

Eduardo Quaresma e Pedro Gonçalves são dois dos jogadores que já estão nos sub-21
Números: sul-americano abandona Alvalade  

com média de 45 embates por temporada

 SPORTING

Polivalência 
do sul-
americano é 
uma das 
característi-
cas que 
mais 
entusiasma 
Lopetegui: 
em Alvalade 
foi extremo, 
lateral, ala e 
até chegou 
a jogar na 
linha de 
centrais que 
Amorim 
trouxe na 
bagagem

Acuña não 
seguiu 
viagem para 
o Algarve e 
durante o 
estágio de 
pré-época 
dividiu os 
seus dias 
entre a 
Academia e 
as sessões 
com o 
personal 
trainer 
Francisco 
Silva, amigo 
de longa 
data e seu 
compatrio-
ta

ode 
João 

o, clube 
u em 

ara a 
inistra-
los 

e 
a 

gar

ão 

KA 
te

foi extrem
lateral, al
até chego
a jogar na
linha de 
centrais q
Amorim
trouxe na
bagagem

A
nd

ré
  V

id
ig

al
/G

lo
ba

l I
m

ag
en

s

Terça-feira, 1 setembro 2020
www.ojogo.pt

f facebook.com/diariodesportivo.ojogo 
t twitter.com/ojogo 13



BRUNO FERNANDES 
RAFAEL TOUCEDO 
bbb O estágio de pré-tempo-
rada no Algarve terminou no 
domingo, com o segundo 
triunfo seguido, e o balanço é 
positivo, de acordo com os 
analistas consultados por O 
JOGO, os técnicos Carlos Xa-
vier e Carlos Dinis. A expecta-
tiva é de ver em 2020/21 um 
leão mais forte, maduro e con-
sistente, com um plantel 
mais equilibrado. Os proces-
sos ofensivos estão já mais 
consolidados que os defensi-
vos, mas ainda é prematuro 
apontar defeitos a longo pra-
zo, consideram ambos os trei-
nadores. 

“Há evolução de jogo para 
jogo. A equipa está a entender 
bem o processo e o sistema de 
jogo. Vi boas indicações e qua-
lidade acima da média”, afir-
ma Carlos Xavier, que desta-
cou a maior produção ofensi-
va: “Há mais gente a chegar à 
frente, a equipa cria mais 
oportunidades e assim é mais 
fácil marcar. É preciso produ-
zir, pois só dominar não che-
ga. Há bons reforços, Pedro 
Gonçalves e Nuno Mendes 
entendem-se bem... A defesa 
é que oscila e é onde durante 

a época se pode mexer menos. 
É o sector que enfrenta mais 
situações complicadas quan-
do a equipa ainda não está em 
boa forma física. Mas vejo a 
equipa mais consistente e 
com ambição, muito mais 
equilibrada.” 

Já Carlos Dinis recordou um 
momento que pode ser chave, 
já em setembro: “A entrada na 
Liga Europa poderá ser decisi-
va para dar autoestima, para 
não ficar logo tudo em dúvi-
da.” Ultrapassada com suces-
so a qualificação europeia, a 

motivação poderá dar um im-
pulso ao trabalho já realizado. 
“Com a integração dos refor-
ços e a melhoria de alguns jo-
vens, acho que o balanço do 
estágio é positivo. Houve 
prestações muito positivas 
como de Pedro Gonçalves, 
Nuno Mendes, Tiago Tomás e 
de Jovane, este último que 
precisa de algum carinho e de 
apostar forte nesta tempora-
da – tem de ser mais constan-
te. O processo ofensivo é mais 
fácil de cimentar, mas ainda é 
prematuro tirar conclusões. A 

Expectativa sobe com 
equilíbrio e maturidade
Os treinadores Carlos 
Xavier e Carlos Dinis viram 
um leão a ganhar solidez e 
consistência, com aspetos 
a melhorar sobretudo na 
defesa, mas com a organi-
zação ofensiva e criação de 
oportunidades em foco

ESTÁGIO Em mais de uma semana de trabalho de pré-temporada no Algarve com três 
jogos amigáveis, os leões deram boas indicações e a perspetiva de um coletivo forte

O sorteio da terceira pré-eliminatória de 
acesso à Liga Europa realiza-se hoje, à hora de 
almoço, em Nyon (Suíça), e os leões vão 
conhecer o seu adversário pela televisão, já 
que a pandemia de covid-19 leva a que ainda 
não seja presencial. Dada a fase prematura 
ainda são inúmeros os possíveis adversários, a 
maioria de baixo calibre. A eliminatória, que 
precede o playoff, será dia 24 em jogo único.

O Sporting tem mais um particular de pré-
temporada programado, embora ainda não 
oficializado: recebe em Alvalade o Nápoles, 
de Itália, no dia 13 de setembro. Os leões, após 
três encontros no Algarve e um jogo-treino 
com os bês, jogam sexta-feira contra o Vallado-
lid, antes do Nápoles. A estreia na I Liga será 
no dia 20 como visitante contra o Gil Vicente 
e haverá Liga Europa logo no dia 24.

SORTEIO RIVAL PARA ENTRAR NA 
LIGA EUROPA VISTO HOJE PELA TV

PARTICULAR NÁPOLES VISITA  
ALVALADE A 13 DE SETEMBRO

Wendel e Raphinha partilharam o balneário 
em Alvalade pouco mais de uma temporada, 
mas a amizade perdura e os dois brasileiros 
estão por estes dias a conviver em Lisboa. O 
ainda leão acolheu em sua casa o amigo que 
agora atua no Rennes e ambos colocaram 
imagens e vídeos dessa união, junto à piscina, 
nas redes sociais. A visita serviu para celebrar 
o 23.º aniversário de Wendel (dia 28).

AMIZADE WENDEL ACOLHE 
EX-LEÃO RAPHINHA EM LISBOA

No domingo, contra o Belenenses, Ristovski 
emocionou-se ao envergar a braçadeira de 
capitão e o seu grande amigo Bruno Fernan-
des (na foto, com o macedónio) não deixou 
passar o momento, destacando a sua paixão e 
dedicação: “Sei o quão orgulhoso e emociona-
do estás pela oportunidade de seres capitão 
do clube que tanto amas! Nunca vi um 
estrangeiro tão dedicado e respeitador.”

BRAÇADEIRA BRUNO DESTACOU 
AMOR E RESPEITO DE RISTOVSKI

A Imprensa britânica abordou ontem um 
possível interesse do Tottenham de José 
Mourinho em Jovane, que também já foi 
apontado a West Ham e Fulham. Ainda na 
Imprensa estrangeira surgiram mais dois 
rumores ligados aos leões, nomeadamente 
um suposto interesse no extremo angolano 
Zito Luvumbo (1.º de Agosto) e no avançado 
belga Jonathan Okita (NEC Nijmegen).

MERCADO JOVANE APONTADO 
AOS SPURS E MAIS DOIS RUMORES

Rúben Amorim liderou preparação de uma semana em Lagos, no Sul do país

Vietto foi a Lagos mas treinou sozinho

Vietto previsível no regresso

bbb O avançado Luciano Viet-
to ainda não se treinou com os 
colegas de equipa nesta pré-
temporada, por ter falhado o 
arranque ao testar positivo a 
covid-19 após as férias, mas 
tudo indica que possa ser inte-
grado já amanhã, no regresso 
aos treinos da equipa. O está-

gio no Algarve chegou ao fim 
no domingo à noite e a equipa 
leonina regressou, logo de-
pois, a Lisboa, gozando entre-
tanto de dois dias de folga. O 
argentino, que tal como Batta-
glia (já saiu para o Alavés) teve 
de ficar em quarentena no iní-
cio dos trabalhos, ainda viajou 
para o Algarve na última quin-
ta-feira, mas continuou a tra-
balhar de forma isolada. 

Agora, e tal como se espera 
no Sporting, a Direção-Geral 
de Saúde dê luz verde ao avan-
çado para começar a trabalhar 

integrado, tal sucederá ama-
nhã, cerca de duas semanas 
após o início da pré-tempora-
da. Vietto já conhece os méto-
dos de Rúben Amorim, mas 
falhou vários jogos com o novo 
técnico em 2019/20, por lesão 
(ombro direito), sendo que 
agora tem de recuperar o tem-
po perdido e concorrer por um 
lugar com um dos reforços que 
mais tem dado nas vistas, Pe-
dro Gonçalves. Para as alas há 
ainda dois jovens que se desta-
caram na reta final de 19/20, 
Jovane e Gonzalo Plata.

Leões treinam de 
novo amanhã e o 
argentino espera luz 
verde da DGS para 
ser integrado

SPORTING

tendência é para melhorar. O 
Sporting tem tudo para ser 
melhor que na última tempo-
rada. Há um ano houve algu-
ma imaturidade, e é preciso 
serenidade e experiência. Vai 
ser uma equipa mais consoli-
dada, forte e experiente, e 
mais equilibrada sem lugar a 
dúvidas. Havia falta de solu-
ções... Tenho expectativa para 
ver se vão conseguir competir 
com o FC Porto e o Benfica. Os 
reforços devem ser funda-
mentais e os mais novos de-
vem sobressair com eles.”

“Há 
evolução. A 
equipa está 
a entender 
bem o 
processo e o 
sistema de 
jogo. Vi 
boas 
indicações e 
qualidade 
acima da 
média” 
 
Carlos 
Xavier 
Treinador 

 

“O Sporting 
tem tudo 
para ser 
melhor. É 
preciso 
serenidade 
e experiên-
cia” 
 
Carlos  
Dinis 
Treinador
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BRAGA Saiba a história toda do médio-defensivo que agrada ao portista 
Danilo, contada por Afonso Sousa, amigo de infância   

MANUEL CASACA 
bbb Samuel Costa é um dos 
jovens promissores do Braga e 
tem no portista Danilo um ad-
mirador. Na entrevista publi-
cada na edição de hoje de O 
JOGO (ver páginas 2, 3 e 4), o 
capitão do FC Porto diz acredi-
tar que o médio-defensivo dos 
arsenalistas é um jogador de 
eleição. Motivo mais do que 
suficiente para tentar saber 
quem é este jovem de apenas 
19 anos e que fez a estreia na I 
Liga na época passada, na últi-
ma jornada, precisamente 
contra os dragões. 

Para falar de Samuel Costa 
ninguém melhor do que Afon-
so Sousa, jogador do FC Porto 
e vencedor da Youth League. 
“Já nos conhecemos desde os 
cinco ou seis anos, porque éra-
mos vizinhos em Aveiro. As 
nossas casas estavam uma em 
frente à outra. Além disso, jo-
gávamos juntos no Beira-Mar 
e éramos da mesma turma na 
escola”, conta a O JOGO o jo-
vem que é filho de Ricardo 
Sousa e neto de António Sou-
sa. 

Traquinas por natureza, os 
dois não paravam. “Só fazía-
mos asneiras. Quando estáva-
mos no Beira-Mar, éramos 
sempre os últimos a sair do 
balneário e éramos nós que 
animávamos o pessoal. Além 
de sermos muito ligados um 
ao outro, havia uma grande 
cumplicidade entre os dois. 
Quando eu começava uma 
frase, ele acabava-a, porque já 
sabia o que eu ia dizer. Além 
disso, tínhamos uma ligação 
forte dentro do campo”, conta 
o avançado do FC Porto. 

Afonso admite que Samuel 
“era bom aluno e era aplica-

SAMUEL: O REGUILA 
QUE NUNCA QUEBRA
Natural de Aveiro, Samuel 
Costa era vizinho de 
Afonso Sousa e estudavam 
na mesma turma. Os dois 
começaram a jogar juntos 
no Beira-Mar, separaram-
se, mas a amizade mante-
ve-se 

Afonso Sousa 
Jogador do FC Porto

“Não havia uma 
semaninha que 
não fôssemos 
expulsos da sala”

Samuel Costa está no Braga, enquanto Afonso Sousa 
representa o FC Porto, mas a amizade mantém-se. 
“Estamos sempre em contacto. Ainda agora estivemos a 
viver juntos durante a quarentena. Como eu vivo 
sozinho e ele também, fui viver para casa dele, em 
Braga. Passámos umas semanas juntos e treinávamos os 
dois”, revela a O JOGO o avançado, garantindo que essa 
foi a melhor solução até para os familiares mais próxi-
mos. “Assim não corríamos o risco de contaminar os 
nossos pais”, justifica.   

Viveram juntos na quarentena

  I LIGA 

Samuel Costa recebeu elogios importantes de Danilo

FUT
EBO
L

FUT
EBO

L

do”, mas rapidamente corrige. 
“Melhor do que eu era de cer-
teza”, conta, às gargalhadas, 
revelando mais uns traços da 
personalidade do amigo. 
“Além da porcaria que fazia, 
depois conseguia abstrair-se 
na escola, ao contrário de mim. 
Não era um aluno de excelên-
cia, mas safava-se, bem me-
lhor do que eu”, reconhece. 

Reguilas por natureza, os 
dois atormentavam os profes-
sores. “Se éramos muitas ve-
zes expulsos da sala? Porra, 
Nossa Senhora. Não havia 

uma semaninha que não fôs-
semos expulsos da sala. No 
último ano em que estivemos 
juntos, ele era lixado. Tinha 
um feitio complicado. Aliás, o 
feitio que tem em campo é o 
mesmo que tem fora do cam-
po. Chocava um bocadinho 
com os professores, mas de-
pois conseguia tirar boas no-
tas. Eu não”, recorda.  

A ligação estendia-se ao cam-
po. Dos seis aos nove anos, os 
dois jogaram juntos três anos 
no Beira-Mar, mas depois 
Afonso foi para o FC Porto, 
enquanto Samuel mudou-se 
para o Gafanha e para Palmei-
ras FC, isto antes de chegar 
para os Juniores B do Braga, 
em 2016. “Ele sempre foi mui-
to bom jogador. Já nessa altura 
ele jogava atrás e eu mais à 
frente. No futebol de 7 jogáva-
mos em 2x3x1 e eu jogava 
mais adiantado. No futebol de 
11 começou por jogar mais à 
frente, como 8, mas nos últi-
mos três/quatro anos fixou-se 
como 6. É a posição dele”, ga-

rante quem o conhece como 
ninguém. 

Afinal, tal como Danilo, 
Afonso Sousa também é um 
admirador das qualidades de 
Samuel Costa. “É um jogador 
que nunca desiste, que qual-
quer equipa precisa. Eu gosto 
de ter a meu lado companhei-
ros que toquem a bola, mas 
também e preciso um jogador 
como ele: ou passa a bola ou 
passa o homem, os dois não 
passam. Mas a construir tem 

uma capacidade vertical de 
jogo, sabe tocar a bola e depois 
vira o flanco. Hoje em dia, o 
Braga precisa de um jogador 
como ele, que destrói facil-
mente o jogo, porque ele é um 
destruidor, mas depois tem a 
capacidade e inteligência para 
construir. Está onde está por 
mérito e ainda vai conquistar 
muito mais na carreira. É um 
jogador resistente, que nunca 
desiste. É um jogador à Braga”, 
destaca Afonso Sousa.

Afonso 
Sousa 
garante que 
Samuel 
Costa é um 
jogador à 
imagem do 
Braga, 
guerreiro, 
com 
capacidade 
para 
destruir, 
mas ao 
mesmo 
tempo com 
capacidade 
de constru-
ção

Matheus
Tiago Sá
Rogério

Hornicek

Esgaio
Fabiano

Zé Carlos
Samuel Costa

Al Musrati
André Castro

André Horta
João Novais

Fransérgio

Paulinho
Abel Ruiz
Rui Fonte

Guilherme Schettine

Leandro Sanca
Iuri Medeiros

Gaitán

Ricardo Horta
Galeno
Murilo

 Sequeira
Francisco Moura

Bruno Viana
David Carmo

Raul Silva

Rolando
Bruno Wilson

Tormena

PLANTEL 2020/21

EQUIPA TÉCNICA 

Treinador Carlos Carvalhal 

Treinador adjunto João Mário 

Treinador adjunto Sérgio Vieira 

Preparador físico JoãoMeireles 

Treinador de GR Orlando Silva 

Treinador de GR  Eduardo

ENTRADAS 

Nome Clube Valor 

Gaitán Lille Livre 

Iuri Medeiros Nuremberga Livre 

Guilherme Schettine Santa Clara Livre 

Al Musrati  Rio Ave Livre 

André Castro  Goztepe Livre 

Zé Carlos  Leixões Livre 

TOTAL  0M€ 

REGRESSOS 

Murilo Souza Gijon -- 

Francisco Moura Académica 

SAÍDAS 

Nome Clube Valor 
Stojikjlovic Farense 

Eduardo - - 

Ricardo Velho  Farense - 

Diogo Figueiras -  

Diogo Viana - - 

Pablo Santos Hatayspor 

Pedro Amador Moreirense 

Palhinha  Sporting 

Alef  Videoton 

Trincão  Barcelona 31M€ 

Luther Singh  P. Ferreira Emp. 

TOTAL                                                  31M€ 

POSSIBILIDADES 
- 

CALENDÁRIO 

Dia 
17/08  Arranque dos trabalhos 

22/08 Braga-Vizela 3-3 

28/08 Braga-Braga B 2-0 

29/08 Braga-P. Ferreira 3-0 

02/09 Benfica-Braga
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Recuar foi a escolha certa

CLÁUDIA OLIVEIRA 
bbb Aproveitando o facto de, 
até ontem, o plantel ter apenas 
um lateral-esquerdo (Jonas 
Carls), o jovem João Mendes, 
da equipa B, tem estado com a 
equipa principal. O atleta, de 20 
anos, tenta mostrar valia ao 
treinador Tiago Mendes, numa 
posição que nem sempre foi a 
sua já que só deixou a ala quan-
do saiu do escalão de júnior. 

“Lançámos-lhe o desafio, 
quem teve o proveito foi ele. 
Entendemos que conseguia ser 
mais útil e valorizar-se mais 
nessa posição”, relembra Hugo 

Neto, atual coordenador de for-
mação do Felgueiras, que trei-
nou o jogador no Penafiel B, em 
2017/18. A mudança, conta, foi 
de fácil interpretação por João 
Mendes. “É um atleta de desa-
fio e de querer sempre apren-
der mais. O posicionamento e 
concentração dele tiveram de 

ser diferentes e ele abraçou 
essa ideia como algo que podia 
utilizar no futuro.” 

Sobre o percurso do jogador e 
a integração no estágio com a 
equipa A do Vitória, e “a possi-
bilidade de aprender com o 
míster Tiago”, Hugo aponta as 
qualidades de João Mendes. 
“Está preparado para jogar em 
mais do que uma posição, sem-
pre mostrou perfil de alguém 
que não vira a cara a luta e con-
segue fazer o corredor todo, 
aparecer muito bem de trás 
para a frente, para além de cru-
zar de uma maneira fantásti-
ca”. Com estes atributos, apesar 
da chegada de um reforço para 
esta posição, Hugo confia no 
sucesso. “Se não agarrar a opor-
tunidade agora, acredito que a 
vai agarrar a muito curto pra-
zo.”

João Mendes tor-
nou-se lateral quan-
do chegou aos 
seniores, ou seja... há 
três temporadas

João Mendes tem condições para se impor

Mensah domina a bola já equipado à Vitoria

CLÁUDIA OLIVEIRA 
bbb Agora, sim, é oficial. O la-
teral-esquerdo Gideon Men-
sah é reforço do V. Guimarães. 
O lateral-esquerdo chega aos 
conquistadores por emprésti-
mo do Red Bull Salzburg, váli-
do por uma temporada, ficando 
a SAD vitoriana com opção de 
compra do internacional A ga-
nês, por 2,2 milhões de euros. 

O “namoro” já durava há al-
guns dias e ganhou novo fôle-
go depois da desistência do FC 
Porto. Ainda assim, os vimara-
nenses deixaram pelo cami-
nho, na disputa pela transfe-
rência, clubes como Ander-
lecht, Genk e Mónaco. 

Para além dos esforços dos 
dirigentes do Vitória, houve 
um contributo essencial para 
este negócio: o também refor-
ço desta época Abdul Mumin 
ajudou a convencer Mensah a 
mudar-se para Portugal. Aliás, 
o lateral disse mesmo que Mu-
min foi “importante”. 

“Falei muito com o Mumin. 
Somos da mesma idade e des-

de que ele chegou ao Vitória, e 
se falava desta possibilidade, 
falávamos todos os dias. Que-
ria saber como é que é o Vitó-
ria, como é que ele se estava a 
sentir e o feedback que recebi 
foi muito positivo em termos 
de filosofia do clube. Esta é 
uma excelente oportunidade 
para continuar a crescer. O 
Mumin está muito feliz e para 
mim isso foi muito importan-
te, fez com que tivesse ainda 
mais motivação para vir”, re-
velou aos canais do clube.  

Aos 22 anos, Gideon Mensah 
tem experiência no principal 
campeonato da Áustria e da 
Bélgica, onde esteve na tem-
porada passada, ao serviço do 
Zulte Waregem, igualmente 
na condição de empréstimo 
pelo Salzburgo. Somou 23 jo-
gos na liga belga, e duas assis-
tências para golo da sua equi-
pa. Agora, pelo V. Guimarães, 
deixa um alerta aos avançados 
oponentes que pretendam 
entrar pelo seu lado da defesa. 
“Sou um jogador que faz todas 
as posições no lado esquerdo, 
sou muito ofensivo e sei que, 
no momento defensivo, não 
pode ser fácil passar por mim. 
Sou defensivamente comba-
tivo, mas gosto de jogar, tenho 
boa relação com bola e sou um 
lateral com uma propensão 
muito atacante”, avisou, num 

MUMIN CONVENCE MENSAH
Internacional ganês, com 
duas conquistas da Youth 
League, chega cedido, mas 
com opção de compra, por 
2,2 milhões de euros. 
Afirmou estar pronto a 
ajudar nos objetivos do 
Vitória 

 V. GUIMARÃES  Chega do Salzburgo por empréstimo de uma época, mas com opção de compra. 
Feliz pela decisão, revelou que um jogador foi importante na sua mudança

recado também para as defen-
sivas contrárias. 

A convicção de ser um adver-
sário a ter em conta vem do 
facto de o lateral ganês se sen-
tir “muito feliz por ter assina-
do pelo Vitória. Estou muito 
focado nos objetivos que a 
equipa tem para esta época e 
com muita vontade de ajudar”. 
Mensah conta já com a con-
quista de uma UEFA Youth 
League, ao serviço do Salzbur-
go, e com duas internacionali-
zações pelo Gana.

Para além do compatriota Abdul Mumin, precioso aliado 
na mudança para a Cidade Berço, há mais três rostos 
familiares a Gideon Mensah no seu novo clube. Os 
também ganeses Joseph Amoah, Wakaso e o sul-africano 
Lyle Foster são atletas que conhece, mas na condição de 
rivais, já que os defrontou em jogos da Liga Belga. Com 
quatro atletas conhecidos, a integração não deve ser 
difícil para o jogador que vai agora juntar-se ao restante 
grupo de jogadores do V. Guimarães, no estágio da 
equipa, em Quiaios.

Três ex-rivais no acolhimento

“Aparece muito 
bem de trás para a 
frente, para além 
de cruzar de uma 
maneira 
fantástica”
Hugo Neto 
Treinador

   I LIGA

Celton Biai
Bruno Varela

Matous Trmal
Nicolas Tié

Zié Ouattara
Sacko

Mikel
Pêpê

Joseph

André Almeida
André André

Poha
Nico Janvier

Jung-Min Kim

Bruno Duarte
Noah Holm
Lyle Foster

J. Carlos Teixeira
Edwards

 Abou Ouattara
Rochinha

 Elias Abouchabaka
Jacob Maddox

Mascarenhas
Jonas Carls

Jorge Fernandes
Abdul Mumin

Suliman
Yann Bisseck

PLANTEL 2020/21

EQUIPA TÉCNICA 

Treinador Tiago Mendes 

Treinador adjunto Fernando Aguiar 

Treinador adjunto Moreno 

Treinador adjunto Gil Sousa 

Treinador adjunto Sánchez Vera 

Preparador físico Carlos Menéndez 

Treinador de GR Ricardo Leite

ENTRADAS 

Nome Clube Valor 

Bruno Varela Ajax Livre 

Matous Trmal FC Slovácko Livre 

Nicolas Tié  Chelsea Livre 

Jorge Fernandes Kasimpasa Livre 

 Abdul Mumin  Nordsjaelland Livre 

Yann Bissek Roda Emp. 

Jonas Carls  Viktoria Koln Emp. 

Jung-Min Kim  Admira Wacker Livre 

Jacob Maddox  Chelsea Livre 

Noah Holm RB Leipzig  Livre 

 Lyle Foster  Mónaco 1,2M€ 

Gideon Mensah            Salzburgo                      Emp. 

TOTAL  1,2M€ 
REGRESSOS 

-  - - 
SAÍDAS 

Nome Clube Valor 
Douglas - - 

Miguel Silva APOEL - 

Florent Paris FC - 

Lucas Evangelista  Red  Bull Bragantino - 

Davidson Alanyaspor 1M€ 

João Pedro Paços de Ferreira - 

TOTAL  1M€ 
POSSIBILIDADES 

- 
CALENDÁRIO 

Dia 
17/08  Arranque dos trabalhos 

04/09  V. Guimarães B 

09/09  Moreirense 

12/09  Gil Vicente

Tiago Mendes voltou a 
ministrar duas sessões de 
treino no dia de ontem. No 
grupo que está em Quiaios, o 
treinador ainda não conta 
com Pêpê, Joseph Amoah, 
Wakaso e Mascarenhas. 
Mikel Agu também está ao 
cuidado do departamento 
médico, embora em vias de 
voltar a treinar com o grupo. 
Noah e Jorge Fernandes já 
treinam integrados.

TREINOS AINDA COM 
CINCO AUSÊNCIAS
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Babic para o eixo da defesa

bbb O primeiro treino da se-
mana do Famalicão, ontem de 
manhã, contou já com a pre-
sença do central Srdjan Babic, 
anunciado como reforço até 
ao final da temporada, pouco 
antes de o plantel sair para o 
relvado. O defesa sérvio, 24 
anos, tem no currículo um 

Mundial na categoria de sub-
20 (2015) e passou as três últi-
mas temporadas ao serviço do 
Estrela de Vermelha de Bel-
grado – que já iniciou a compe-
tição, sem que tenha sido uti-
lizado antes de ser cedido pelo 
campeão sérvio ao plantel de 
João Pedro Sousa.  
Srdjan Babic estreou-se na liga 
sérvia aos 17 anos, pelo Vojvo-
dina; passou pela Real Socie-
dad e foi emprestado ao Reus, 
em Espanha, antes de se vin-
cular ao Estrela Vermelha. 
“Sinto-me muito feliz por este 

novo desafio na minha carrei-
ra. Assim que surgiu a possibi-
lidade de assinar pelo Famali-
cão, recolhi muitas informa-
ções e todas elas foram muito 
positivas”, declarou, citado 
pelo clube que continua no 
mercado e com o plantel cobi-
çado, assumiu Miguel Ribeiro, 
da SAD: “Hoje, os jogadores sa-
bem que o Famalicão é um 
clube que os projeta e isso tor-
na-nos muito mais apelativos. 
Quem leva jogadores do Fa-
malicão sabe que leva qualida-
de.”—M.S.

Central sérvio, 24 
anos, foi cedido por 
uma temporada 
pelo Estrela Verme-
lha de Belgrado

Babic chegou e começou a trabalhar

No treino de ontem, João Pedro Sousa foi passando a mensagem como muito bem sabe

passada, aí sim, fazer o melhor 
possível. Essa ideia ninguém 
nos tira da cabeça: fazer o me-
lhor possível, para ser um ex-
celente campeonato. Se, no 
fim, o melhor possível for igual 
ou semelhante ao ano passado, 
ótimo. Se for abaixo, foi o me-
lhor possível. Se for melhor, 
ótimo na mesma. Mas, o que 
prometemos é fazer o máximo 
e o melhor possível pelo Fama-
licão”, sublinhou, de olhos pos-
tos na “forma de jogar” que fi-
cou como imagem de marca e 
está, avisa, “longe de estar fe-
chada”: “Temos de melhorar, 
apesar dos excelentes resulta-
dos do ano passado, quer ao ní-
vel do jogo quer ao nível classi-
ficativo. Temos consciência de 

que podemos e devemos me-
lhorar. A nossa base começa 
por aí, melhorar o nosso jogo, 
sermos mais fortes no treino, 
no jogo, para podermos ganhar 
mais vezes.” 

Fazer melhor de raiz é uma 
regra do jogo. “Para além de 
desafio, é a nossa obrigação. 
Estamos confortáveis nesse 
trabalho”, garantiu quem já 
perdeu nove jogadores e tem 
outros com o nome no merca-
do: “Não vemos problemas por 
aí, porque o trabalho foi sendo 
feito. Estávamos preparados. 
Os alvos estão identificados, 
vão chegando. Temos uma ta-
refa muito parecida com a do 
ano passado e não estamos mi-
nimamente preocupados.”

MÓNICA SANTOS 
bbb Há um ano, ninguém sa-
bia quem era João Pedro Sousa, 
ex-adjunto de Marco Silva a 
quem o Famalicão confiara a 
época do regresso ao escalão 
principal, após uma longa au-
sência, com um plantel de gen-
te igualmente desconhecida. 
Hoje, porém, o nome do trei-
nador é sinónimo de grande 
expectativa; os jogadores que 
fizeram da equipa um fenóme-
no de jogo bonito estão a en-
cantar o mercado e no balneá-
rio volta a haver muitos rostos 
novos – e mais são esperados 
“para todos os sectores”, infor-
mou, ontem, o treinador, 49 
anos, que nem sequer pestane-
ja quando se lhe pergunta 
como se faz melhor do que na 
caminhada que terminou à 
beirinha de um lugar europeu 
perdido para o Rio Ave nos úl-
timos minutos do campeona-
to. João Pedro Sousa não se es-
conde na modéstia sonsa e ga-
rante que o vai “tentar fazer” é 
“trabalhar com a mesma ideia, 
no mesmo sentido” do que foi 
feito no ano passado. “Sem pa-
ralelismos, sem olhar para 
trás”, avisa. “Estamos orgulho-
sos do que fizemos no passado, 
mas de forma alguma isso vai 
desviar-nos do caminho. Sabe-
mos por onde temos de cami-
nhar, e que vai ser outro ano 
muito difícil, e o nosso objeti-
vo vai ser, tal como na época 

 FAMALICÃO  Treinador da equipa que mais surpreendeu e encantou no último campeonato está 
pronto para começar quase tudo de novo, com a mesma ideia de jogo bonito que fez a diferença

Uma das mais aliciantes 
dúvidas relativamente ao 
próximo campeonato 
chama-se Famalicão e João 
Pedro Sousa está disposto a 
torná-lo tão eficaz e 
atrativo como o da época 
passada, com outros rostos

Na estreia 
como 
treinador 
principal, 
João Pedro 
Sousa 
deixou o 
Famalicão à 
beirinha de 
um lugar 
europeu

“Só tenho pena de não termos o 
estádio cheio, porque Famalicão já 
merecia ter um jogo desses”, comen-
tou João Pedro Sousa, a propósito da 
receção ao Benfica, na abertura da liga. 
“Infelizmente, no ano passado, os 
adeptos também não tiveram essa 
oportunidade”, lembrou, então devido 
às obras. Miguel Ribeiro, da SAD, 
também espera, “o mais rápido 
possível, já na primeira jornada, ter 
adeptos” na bancada, mas só responde 
pela esperança: “É algo que não 
depende de nós”.

Uma casa para encher  
se as regras deixarem

  I LIGA 

MOREIRENSE: 
MIGUEL 
A CAMINHO
bbb Miguel Oliveira está 
prestes a assinar contrato com 
o Moreirense. O guarda-redes, 
de 26 anos, prepara-se para 
rescindir o vínculo que possui 
com o V. Guimarães por mais 
uma época e assinar por duas 
temporadas pelos cónegos. 
Este é o cenário em perspetiva 
há já alguns dias, mas após os 
primeiros contactos estabele-
cidos entre as partes gerou-se 
um impasse que vai ser entre-
tanto ultrapassado. Uma ace-
leração na evolução da situa-
ção a que por certo não será 
alheia a lesão do reforço 
Kewin, que vai estar ausente 
dos relvados durante dois me-
ses.   —LINO DEVESAS

PORTIMONENSE 
EM TESTE 
COM READING 

bbb  HÉLIO NASCIMENTO 
O Portimonense defronta 
hoje o Reading (18h00), no 
segundo teste da pré-época, a 
realizar no Portimão Estádio e 
à porta fechada. Os ingleses, 
que competem no segundo 
escalão, estão a efetuar um 
estágio no Algarve. Depois da 
derrota com o Sporting, na 
sexta-feira passada, o treina-
dor Paulo Sérgio tem agora 
oportunidade de ver em ação 
os últimos reforços, recém-
chegados ao clube, casos de 
Maurício, Júlio César e Fabrí-
cio, embora não seja líquido 
que os três possam ter direito 
a alguns minutos, sobretudo 
Fabrício, que foi o último a 
apresentar-se.  

Os algarvios continuam no 
mercado à procura de mais 
soluções para o plantel, em 
especial para o ataque. O alvo 
é um “matador”, apesar da re-
cente contratação de Fabrício. 
Em relação à previsível venda 
de Tabata, ainda não há novi-
dades. 

Paulo Sérgio vai ver os 
reforços em ação, casos de 
Maurício, Júlio César e, 
eventualmente, Fabrício,  
o último a chegar  

Reinvenção segundo Sousa
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O médio escocês Ryan Gauld, 
após o encontro com as águias 
na passada quinta-feira no 
Seixal saiu ligeiramente 
tocado, limitando-se nos dias 
que antecederam a folga dos 
algarvios a efetuar apenas 
trabalho de ginásio, já 
regressou no treino de ontem, 
que marca mais uma semana 
de trabalhos, sem limitações e 
reintegrado com o restante 
grupo de trabalho. —C.E.

FARENSE GAULD ESTÁ 
DE REGRESSO 

No segundo jogo em dois dias 
de estágio, o Nacional impôs 
uma derrota, por 2-1, à 
formação do Berço. Os golos 
dos insulares foram marca-
dos por Camacho, na 
primeira parte. Rémy 
empatou no início da 
segunda parte e, já no final do 
encontro, Witi deu a vitória 
aos insulares. Sábado, pela 
manhã, há jogo frente ao Rio 
Ave e à tarde diante do 
Moreirense. —MARCO FREITAS

O lateral-esquerdo argelino 
Naoufel Khacef (na foto), 22 
anos, que passou pelo 
Bordéus B, continua a ser 
apontado ao Tondela e 
poderá juntar-se à equipa no 
Luso. Dois treinos com todo o 
plantel disponível preenche-
ram, ontem, o primeiro dia 
de trabalho desta concentra-
ção. A equipa orientada por 
Pako Ayestarán permanecerá 
no Luso durante toda esta 
semana. —M.S. 

Foi uma das contratações 
mais sonantes do Belenenses 
durante este defeso e está a 
ser gerido fisicamente de 
forma a estar bem quando o 
campeonato começar. 
Falamos de Cauê, médio 
brasileiro, de 31 anos, que a 
equipa do Jamor recrutou aos 
japoneses do Albiirex Nigata.
Velho conhecido do futebol 
português, ou não tivesse 
jogado no Leixões, Olhanen-
se e Moreirense, e também 
do treinador Petit, com quem 
trabalhou em Moreira de 
Cónegos.—M.G.P.

NACIONAL VITÓRIA 
DIANTE DO BERÇO

TONDELA ARRANQUE  
À ESPERA DE KHACEF

BELENENSES FORMA 
DE CAUÊ GERIDA 

Hermes foi muito bem recebido

Villanueva, defesa-central, chegou com a ambição nos píncaros

ARTHUR MELO 
bbb O Santa Clara contratou 
o defesa-central Mikel Villa-
nueva, ex-Málaga, para o eixo 
da defensiva da equipa, anun-
ciou ontem o clube açoriano. 
“A Santa Clara Açores, Futebol 
SAD informa que chegou a 
acordo com o atleta Mikel 
Villanueva Álvarez para a ce-
lebração de um contrato pro-
fissional para as próximas 

duas temporadas”, revela uma 
nota do clube açoriano.  

Villanueva, de 27 anos, é inter-
nacional pela Venezuela (já rea-
lizou 26 jogos pelo seu país, 
tendo apontado dois golos) e 
alinhava na segunda divisão es-
panhola ao serviço do Málaga.  

Para além de colmatar as ca-
rências defensivas da equipa 
de Daniel Ramos, “o venezue-
lano vem acrescentar muita 
experiência ao eixo central da 
defensiva açoriana”, refere a 
nota do clube, constituindo-
se como mais uma opção, para 
além de João Afonso e Fábio 
Cardoso, os únicos centrais de 
raiz que o plantel dispõe nesta 
altura.  

Antes de rumar à Europa, 

 SANTA CLARA   Central internacional venezuelano vai acrescentar 
experiência ao sector defensivo dos açorianos

Villanueva chega 
cheio de confiança
Está encontrado o primei-
ro dos dois reforços para o 
eixo da defesa do Santa 
Clara. Chama-se Mikel 
Villanueva, é internacio-
nal venezuelano, tem 27 
anos e nas últimas cinco 
épocas esteve no Málaga

Villanueva alinhou pelo De-
portivo Táchira e apesar de ter 
assinado com o Málaga em 
2015, o jogador já rodou em 
clubes espanhóis como o Cá-
diz, o CF Reus e o Nàstic.  

Nas suas primeiras declara-
ções como jogador do Santa 
Clara, Mikel Villanueva pro-
meteu deixar tudo em campo 
em prol da equipa.  

“Sou um jogador que tem 
muita confiança, que gosta de 
pegar na bola desde trás. Um 
jogador que vem deixar tudo, 
que vem sacrificar-se pelo clu-
be e que espera ganhar”, afir-
mou o venezuelano, em de-
clarações enviadas pelo depar-
tamento de comunicação do 
clube.

Mikael 
Villanueva, 
de 27 anos, 
já somou 26 
jogos ao 
serviço da 
seleção da 
Venezuela, 
tendo já 
apontado 
dois golos 
ao serviço 
do seu país

Hermes e os treinos bem puxados

  

CAROLINA RODRIGUES 
bbb “Feliz pela oportunidade 
de vestir a camisola verde-ru-
bra”, o reforço Marcelo Her-
mes explicou como estão a de-
correr os trabalhos no estágio 
na Lousada. “Os treinos têm 

sido bem puxados, mas é bom 
que assim seja. Estamos a tra-
balhar forte para quando o 
campeonato começar estar-
mos preparados para alcançar-
mos todos os objetivos que te-
mos pela frente”, afirmou, sa-
lientando a união do plantel 
maritimista. “Ainda não tive 
nenhuma praxe, mas sei que 
vou acabar por ter. Mas posso 
dizer que fui muito bem rece-
bido por todos”, afirmou o de-
fesa.  

 I LIGA

 O lateral-esquerdo 
Marcelo Hermes 
destacou a exigên-
cia das sessões de 
trabalho de Lito

MARÍTIMO

Juízo final

Complicado!

Jorge 
Coroado

nal

o

S im, a maior desvantagem de um 
árbitro é obrar num mundo onde 
dificilmente é prezado e entendido. 

Sim, ao exercer a sua autoridade, deve fazê-lo 
com sentido de equilíbrio, exigindo-se-lhe 
energia e firmeza na determinação das 
decisões. Sim, decidir no ápice, sem hesitar, 
com hipótese de consulta reduzida, é 
extremamente difícil, especialmente em 
Portugal, onde a cegueira clubista dos mais 
ativos renega toda e qualquer razão, tolda 
qualquer laivo de inteligência. Essa exacer-
bada paixão tornou-se, ao longo dos tempos, 
em preponderante veículo promocional para 
uns quantos manipuladores do fenómeno. 
Gente – nos vários quadrantes do futebol, 
quais chicos-espertos que não visionários – 
que se perpetuou no poder graças a uma 
visão privilegiada do “marketing” desporti-
vo, muito antes da atual sofisticação. Não é 
pois de estranhar que abordar assunto como 
o da arbitragem seja como ir à procura do 
centro do mundo com venda nos olhos. Mais 
do que algo interdito, qual tabu, a arbitragem 
transformou-se, ou transformaram-na, no 
epicentro do próprio futebol. Tudo parece 
girar à sua volta, mesmo quando não há volta 
a dar perante evidência de factos que 
conduzem em sentido contrário. São 
múltiplas as motivações para que tal 
aconteça. Encontrar respostas e soluções 
apropriadas? Complicado! Mesmo para 
quem vive desprendido do sector pois, a 
paixão sempre se sobreporá aos pormenores. 

Muitas e diversas são as personalidades 
que fizeram e fazem o protagonismo do 
nosso futebol. Entre elas são poucas as, 
indiscutivelmente, figuras de proa, 
respeitáveis e sérias, a quem muito o 
futebol possa dever. Outras, pela contro-
vérsia negativa que provocam, pelo dúbio 
comportamento por todos reconhecido e 
pela boçalidade do seu carácter, não 
passam de autênticos figurões.      

Figurões

O retrato do nosso futebol não se disso-
cia, acima de tudo, da nossa cultura, da 
nossa maneira, por vezes “pequena”, de 
ser português. Reconheça-se, também, o 
futebol europeu e mundial, valha a 
verdade, em boa parte, em nada difere do 
nosso. Aos árbitros impõe-se uma 
premissa: respeitar todos os demais 
agentes desportivos, público incluído. Há 
que entender os adeptos. O futebol é 
paixão.  
 

Entender os adeptos
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Ygor Nogueira fez 27 jogos pelos gilistas 

Mário Silva aconselha cuidado

Ygor antevê Liga concorrida

OLGA COSTA 
bbb Ygor Nogueira é um dos 
13 jogadores que o Gil Vicente 
mantém da época passada. No 
segundo dia de trabalho no es-
tágio em Melgaço, o brasileiro 
de 25 anos conta que as meto-

dologias de Rui Almeida são 
diferentes das de Vítor Olivei-
ra, mas acredita que, em Mel-
gaço e depois em Barcelos, a 
equipa vai assimilar as ideias 
do novo treinador. 
“Tem um conceito de trabalho 
diferente e é preciso tempo 
para interiorizar, mas o está-
gio serve para isso”, afirmou o 
central que espera um “cam-
peonato muito disputado”, 
mas que, no seu entender, po-
derá ser facilitado pelo facto 

de este ser o segundo ano a 
competir em Portugal. “Esta-
mos a formar um grupo muito 
bom. Vim no ano passado para 
um grande desafio e penso que 
foi concluído com êxito. As 
pessoas esperavam um nível 
bom da minha parte, mas con-
segui fazer melhor, porque 
tive uma boa adaptação. Por 
isso, este ano, a tendência é es-
perar ainda mais de mim”, re-
matou. O Gil Vicente está em 
estágio até sábado. 

Para o central, o 
estágio em Melgaço 
é boa oportunidade 
para interiorizar as 
ideias do treinador

CRISTINA AGUIAR 
bbb O regresso do Rio Ave à 
Liga Europa será marcado pela 
viagem à Bósnia Herzegovina, 
numa visita à casa do Borac, no 
dia 17. A comitiva viajará sem 
a companhia dos adeptos, de 
resto, um fator que António 
Silva Campos, presidente do 
Rio Ave, realçou. “Lamento 
que face à situação pandémi-
ca, os nossos sócios e adeptos 
não nos possam acompanhar 
em mais uma jornada euro-
peia”. Seis anos depois, o Rio 
Ave volta a marcar presença na 
competição europeia, numa 
fase que é inédita para o Borac, 

que carimbou a presença na 
quinta-feira, com um triunfo 
sobre os montenegrinos do 
Sutjeska. Este adversário tem 
ainda a particularidade de 
nunca ter perdido em casa 
para as provas europeias, e 
tem já em ritmo de competi-
ção interna (ontem recebeu e 
venceu, por 3-1, o Krupa, pe-
núltimo classificado, consoli-
dando o quarto lugar à sexta 
jornada). Situação que Mário 
Silva tem em conta e aponta, 
por isso, para “um jogo difícil, 
contra uma equipa forte”. 

O facto de ser tratar de uma 
equipa com pouca expressão 
europeia não constitui motivo 
para o encarar com ânimo leve, 
como o treinador faz questão 
de sublinhar: “Sabemos que 
nestas ligas existe muita qua-
lidade nos jogadores, que que-
rem, nestas competições, 
mostrar-se ao mundo do fute-
bol, numa boa montra.

DESCONHECIDO BORAC 
INSPIRA RESPEITO
O presidente António Silva 
Campos gostava de levar 
adeptos para apoiarem a 
equipa a enfrentar um 
adversário que nunca 
perdeu em casa nas 
competições europeias. Já 
Mário Silva pede cuidado

 RIO AVE   Jogo da segunda eliminatória da Liga Europa é no dia 17 e o sorteio, ontem, 
colocou na agenda dos vila-condenses uma longa viagem até à Bósnia

Léo Vieira, guarda-redes, juntou-se ontem ao plantel, 
depois de ter cumprido um período de treinos à parte 
como medida preventiva. O início do estágio do Rio Ave 
ficou, assim, marcado pela integração no grupo de um 
dos reforços para a nova temporada, e que se estreia 
num campeonato europeu. Para Léo Vieira, esta época 
será inesquecível também pelo facto de poder viver uma 
experiência numa competição europeia.

Léo Vieira já conta nos treinos

  I LIGA 

Borac está 
sediado em 
Banja Luka, 
a segunda 
maior 
cidade da 
Bósnia-
Herzegovi-
na, e é a 
primeira 
vez que 
disputa a 
segunda 
eliminatória 
da Liga 
Europa, 
registando, 
no passado, 
uma 
presença na 
pré-
eliminatória 
da Cham-
pions 

GIL VICENTE 

I LIGA
RESULTADOS 34.ª JORNADA (ÚLTIMA) 
Santa Clara-V. Guimarães 2-2 
Gil Vicente-Paços de Ferreira 3-3 
Boavista-Rio Ave 0-2 
Marítimo-Famalicão 3-3 
Braga-FC Porto 2-1 
Benfica-Sporting 2-1 

Moreirense-Tondela 1-2 
Portimonense-Aves 2-0 
V. Setúbal-Belenenses 2-0 

CLASSIFICAÇÃO 
   J V E D M S P 

 1º FC Porto 34 26 4 4 74 22 82 

 2º Benfica 34 24 5 5 71 26 77 

 3º Braga 34 18 6 10 61 40 60 

 4º Sporting 34 18 6 10 49 34 60 

 5º Rio Ave 34 15 10 9 48 36 55 

 6º Famalicão 34 14 12 8 53 51 54 

 7º V. Guimarães 34 13 11 10 53 38 50 

 8º Moreirense 34 10 13 11 42 44 43 

 9º Santa Clara 34 11 10 13 36 41 43 

 10º Gil Vicente 34 11 10 13 40 44 43 

 11º Marítimo 34 9 12 13 34 42 39 

 12º Boavista 34 10 9 15 28 39 39 

 13º Paços Ferreira 34 11 6 17 36 52 39 

 14º Tondela 34 9 9 16 30 44 36 

 15º Belenenses 34 9 8 17 27 54 35 

 16º V. Setúbal 34 7 13 14 27 43 34 

 17º Portimonense 34 7 12 15 30 45 33 

 18º Aves 34 5 2 27 24 68 17 

EXCLUÍDOS 1.º JOGO DA ÉPOCA  2020/21 
Vermelho: Fábio Martins e Racine Coly (Famalicão); Getterson 
e Jefferson Pessanha (Marítimo), este cumpre o primeiro de 
dois jogos de castigo; Mamadu Candé (Santa Clara) 
Duplo amarelo: Luis Díaz (FC Porto)

CRITÉRIOS DE DESEMPATE ARTIGO 17.º 

Desempate em caso de igualdade de pontos, segundo 
ordem de prioridade: 
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no 
jogo ou jogos que entre si realizaram; 

b) maior diferença entre o número de golos marcados e o 
número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos 
que realizaram entre si; 

c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, 
nos jogos que realizaram entre si; 

d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o 
número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados 
em toda a competição; 

e) maior número de vitórias em toda a competição; 

f) maior número de golos marcados em toda a competição. 

Para estabelecimento da classificação em cada jornada (da 1.ª 
à 33.ª) serão aplicáveis apenas as alíneas d), e) e f). Na última 
jornada (34.ª) considerar-se-ão todas.

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 

GOLEADORES 
   Clube T C F GP 
 1º Vinícius Benfica 18 11 7 (0) 

 2º Mehdi Taremi Rio Ave 18 12 6 (7) 

 3º Pizzi Benfica 18 10 8 (5) 

 4º Paulinho Braga 17 7 10 (2) 

 5º Fábio Abreu Moreirense 13 8 5 (0) 

 6º Marega FC Porto 12 7 5 (0) 

 7º Fábio Martins Famalicão 12 6 6 (6) 

 8º Ricardo Horta Braga 12 8 4 (0) 

 9º Douglas Tanque P. Ferreira 11 3 8 (1) 

 10º Alex Telles FC Porto 11 5 6 (8) 

 11º Soares FC Porto 10 7 3 (0) 

 12º Toni Martínez Famalicão 10 4 6 (0) 

 13º Sandro Lima Gil Vicente 10 6 4 (3) 

 14º Rodrigo Pinho Marítimo 9 6 3 (1) 

 15º João Teixeira V. Guimarães 8 3 5 (0) 

 16º Bruno Fernandes Sporting 8 2 6 (4) 

 17º Trincão Braga 8 4 4 (0) 

 18º Bruno Duarte  V. Guimarães 8 4 4 (0) 

 19º Bozhidar Kraev Gil Vicente 8 6 2 (0) Iv
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David Sualehe ajudou o Farense a subir de divisão

Nuno Santos não 
seguiu para os sub-21 
CRISTINA AGUIAR 
bbb  O plantel do Boavista re-
tomou a preparação e com Nu-
no Santos. A SAD acertou com 
a FPF a dispensa do médio dos 
trabalhos da seleção sub-21, 
por força do esforço a que es-
teve sujeito, assim como to-
dos os jogadores, durante a se-
mana de estágio em Melgaço. 
Nuno Santos, que está no Bes-
sa na condição de emprestado 

pelo Benfica, encontra-se em 
gestão de esforço.  

Vasco Seabra voltou aos pla-
nos de pré-época e deverá re-
ceber, em breve, mais refor-
ços. Um dos quais será Léo 
Jardim. O guarda-redes brasi-
leiro já terá chegado ao Porto 
no dia de ontem, pelo que de-
verá ser oficializado. Em vias 
de ser também  apresentado 
está Sebastián Pérez .

Sualehe 
reforça 
a defesa

CRISTINA AGUIAR 
bbb David Sualehe já se apre-
sentou na Mata Real para for-
malizar a sua ligação ao Paços 
de Ferreira. Se considerarmos 
o regresso de João Amaral 
como entrada, em regime de 
novo empréstimo, então o la-
teral-esquerdo é o décimo jo-
gador a integrar o grupo.  

A contratação de David Sua-
lehe, adiantada há algum tem-
po por O JOGO, alarga para 
três as opções para a esquerda 
da defesa. O luso-moçambica-
no junta-se ao moldavo Oleg, 
que somou 31 jogos na época 
finda, e a Simão Rocha, este 
um produto da casa que esteve 
a ganhar experiência como 

emprestado (Amarante) e é 
aposta forte para a nova tem-
porada. A inclusão de David 
Sualehe pressupõe algum cui-
dado por parte da SDUQ face 
ao potencial de Oleg que tem 
despertado interesse de clu-
bes estrangeiros, casos do Ca-
gliari e do Reims, e sobre os 
quais O JOGO já dera conta. 

Para David Sualehe, de 23 
anos, é o regresso ao Norte, 
depois de ter feito a formação 
no Boavista e FC Porto, tendo 
como sénior jogado no V. Gui-
marães B. Na época passada, o 
defesa representou o Farense, 
tendo alinhado em 17 jogos na 
II Liga. No currículo consta 
ainda uma passagem pelo 
Sporting B.  

A atualidade do Paços de Fer-
reira não é só marcada por che-
gadas, mas também por saídas: 
Marco Ribeiro rescindiu e mu-
dou-se para o vizinho Paredes, 
do Campeonato de Portugal.

 P. FERREIRA  O lateral-esquerdo, 
ex-Farense, vai estrear-se na I Liga

  

Com esta contratação, o 
plantel orientado por Pepa 
aumenta para três as 
opções para a esquerda da 
defesa, o que acautela a 
possibilidade de Oleg 
seguir para outro destino

 I LIGA

BOAVISTA

BELENENSES
Treinador: 
Petit

ENTRADAS: MÉDIOS: Afonso Taira (Hermannstadt, Roménia), Cauê (Albirex Niigata, Japão), Bruno Ramires (Feirense), 
AVANÇADOS: Miguel Cardoso (Tambov, Rússia)  
SAÍDAS: Hervé Koffi (Mouscron, Bélgica), Filipe Mendes (Real Massamá), Nuno Coelho (Chaves), Kikas (DOXA, Chipre), 
Gonçalo Tavares, Show (Boavista), André Santos, Licá, Marco Matias  
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Belenenses-Alverca B, 2-1

PORTIMONENSE
Treinador: 
Paulo Sérgio

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Aflalo (Aves). DEFESAS: Jonathan (Cruzeiro), Maurício (Urawa Reds, Japão). AVANÇADOS: 
Welinton (Aves), Fabrício (Urawa Reds, Japão), Safawi Rasid (Johor DT, Malásia), Júlio César (Atlético Goianiense, Brasil) 
SAÍDAS: Jackson Martínez, Bruno Costa (Paços de Ferreira), Rodrigo e Júnior Tavares (São Paulo), Marlos (Manchester 
City) e Mohanad Ali (Al-Duhail)  
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Sporting (28/08)

FARENSE
Treinador: 
Sérgio Vieira

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Rafael Defendi (Famalicão), Ricardo Velho (Braga). DEFESAS. Alex Pinto (Gil Vicente). 
MÉDIOS: Cláudio Falcão (Aves), Amine Oudrhiri (Leixões). AVANÇADOS: Pedro Henrique (Feirense), Brian Mansilla (V. 
Setúbal), Stojiljkovic (Boavista)  
SAÍDAS: Matheus Silva (Bahia, Brasil), Arnold (Caen, França), Luís Rocha (Chaves), Rafael Vieira (Académica), André Vieira 
(Varzim), Fabrício Simões (Feirense), Daniel Fernandes (Tarxiern Rainbows, Malta), Miguel Carvalho, Jorge Fellipe, 
Christian Irobiso, David Sualehe (Paços de Ferreira),  
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Farense-Covilhã 1-0, Farense-Sporting 2-1, Benfica-Farense 5-1

NACIONAL
Treinador: 
Luís Freire

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Piscitelli (Dínamo Bucareste, Roménia), Rui Encarnação (Machico). DEFESAS: Rúben Freitas 
(Mafra), Lucas Kal (São Paulo, Brasil), Pedrão (Palmeiras, Brasil), João Vigário (Tondela). MÉDIOS: Azouni (Kortrijk, Bélgica), 
Koziello (Colónia, Alemanha), AVANÇADOS: Bobál (Zalaegerszeg, Hungria), João Victor (Grémio Osasco, Brasil),  
SAÍDAS: Gauther, Framelin, Mosevich, Felipe Lopes, Nuno Campos (Vilafranquense), Diogo Coelho (Vilafranquense), 
Sosa (Vítor Gonçalves), Kaká, Marco Borgnino, Evouna, João Fernandes (Camacha) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Nacional-Camacha 8-0, Nacional-Santa Clara 1-2; Nacional-Berço 2. Moreirense (05/09); estágio em 
Guimarães, entre 30 de agosto e 5 de setembro

TONDELA
Treinador: 
Pako Ayestarán 

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Pedro Trigueira (Moreirense), Joel Sousa (Molelos). DEFESAS: Mohamed Khacef (Bordéus, 
França). Manu Sanchez (Rayo Majadahonda, Espanha). MÉDIOS: João Mendes (Académica), Jaume Grau (Osasuna, Espanha). 
AVANÇADOS: Salvador Agra (Légia Varsóvia, Polónia), Rafael Barbosa (Estoril) 
SAÍDAS: Cláudio Ramos (FC Porto), Diogo Silva (Fafe), Pepelu (Levante, Espanha), Jonathan Toro (Huesca, Espanha), 
Richard Rodrigues (Internacional de Porto Alegre, Brasil), Philipe Sampaio (Guingamp, França), João Vigário (Nacional), João 
Reis (Chaves), Xavier (Panathinaikos, Grécia), Ronan (Rio Ave), Petkovic 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Tondela-FC Porto B (2-1)

V. SETÚBAL
Treinador: 
Meyong (interino)

ENTRADA: DEFESAS: Derick Poloni (Leixões), Alexsandro Ribeiro (Praiense) 
SAÍDAS: Berto (Kunshan FC, China), Pirri (Kunshan FC, China), Mano, Nuno Pinto, Éber Bessa, Zequinha, Mendy, Guedes, 
Montiel, Carlinhos, Mansilla (Farense) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: a definir

P. FERREIRA
Treinador: 
Pepa

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Michael Fracaro (Atlético Mineiro, Brasil), Jordi (Vasco da Gama, Brasil). DEFESAS: David 
Sualehe (Farense),MÉDIOS: Bruno Costa (Portimonense), Martín Calderón (Real Madrid B, Espanha). AVANÇADOS: Lucas 
Silva (Flamengo, Brasil), Luther Singh (Moreirense), Pedro Martelo (Corunha B, Espanha), João Pedro (V. Guimarães) 
SAÍDAS: Bruno Santos (AEL Limassol), Ricardo Ribeiro, Bruno Teles (Académica), Stephen Eustáquio (Cruz Azul), André 
Micael (Varzim), Denilson Júnior, Murilo (Mirassol), Vasco Rocha 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: P. Ferreira-Braga B, 3-1 ; Braga-P. Ferreira (3-0), Rio Ave (02/09) 

BOAVISTA
Treinador: 
Vasco Seabra

ENTRADAS: DEFESAS: Yanis Hamache (Nice, França), Ricardo Mangas (Aves), Jesús Gómez (Atlas, México). MÉDIOS: 
Angel Gomes (Manchester United, Inglaterra), Show (Belenenses), Nuno Santos (Moreirense),  Javi García (Bétis, Espanha). 
AVANÇADOS: Jorge Benguché (Olimpia, Honduras)  
SAÍDAS: Helton Leite (Benfica), Carraça (FC Porto), Marlon Xavier (Trabonzspor, Turquia), Fabiano (Palmeiras, Brasil), 
Ricardo Costa (terminou a carreira), Idris, Obiora, Yaw Ackah (Kayserispor, Turquia), Mateus (Penafiel), Heriberto (Brest, 
França), Fernando Cardozo (Olimpia, Paraguai), Stojiljkovic (Braga) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Boavista-Chaves, 0-2

MARÍTIMO
Treinador: 
Lito Vidigal

ENTRADAS: DEFESAS: Hermes (Cruzeiro, Brasil), MÉDIOS: Rafik Guitane (Rennes, França). AVANÇADOS: Fumu Tamuzo 
(Avenir Béziers, França), Joel Tagueu (Cruzeiro, Brasil), Rúben Macedo (Aves) 
SAÍDAS: Rúben Ferreira, Bebeto, Vukovic, Fabrício (Caykur Rizespor, Turquia), Evandro (Beroe, Bulgária) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Marítimo-Marítimo B, 5-1, Marítimo-Marítimo B, 5-0, Marítimo-Marítimo sub-23, 8-0, Rio Ave (29/08). 
Estágio em Lousada de 28/08 a 09/09.  

GIL VICENTE
Treinador: 
Rui Almeida

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Daniel Fuzato (Roma, Itália). DEFESAS: Souleymane Aw (Avenir Béziers, França), Talocha 
(Riga, Letónia), Joel Pereira (Omonia, Chipre), Tim Hall (Karpaty, Ucrânia). MÉDIOS: Kanya Fujimoto (Tokyo Verdy, Japão), 
Antoine Léautey (Chamois Niortais, França), Leandrinho (Botafogo, Brasil). AVANÇADOS: Boubacar Hanne (Wolverhampton, 
Inglaterra), Miullen (Londrina, Brasil) SAÍDAS: Wellington, Bruno Dinis (Vilafranquense), Edwin Vente (Covilhã), Arthur 
Henrique (Ferroviária, Brasil), Fernando Fonseca, Alex Pinto (Farense), Soares, Kraev (Midtjylland, Dinamarca), Rúben 
Ribeiro (Hatayspor, Turquia), Naidji (Paradou, Argélia), Baraye (Parma, Itália), Sandro Lima (Tianjin Teda, China) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: V. Guimarães (12/09)

SANTA CLARA
Treinador: 
Daniel Ramos

ENTRADAS: DEFESAS: Mansur (Atlético Mineiro, Brasil), Mikel Villanueva (Málaga, Espanha), . MÉDIOS: Lucas Marques 
(Estoril), Júlio Romão (Ponte Preta, Brasil). AVANÇADOS: Gustavo Vera (Liverpool, Uruguai), André Mesquita (Marítimo B), 
Jean Patrick (Académico de Viseu) 
SAÍDAS: Mamadu, Zé Manuel, César, Francisco Ramos (V. Guimarães) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Penafiel-Santa Clara 0-4; Nacional-Santa Clara 1-2; estágio em Penafiel, entre 27 de agosto e 5 de 
setembro

MOREIRENSE
Treinador: 
Ricardo Soares

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Kewin (Mirassol). DEFESAS: Ferraresi (FC Porto B), Pedro Amador (Braga), Matheus Silva 
(Farense). MÉDIOS: Idriss (Felgueiras). AVANÇADOS: Yan (Sport Recife), Lucas Rodrigues (Mafra), Malik (Fafe), Derik 
(Académica), Leo Ruiz (Varzim) 
SAÍDAS: Trigueira (Tondela), Nuno Macedo (Estoril), João Aurélio, Iago Santos  (Al Taawon, Arábia Saudita), Halliche, 
Bruno Silva (Mafra), Nuno Santos (Boavista), Bilel, Gabriezinho (Rio Ave), Luher Singh (Paços de Ferreira), David Texeira, 
Nenê 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Moreirense-Chaves 1-1, Moreiremse-Gil Vicente 0-0, Nacional (05/09), V. Guimarães (09/09) 

FAMALICÃO
Treinador: 
João Pedro Sousa

ENTRADAS: GUARDA-REDES: Zlobin (Benfica). DEFESAS: Alexandre Penetra (Benfica), Henrique Trevisan (Ponte Preta, 
Brasil), Abdul (Chaves), Babic (Estrela Vermelha de Belgrado). MÉDIOS: Andrija Lukovic (Rakow, Polónia), Diego Batista 
(Benfica), Francisco Saldanha (Benfica). AVANÇADOS: Valenzuela (Barracas Central, Argentina), Jhonata Robert (Grémio/
Brasil). SAÍDAS: Rafael Defendi (Farense), Vaná (FC Porto), Roderick (Wolverhampton, Inglaterra), Ivo Pinto (Dínamo Zagreb, 
Croácia), Álex Centelles (Valencia, Espanha), Nehuén Pérez (A. Madrid, Espanha), Cissé (Châteauroux, França), Coly (Nice, 
França), Racic (Valencia, Espanha), Pedro Gonçalves (Sporting), Diogo Gonçalves (Benfica), Fábio Martins (Braga), 
Schiappacasse (Atl. Madrid, Espanha) JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: a definir 

RIO AVE
Treinador: 
Mário Silva

ENTRADA: GUARDA-REDES: Léo Vieira (Atlético Paranaense, Brasil). DEFESAS: Ivo Pinto (Famalicão), Nando Pijnaker 
(Grasshoppers, Suíça). MÉDIO: Francisco Geraldes (Sporting). AVANÇADO: André Pereira (FC Porto) 
SAÍDAS: Paulo Vítor (Chaves), Diogo Figueiras (Braga), Messias (América Mineiro, Brasil), Al Musrati (Braga) 
JOGOS DE PRÉ-ÉPOCA: Rio Ave-Marítimo 0-0; Paços de Ferreira (02/09)     
LIGA EUROPA, 2ª PRÉ-ELIMINATÓRIA: sorteio a 31 de agosto, jogo a 17 de setembro
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Brendon Lucas já venceu a II liga 

Encada, extremo

ram uma quota-parte. “Os 
adeptos também me chama-
ram e outros jogadores me 
disseram que puxam muito 
pela equipa e isso é muito im-
portante para que o clube es-
teja onde merece estar.” 

O central brasileiro já conhe-
ceu o grupo de trabalho e dei-
xou elogios. “É um grupo com 
muita ambição, que quer mes-
mo vencer. O treinador gosta 
de apostar nos jovens e de cer-
teza que vamos fazer uma boa 
época”, concluiu.

ANTÓNIO S. FONSECA 
bbb A excelente época que o 
central realizou na época pas-
sada ao serviço do Covilhã, le-
vou a SAD do Leixões a avan-
çar para a sua contratação, 
constituindo o quarto central 
no plantel de Tiago Fernandes. 
Brendon é o décimo quinto re-
forço do emblema de Matosi-
nhos, num plantel formado 
por muitos jovens, tendo ape-
nas nas suas fileiras seis joga-
dores com mais de 25 anos. 

O central foi utilizado em 11 
jogos no Portimonense, no 
ano em que chegou, mas na 
época seguinte, 2017/18, com 
os algarvios na I Liga, Vítor 
Oliveira descartou-o e foi em-
prestado à Académica. Chega 
agora ao Leixões, reconhece a 
vontade que tinha de jogar no 
Mar e promete muito trabalho 
para ajudar o grupo a alcançar 
os objetivos. “O Leixões é um 
grande clube do futebol por-
tuguês e desde o primeiro mo-
mento que sempre tive von-
tade de vir para cá”, garantiu. 
Para além da grandeza do clu-
be, os adeptos também tive-

O central  chegou a 
Portugal para o Portimo-
nense, em 2016, e na 
primeira época pelos 
algarvios venceu a II Liga. 
Perdeu espaço na equipa da 
I Liga, sendo emprestado à 
Académica e ao Covilhã

Encada assinou por três anos
ANTÓNIO S. FONSECA 
bbb Jefferson Encada, ex-V. 
Guimarães, assinou contrato 
para as próximas três épocas 
com o Leixões.  
O extremo de 22 anos foi for-
mado no Sporting, tendo sido 
campeão nacional de sub-19 
na equipa então comandada 
por Tiago Fernandes, com 
quem agora volta a trabalhar. 
Depois, seguiu-se o Olhanen-
se e o clube da Cidade Berço, 
tendo sido chamado por Ivo 
Vieira, no jogo da primeira jor-
nada, diante do Rio Ave, da 

época passada.  
Nas primeiras declarações do 
jovem após assinar o contrato, 
o extremo garantiu que é um 
jogador “rápido” e “muito for-
te no um para um”. “Trago ta-
lento e velocidade”, avisou. 
“O Leixões é um clube que 
tem produzido jovens e é bom 
para mim, para me ajudar a 
evoluir. É um emblema que 
tem uma grande massa asso-
ciativa, os jogadores mais ve-
lhos podem ajudar na minha 
evolução e prometo deixar 
tudo em campo”, finalizou.

  II LIGA 

 LEIXÕES  Brendon Lucas assinou para as próximas duas 
épocas e chega com a mala carregada de ambição 

EIXO DA DEFESA 
FICA FECHADO

77
Total de jogos que o 
defesa-central realizou em 
Portugal. Deu nas vistas na 
Académica e Covilhã e 
marcou três golos

JOGOS

AROUCA  
ENTRADAS: Fernando Castro (Bahia), Luiz Gustavo (Cruzeiro), 
Brunão (Vila Nova), Joel Ferreira (Mafra), Nuno Rodrigues 
(Mafra), Leandro Silva (Académica),Diogo Clemente 
(Oliveirense),Blondell (Huachipato),Júnior Sena (Cova da 
Piedade), Gustavo Balotelli (Apollon Larissa), Norbet Haymamba 
(Oleiros) 

SAÍDAS: Filipe Dinis (Varzim), Moussa Traoré, Assane Baldé 
(Leça), Benny, Diogo Nunes (S. Martinho), Elísio (S. João de Ver), 
Miguel Ângelo (Espinho), Abbas Ibrahim, André Salvador, 
Miguel Abreu (Benfica de Castelo Branco), Valdu Té, Fábio Fortes 
(Hermannstadt), Sheriff Mohammed, Gustavo Balotelli 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Académica-Arouca, 0-1 

ACADÉMICA 
ENTRADAS:  André Farinha (Oleiros), Fábio Vianna (Braga), 
Bruno Teles (P. Ferreira), Rafael Vieira (Farense), Diogo Pereira 
(Anadia), Fabinho (Oliveirense), Mimito Biai (V. Guimarães), João 
Mário (Ac. Viseu), Rafel Furtado (Paraná), Zourdine Thior (Real 
Sociedad), Mohamed Bouldini (Oliveirense) 

SAÍDAS: Tiago Pereira (Braga), Sérgio Conceição, Francisco 
Moura (Braga), Arghus, Mauro Cerqueira, Ki (Anyang), Leandro 
Silva (Arouca), João Mendes (Tondela), Marcos Paulo (Vizela), 
Filipe Chaby (Sporting), Djoussé, Barnes Osei (Nea Salamis ), 
Brito, Derik  (Moreirense), 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Académica-Sintrense, 4-1; 
Académica-Arouca, 0-1; Académica-Feirense, 0-3, 
Vilafranquense-Académica, 0-0, Académica-Oliveirense, 0-1 

CASA PIA 
ENTRADAS: Rafa Pinto (BC Branco) Landinho (Vizela) 
SAÍDAS: Rafael Marques (Loures), Pedro Machado (Oliveirense), 
Joel Monteiro (Académico Viseu), David Rosa (Torreense), Lucas 
Castilho (Grémio Anapólis), Tyrese Fornah (Nottingham Forest), 
Ousmane Sountoura (Kissamikos), Martim Maia (Sosnowiec), 
Alexandros Voilis (Olympiakos), Damien Furtado (Rio Ave), 
Mateus Fonseca (Torreense), Lewis Enoh (Covilhã) 

CHAVES 
ENTRADAS:  Paulo Victor (Rio Ave), Bura (Leixões), Luís Rocha 
(Farense), João Reis (Tondela), Nuno Coelho (Belenenses), Luís 
Silva (Leixões), Zé Tiago (Mafra), Roberto (Estoril), Nicolas Reis 
(Santos, Brasil) 

SAÍDAS: Ricardo Nunes (Varzim), Igor, Jean Filipe, Hugo Basto 
(Estoril), Kevin Medina (Qarabag), Diego Galo, David Luís, Simão 
(Penafiel), Babanco, Jefferson, Bernardes Martins (Paços de 
Ferreira), Gamboa (Estoril), Hélder Almeida (Operário dos 
Açores), Wagner (Penafiel), Fatai (Varzim), Mika (Fafe), Platiny, 
Maras (Almería) 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Chaves-Vizela, 1-0; Leixões-Chaves, 
1-3, FC Porto B-Chaves, 0-2; Boavista -Chaves, 0-2, 
Chaves-Trofense, 2-0 

COVA DA PIEDADE 
SAÍDAS: José Costa (Alverca), Victor Massaia, Kusunga, Celso 
Raposo, Sylla, Marakis, Patrão, Miguel Rosa, Balogun, Edinho, 
Gustavo Moura (Mafra), Diarra (Varzim), Vitinho 
(Vilafranquense), André Carvalhas (Académico Viseu) 

COVILHÃ 
ENTRADAS:  Edwin Vente (Gil Vicente), David Santos (Canelas), 
Jean Felipe (Portimonense), André Almeida (Real), Tiago 
Morgado (Real), João Cardoso (Estoril), Mohamed Lamine 
(Lokeren), Russel Sandio (Condeixa), Evaristus (Bragança), Leo 
Cá (Lourosa), Lewis Enoh (Casa Pia) 

SAÍDAS: Carlos Henriques (Mafra), Agostinho Soares, Daniel 
Martins (Créteil-Lusitanos), Kiko Zarabi (Torreense), Leandro 
Pimenta, Miranda, Rodrigo António (Berço), Mica Silva 
(Feirense), Deivison, Silva, Junior Etoundi, Kukula, João Bonani,  
Rodrigo Martins (Mafra), Jean Batista (Lourosa), Ludgério Silva 
(fim de carreira) 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Covilhã-Leixões, 0-0; Covilhã-Ac. 
Viseu, 1-1;  Covilhã-Farense, 0-1; Covilhã-Portimonense sub-23, 3-1; 
Covilhã-Trofense, 6-3, Covilhã-Sertanense, 2-0 

ESTORIL 
ENTRADAS: Nuno Macedo (Moreirense), Hugo Basto (Chaves), 
Carles Soria (Espanhol), Volnei (Internacional), Hugo Gomes 
(Varzim), Rosier (V. Guimarães), Zé Valente (Doxa), João Gamboa 
(Chaves), Bruno Lourenço (Aves), Armin Hodzic (Sloboda, 
Bósnia), André Clovis (Leixões), Aziz (V. Guimarães) 

SAÍDAS: Stojkovic, Lucas Cunha (Braga), Lucas Áfrico 
(Marítimo), Philipe Maia, Rodrigo Defendi, Tembeng, Daniel 
Bragança (Sporting), Khevin, Lucas Marques (Santa Clara), 
Gonçalo Santos (Ethnikos Achnas, Chipre), João Cardoso 
(Covilhã), Belima, Pineda (Santa Clara), Juninho, Matheus Índio, 
Ricardo Rodrigues (Alverca), Rafael Barbosa (Tondela), Roberto 
(Chaves), Hugo Firmino (Doxa, Chipre), Miguel Crespo 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Estoril-Vilafranquense, 4-3; 

FEIRENSE 
ENTRADAS:  Pedro Monteiro (Leixões), Sérgio Silva 
(Oliveirense), Mica (Covilhã), Latyr Fall (Ac. Viseu), João Tavares 
(Mafra), Fabrício (Farense) Agdon (Oliveirense)  

SAÍDAS: Tiago Mesquita, Ricardo, Cavadas (Leça), Flávio 
Ramos, Ramires, Christian, Vítor Silva (Lourosa), João Amorim, 
Elves Baldé (Sporting B), Pedro Henrique (Farense), Boupendza, 
Abel Camará, Sturgeon, Steven, Anthony (Leça) 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Feirense-Espinho, 5-0; 
Académica-Feirense, 0-3 

LEIXÕES 
ENTRADAS: Rafael Furlan (Grémio Anapólis), Paulo Machado 
(Mumbay City), Joca (Rio Ave), Adewala Sapar (Olhanense), 
Wendel (Flamengo), Yair Castro (1º Dezembro), Jefferson Encada 
(V. Guimarães), Kiki (Braga), Jota (Espinho),  Stojkovic (Estoril) , 
Emir Terzi (B. Dortmund), Matheus Alves (Flamengo), Wallison, 
Brendon Lucas (Covilhã) 

SAÍDAS: Miguel Oliveira (V. Guimarães), Zé Carlos (Braga), 
Pedrinho, Vítor Bruno (Vilafranquense), Bura (Chaves), Derick 
Poloni (V. Setúbal), Pedro Monteiro (Feirense), Amine Oudrhiri 
(Farense), Paná, Braga (Salgueiros), Joca (Rio Ave), Luís Silva 
(Chaves), Rui Pedro (FC Porto), Romário Baldé (Gil Vicente), 
Perdigão (Alashkert), André Claro,  Avto,  André Clóvis (Estoril) 

JOGO DE PREPARAÇÃO: Leixões-Chaves, 1-3 

MAFRA 
ENTRADAS: Carlos Henriques (Covilhã), Tomás Domingos 
(Benfica), Nuno Campos (Nacional), Bruno Silva (Moreirense), 
Anthony Sosa (Nacional), Andrezinho (Alverca), Rúben Ramos  
(Moreirense), Kaká (Nacional), Carlos Daniel  (Beira Mar), Rodrigo 
Martins (Covilhã), Gustavo Moura (Moreirense), Stevy 
Okitokandjo (BC Branco), Rui Gomes, Leandro Barrera, Flávio 
Silva (Alverca), Diego Medeiros, Abel Camará (Feirense), Bruno 
Silva (Felgueiras) 

SAÍDAS: José Chastre, Rúben Freitas (Nacional), Joel Ferreira 
(Arouca), Juary Soares, João Tavares  (Feirense), Júnior Franco  
(Penafiel), Hélio Cruz  (Casa Pia), Nuno Rodrigues  (Arouca), 
Gustavo Cazonatti (Brasil Pelotas), Rui Areias, Lucas Rodrigues 
(Moreirense), Paul Ayongo  (P. Ferreira), Zé Tiago (Chaves), Rui 
Gomes, Leandro Barrera, Diego Medeiros, Flávio Silva (Alverca) 

OLIVEIRENSE 
ENTRADAS:  Arthur (Desportivo Brasil), Rui Dabó (Comércio e 
Indústria), Pedro Machado (Casa Pia), Raniel (Pinheiro), Léo Bahia 
(Tonan Maebashi), Israel (Boatafogo-PB), Lamine (Trencin), 
Michel Lima (Boavista-RJ), Lusinho (América), Thalis 
(Coimbra-MG), Davou (Montalegre), Pedro Bortoluzo 
(Votuporanguense), Miguel Lima (Maria da Fonte), Jorge Luiz 
(Grémio), António Gomes (Pescara) 

SAÍDAS:  Bruno Vale (fim de carreira), Luís Costa, Michael 
Douglas (Varzim), Sérgio Silva (Feirense), Elízio (Fafe), Diogo 
Clemente (Arouca), Alemão (Ararat, Arménia), Duarte Soares 
(Águeda), Wellington (Juventude, Brasil), Paraíba (Atibaia), 
Fabinho (Académica), Agdon (Feirense), Serginho (Águeda), 
Sacra (Estarreja), Cláudio Silva (Gondomar), Malele, Bouldini,  
Miguel Silva,  Sérgio Ribeiro (Universitatea Cluj, Roménia), 
Mohamed Bouldini (Oliveirense) 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Leixões-Oliveirense, 1-1, 
Oliveirense-FC Porto B, 1-2, Académica-Oliveirense, 0-1, 
Oliveirense-Espinho, 1-1 

PENAFIEL 
ENTRADAS: Simãozinho (Chaves), Vitinha (Lourosa), Cassiano 
(Grémio Anápolis), David Thomaz (Grémio Anápolis), Júnior 
Franco (Mafra), Mateus (Boavista), Pedro Prazeres (Leça), 
Wagner (Chaves), Gustavo (Grémio Anápolis) 

SAÍDAS: Jeferson (Londrina), Marcel (Londrina), Yuri Araújo (Ac. 
Viseu), Ruster (Londrina), Alfredo (Penapolense), Pires, Léo 
Navacchio; Felipe Macedo; Jeferson (Londrina), João Paulo; 
Inácio Santos; Pedro Lemos, Romeu Ribeiro, Márcio Santos,  
Gleison,   

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Penafiel-Santa Clara, 0-4 
VARZIM 
ENTRADAS: Ricardo Nunes (Chaves), Filipe Dinis (Estoril), 
Thiago Valle (Grémio Anápolis), André Micael (P. Ferreira), Álvaro 
Milhazes (Sertanense), Luís Pinheiro (Benfica B), Rui Silva 
(Benfica B), Michael Douglas (Oliveirense), Paulo Moreira 
(Águeda), Boubakary Diarra (Casa Pia), Pami (Canelas), André 
Vieira (Farense), Ibrahima (U. Madeira), Rentería (Vianense), Fatai 
(P. Ferreira), Lessinho (U. Madeira) 

SAÍDAS: Serginho (Trofense), Hugo Gomes (Famalicão), João 
Amorim, Zé Diogo (Merelinense) e Alan Henrique, Christophe 
(Amora), Soisalo (Zulte Waregem), Pedro Ferreira (Aalborg), 
Leonardo Ruiz (Sporting), Lumeka (Troyes), Frédéric Maciel 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Vilafranquense-Varzim,1-0  

VILAFRANQUENSE 
ENTRADAS: Bruno Diniz (Gil Vicente), Marcos Vinícius 
(Chapecoense), Vítor Bruno (Leixões), Diogo Coelho (Nacional), 
Léo Cordeiro (Gil Vicente), Vitinho (Cova da Piedade), Rodrigo 
Rodrigues (Paraná), Carlos Fortes (U.Craiova), Gabriel Honório 
(Santa Rita)  

SAÍDAS:  Rodrigo Josviaki, Dirceu, Kássio, China (Marinhense), 
Brigues (Louletano), Rafael Furlan (Leixões), Korzun, Ulisses, 
Silas (Torreense), Isidoro (Santa Clara), Kikas (Belenenses), 
Tocantins(Torreense) , Wilson Santos, João Vieira, Pepo 

JOGOS DE PREPARAÇÃO: Vilafranquense-Varzim,1-0, Ac. 
Viseu-Vilafranquense,0-0, Vilafranquense-Académica, 0-0, 
Estoril-Vilafranquense, 4-3; 

ACADÉMICO DE VISEU 
ENTRADAS: Joel Monteiro (ex-Casa  Pia), André Carvalhas (Cova 
da Piedade), Yuri Araújo (ex-Penafiel), João Vasco (Olhanense) 

SAÍDAS:  Rui Silva (Varzim), Hwan, Lucas Silva , Steven (Santa 
Clara), João Oliveira (Sosnowiec, Polónia), Latyr Fall (Feirense), 
Edgar Abreu (Lourosa), Jean Patrick (Santa Clara), João Mário 
(Académica), Nathan Júnior (Samtredia, Geórgia) 

JOGOS DE PREPARAÇÃO:  Covilhã-Ac. Viseu, 1-1, Ac. 
Viseu-Vilafranquense, 0-0 

VIZELA 
ENTRADAS: Pedro Silva (Hoge), Ofori (Fafe), Marcos Paulo 
(Académica), Marcelo, Chidera (Portimonense), João Pais 
(Mortágua) 

SAÍDAS: Cajó (Pedras Salgadas), Rafa Alves (PAEEK, Chipre), 
Rodrigo (Porto d’Ave), Kaká (Olhanense), João Faria (Trofense), 
Castro, Tarcísio (Salgueiros), Landinho (Casa Pia), Raviola (Fafe), 
João Mendes,

MERCADO
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O Vitória de Setúbal anun-
ciou ontem a desistência das 
provas de sub-23, terminan-
do o projeto iniciado há dois 
anos devido à necessidade de 
“equacionar e redefinir 
estratégias”. Em sentido 
inverso, a Direção do clube 
inscreveu uma equipa sénior 
na II Divisão da AF Setúbal, 
esclarecendo que esta tem 
como objetivo receber os 
jogadores provenientes da 
formação.—M.N.A.

V. SETÚBAL SEGUNDA 
EQUIPA NO DISTRITAL 

O médio Felipe Alves está a 
treinar com o plantel da 
Oliveirense e deve ser 
oficializado pela SAD como 
reforço. O brasileiro, de 29 
anos, está sem jogar desde 
2018, altura em que repre-
sentou o Penapolense, do 2.º 
escalão do Campeonato 
Paulista, antes de rumar ao 
Zaria Balti da Moldávia. 
Felipe Alves passou por 
clubes como o Nova Iguaçu, 
Tupi e América-RN.—A.C.

Fernando Cardozo, extremo 
de 19 anos, vai representar o 
Vizela na presente tempora-
da, por empréstimo do Club 
Olimpia, sendo que o Vizela 
fica com opção de compra. 
Refira-se que, na última 
edição da I Liga, o ala 
representou o Boavista. 
Natural de Asunción, capital 
do Paraguai, foi na terra natal 
que deu os primeiros passos 
no futebol, concretamente 
no Club Olimpia.

O fixo brasileiro Vítor Hugo e 
o ala Hebbert de Jesus (na 
foto) são os mais recentes 
reforços da equipa bracaren-
se. Vítor Hugo, de 32 anos, 
chega proveniente do Pato 
Futsal, onde realizou um 
jogo. Já Bolt, como é mais 
conhecido, esteve no Ayat do 
Cazaquistão, onde fez 16 
golos em 25 jogos. Ambos já 
foram apresentados e já 
podem trabalhar às ordens de 
Paulo Tavares.—F.M.

OLIVEIRENSE FELIPE 
ALVES JÁ TREINA 

VIZELA FERNANDO 
CARDOZO A CAMINHO 

BRAGA/AAUM UM PAR 
DE REFORÇOS 

Marco Antunes vai coordenar os escalões de formação em Angola

CLÁUDIA OLIVEIRA 
bbb Angola vai estrear-se num 
Mundial de futsal em 2021, na 
Lituânia, e isso fez ressurgir o 
interesse da população pela 
modalidade. Ao ponto de estar 
a ser estruturada a criação da 
Liga Futsal Angola (LFA), a pri-
meira liga profissional em Áfri-
ca. E neste projeto entra um 
português, Marcos Antunes, 
para coordenador técnico dos 
escalões de formação nesta 
Liga. 

“Percebi que dentro do proje-
to da LFA há um programa de 
formação e procuravam al-
guém que encabeçasse e crias-
se estratégias para desenvolver 
o desenho de raiz. Chegamos a 
acordo para eu ser coordenador 
técnico do projeto de formação 
da LFA, um trabalho feito mais 
à distância nesta primeira fase. 
Vai ser criada uma equipa de 
trabalho e alguns documentos 
para disponibilizar aos clubes 
e às escolas para potenciar a 
oferta adequada à realidade do 
país”, conta Marcos Antunes, 

acrescentando que “só em 
Luanda, há um milhão e meio 
de alunos” que podem integrar 
a modalidade. 

O treinador de futsal na esco-
la Os Afonsinhos, em Resende 

(função que vai conseguir con-
ciliar), considera que o sucesso 
de Portugal na modalidade aju-
dou ao convite. 

“A escolha do Marcos baseia-
se no excelente trabalho que 
ele vem desenvolvendo em 
Portugal. Ele demonstrou in-
teresse em desenvolver este 
plano, primeiro pelos laços fa-
miliares que o ligam a Angola, 
pois a sua família é de cá. E, em 
segundo, pelo facto do poten-
cial de massa humana existen-
te em Angola que tem tudo 
para existir um processo pro-
missor”, esclareceu Dino Pau-
lo, membro do Conselho Con-
sultivo da Federação Angolana 
e responsável pela contratação 
do português.

INTERCÂMBIO Liga de Angola está a ser criada e terá um 
projeto de formação com um português a liderar

Alma lusa no 
futsal de África
Marcos Antunes é treina-
dor e coordenador do 
projeto Os Afonsinhos, 
escola de futsal em 
Resende, e vai assumir o 
cargo de diretor técnico de 
formação em Angola, 
estruturando-o de raiz

O trabalho de Marcos Antunes já tinha sido alvo de 
distinção em Portugal. Em 2018, a Federação Portuguesa 
de Futebol distinguiu o clube de futsal Atitudes Traqui-
nas – Os Afonsinhos (projeto desenvolvido no seio da 
comunidade escolar de S. Martinho de Mouros) com o 
troféu Quinas de Ouro, por promover a igualdade, a 
excelência escolar e a inclusão social na comunidade. Já 
em fevereiro deste ano, os Afonsinhos assinaram um 
protocolo de colaboração com o InterMovistar (Espa-
nha) para formação e Erasmus de atletas, dirigentes e 
corpo técnico. 

Quinas de Ouro e o Intermovistar

“Procuravam 
alguém que 
criasse estratégias 
para desenvolver o 
projeto de raiz”
Marcos Antunes 
Treinador

Anterior Direção 
defende-se
CLÁUDIA OLIVEIRA 
bbb Numa nota informativa 
enviada às redações, a Direção 
cessante do Aves (liderada por 
Armando Silva) falou pela pri-
meira vez sobre os problemas 
que afetam a SAD e que têm 
repercussões no clube. Os só-
cios integrantes da última di-
reção atestam que procuraram 
fazer a “cobrança dos valores 
que são devidos ao clube, as-
sim como estabeleceu inúme-
ros contactos para obtenção 
de uma alternativa de investi-
mento credível e viável”, algo 
que não foi possível pelo “ele-
vado passivo acumulado pela 

SAD”. “Toda a prova docu-
mental dessas várias diligên-
cias foi entregue à nova Dire-
ção poucos dias após o ato 
eleitoral”, informam. 

No comunicado reconhece-
se que a “dívida da SAD à Segu-
rança Social e a clubes estran-
geiros por causa de direitos de 
formação de jogadores” estão 
a prejudicar o clube, nomeada-
mente por via dos processos 
judicias na FIFA, que “não faz 
destrinça entre a SAD e o Clu-
be, apesar de ambos terem 
personalidades jurídicas dife-
rentes”, reforçando que deixa-
ram o clube sem dívidas.

Surto de covid não 
compromete

CLÁUDIA OLIVEIRA 
bbb Em Arouca reina a 
apreensão perante o aumento 
do número de infeções por 
coronavírus. Ontem, eram 131 
os casos ativos. A preparar o 
regresso à II Liga, o clube ga-
rante que não haverá necessi-
dade de adiar a primeira jorna-
da, dia 13 de setembro. 

“Não precisamos de adiar o 
jogo, no Estoril”, garantiu Joel 
Pinho, diretor desportivo do 
FC Arouca. “Estamos a tomar 
as devidas precauções porque 
o primeiro cuidado tem de ser 
tomado por nós próprios. Te-
mos seguido as direções da 

Direção-Geral da Saúde. Te-
mos cuidados redobrados no 
que diz respeito à circulação 
dos jogadores que passou a ser 
só de casa para o estádio.” 

O dirigente revelou que “os 
jogadores estão tranquilos”. 
“Desde o primeiro dia que temos 
tido ações de formação. Foram 
informados do que estava a 
acontecer no concelho e aconse-
lhados a manter ainda mais o 
distanciamento social”, frisou 
Joel Pinho. O diretor desportivo 
reconheceu que “houve alguma 
descontração social”, mas espera 
“que o surto passe rápido”, ape-
lando a que todos “tenham os 
devidos cuidados”. 

Em conferência de impren-
sa, a presidente da Câmara, 
Margarida Belém, revelou que 
há quatro doentes internados 
e afastou a hipótese de um cor-
dão sanitário.

Clube alertou atletas 
para redobrarem os 
cuidados, mas 
primeira jornada não 
está em risco

Plantel está ciente das medidas a tomar face à covid-19

AVES
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O estranho eco do hino

ANA LUÍSA MAGALHÃES 
bbb Por esta altura, jogar sem 
adeptos já não uma novidade 
para ninguém, mas as partidas 
pela Seleção Nacional não vão 
deixar de provocar alguma es-
tranheza, admitiu Jota. “Por 

aquilo que já tivemos no clu-
be, estamos mais ou menos 
preparados para o jogo e para 
este novo clima sem adeptos, 
sem aquele ambiente fervoro-
so. Na seleção é sempre dife-
rente porque há o hino, há o 
sentimento de representar o 
país, mas acho que temos de 
nos adaptar às novas circuns-
tâncias”, afirmou o avançado 
do Benfica e capitão dos sub-
21, que visita Chipre (sexta-
feira) e recebe a Bielorrússia 

(terça-feira), a contar para a 
qualificação para o Europeu. 
“Jogamos pela nossa família, 
pelos nossos adeptos que fica-
ram em casa, pela nossa pátria. 
Temos de jogar por eles como 
se estivessem ao nosso lado e 
é isso que vamos fazer”, acres-
centou Jota. 

O jogador tem a “certeza que 
vai correr tudo da melhor for-
ma”, desde que a equipa orien-
tada por Rui Jorge esteja “sem-
pre unida e confiante”.

Jogar sem adeptos 
não é novidade, mas 
Jota admite que 
fazê-lo pela seleção 
tem outro peso

Jota, do Benfica, é o capitão dos sub-21

ANA LUÍSA MAGALHÃES 
bbb O regresso de Sérgio Oli-
veira à Seleção Nacional é mar-
cado por coincidências felizes. 
O médio do FC Porto volta ao 
Estádio do Dragão, que além 
de ser a sua casa é o recinto 
onde Portugal conquistou a 
Liga das Nações, e vai reencon-

trar a seleção que apadrinhou 
a sua estreia, a Croácia, preci-
samente a 6 de setembro de 
2018. “O regresso ao Dragão é 
excelente, especialmente para 
mim e creio que para todos. 
Ganhámos lá esta competição 
e creio que vamos ser nova-
mente felizes”, projetou Sér-
gio Oliveira, em declarações 
reproduzidas pela Federação 
Portuguesa de Futebol. 

O jogador de 28 anos teve um 
percurso sólido nas seleções 
jovens e esteve até nos Jogos 
Olímpicos de 2016. Soma três 
internacionalizações pelo es-
calão máximo e esta nova cha-

mada de Fernando Santos “é o 
culminar de uma excelente 
época no clube”, afirmou Sér-
gio, que teve um papel rele-
vante na conquista da dobra-

dinha pelos dragões. “É de ex-
trema importância represen-
tar a seleção numa altura des-
tas”, vincou o centrocampista 
que, apesar de já estar habitua-
do ao futebol da era covid-19, 
não deixa de admitir que se 
trata de um cenário “atípico”. 
“Foi muito tempo sem sele-
ção, as condições são muito 
diferentes, fisicamente tam-
bém. Mas é para isto que cá 
estamos, para nos preparar-
mos num curto espaço de tem-
po, temos um jogo importan-
te”, vincou Sérgio Oliveira, 
com a mesma convicção já 
muitas vezes repetida por Fer-

nando Santos: “O que se pers-
petiva é ganhar. Como diz o 
míster, não somos favoritos 
mas sim candidatos. Em todas 
as competições que entramos 
é para ganhar e não vai fugir à 
regra.” 

Depois de todos os testes à 
covid-19 terem regressado ne-
gativos, os 25 convocados tra-
balharam às ordens do treina-
dor na Cidade do Futebol, em 
concreto na novíssima Casa 
dos Atletas, onde a comitiva 
estagia pela primeira vez. O 
jogo de qualificação com a 
Croácia está marcado para sá-
bado.

 SELEÇÃO   Sérgio Oliveira admitiu que é especial jogar no Dragão, a sua casa e onde Portugal 
venceu a Liga das Nações. De regresso às opções, reencontra a equipa que apadrinhou a estreia

VOLTAR AO SÍTIO ONDE 
SE FOI FELIZ É BOA IDEIA

A Croácia é vice-campeã do 
mundo e isso basta para 
antever dificuldades. O 
espírito, no entanto, só 
pode ser um e o médio 
repete a convicção de 
Fernando Santos: “Favori-
tos não, candidatos sim.”

“Ganhámos lá 
[Dragão] esta 
prova e creio que 
vamos ser felizes”
Sérgio Oliveira 
Médio da Seleção Nacional

  DIVERSOS 

CROÁCIA SEM 
OS DOIS MAIS 
INFLUENTES

bbb Martin Olsson (na foto) 
vai desfalcar a Suécia no duplo 
compromisso frente à França 
e a Portugal. A Federação jus-
tificou a desconvocação do la-
teral-esquerdo pelo surto de 
coronavírus que afetou 14 jo-
gadores do Helsingborgs, mas 
o jogador não ficou convenci-
do com a explicação. “O meu 
teste deu negativo, sinto-me 
bem e até fiz os 90’ frente ao 
Djurgardens no domingo. Te-
nho de entender a decisão, 
mas fico triste, até porque já ti-
nha as malas feitas”, afirmou 
Olsson. Refira-se que a comi-
tiva sueca vai ficar isolada 
num hotel sem ter qualquer 
contacto com o exterior.  

OLSSON FICA 
DE FORA POR 
PREVENÇÃO

bbb ANA LUÍSA MAGALHÃES 
A Croácia prepara o jogo com 
Portugal sem dois dos jogado-
res mais influentes: os médios 
Luka Modric (Real Madrid) e 
Ivan Rakitic (Barcelona). Nada 
que preocupe o treinador 
Zlatko Dalic. “Não vejo isso 
como um problema. Pasalic, 
Vlasic... esses rapazes mere-
cem jogar. Não olho para a au-
sência do Luka e do Ivan de 
forma negativa. Nunca me 
queixei com o que tenho ou 
não tenho”, frisou o treinador 
dos vice-campeões do mundo. 
“Se alguém merece um des-
canso é o Luka. Se alguém ti-
nha o direito a negociar isso 
era ele. Isso é o início e o fim da 
história”, acrescentou. 
Não por estas ausências, mas 
pela “falta de ritmo”, Dalic 
não tem dúvidas: “Não pode-
mos esperar espetáculos. Me-
tade chega das férias, metade 
não jogou. Definitivamente, 
não é uma boa altura para jo-
gar.”

Luka Modric e Ivan Rakitic 
ficaram de fora. O treina-
dor Zlatko Dalic admite 
que esta “não é uma boa 
altura para jogar”

Feliz Capitão desde o início 
Desta vez, a Liga das Nações arranca com 
Ronaldo. “É sempre um orgulho estar de volta 
à seleção nacional e defender o símbolo da 
nação de todos os portugueses!”, assinalou. 

SUB-21

Á
lv

ar
o 

Is
id

or
o 

/ G
lo

ba
l I

m
ag

en
s

Terça-feira, 1 setembro 2020
www.ojogo.pt

f facebook.com/diariodesportivo.ojogo 
t twitter.com/ojogo 23



DUARTE TORNESI   
PEDRO RIBEIRO 
bbb O braço de ferro entre 
Messi e o Barcelona ainda pro-
mete fazer correr muita tinta, 
mas os interessados no con-
curso do argentino já come-
çam a estudar engenharias fi-
nanceiras para o atrair o joga-
dor. À boleia do interesse de 
Pep Guardiola em reencontrar 
o astro argentino, com quem 
partilhou inúmeros títulos no 
Camp Nou, o Manchester City 
já terá mesmo esboçado um 
plano bilionário para seduzir 
Messi. Isto, claro, sob a condi-
ção de o jogador chegar a custo 
zero ao Ettihad.  

De acordo com a cadeia tele-
visiva ESPN, o emblema in-
glês está disposto a oferecer 
um contrato de cinco anos ao 
argentino e um salário na or-
dem dos 100 M€ brutos 
anuais, valor praticamente 
semelhante ao que aufere em 
Barcelona. A proposta tam-
bém contemplaria um prémio 
de assinatura de 250 M€ que, 

porém, só seria pago a Messi 
em 2023.  

Isto porque o primeiro esbo-
ço de um futuro contrato esta-
belece que o argentino só joga-
ria com a camisola do Man-
chester City nas próximas três 
épocas, findas as quais se mu-
daria para os New York City. 
Nos Estados Unidos da Améri-
ca, o jogador poderia jogar até 
aos 38 anos a ganhar os mes-
mos 100 M€ brutos anuais.   

O pagamento do prémio de 
assinatura por parte do emble-
ma nova-iorquino permitiria 
ao emblema de Manchester 
evitar futuros problemas rela-
cionados com o fair play finan-
ceiro. Recorde-se que, este 
ano, os citizens chegaram a 
estar suspensos das provas eu-
ropeias pela UEFA por uma 
quebra das regras, embora a 
decisão tenha sido revogada 
posteriormente pelo TAS.  

MESSI ENVOLVE 
PLANO FARAÓNICO
Contrato prevê que o 
jogador atue três épocas 
em Inglaterra e outras duas 
nos New York City, clube 
que, em 2023, pagaria o 
prémio de assinatura de 
250 M€ para “fintar” o  
fair play financeiro

MERCADO Citizens querem seduzir o argentino com um 
salário de 100 M€ brutos anuais e uma reforma dourada

Villarreal dá 7 M€ por Rui Silva

bbb O futuro de Rui Silva não 
passa pelo Granada e o guarda-
redes português está a ser 
muito cobiçado. Segundo o 
jornal “Marca”, o clube da An-
daluzia recebeu uma oferta do 
Villarreal: 7 M€, verba que 
pode aumentar mediante a 
concretização de determina-

dos objetivos. Porém, estes va-
lores foram recusados pelos 
sétimos classificados da últi-
ma La Liga, tal como uma 
ofensiva do Bétis.  

Apesar de ter assegurado 
Claudio Bravo, livre após o fim 
de contrato com o Manchester 
City, o emblema de Sevilha, 
também fez uma oferta por 
Rui Silva, segundo o “Mundo 
Deportivo”, mas bastante in-
ferior à do Villarreal: 4 M€. 
Naturalmente o Granada tam-
bém recusou, sendo que a res-
posta às duas propostas foi a 

mesma: só deixa o guardião 
luso sair mediante a cláusula 
de rescisão, que é de 15 M€. 
Isso mesmo sabendo que Rui 
Silva tem apenas mais um ano 
de contrato e rejeitou a pro-
posta para a renovação. 

Desde janeiro de 2017 no 
Granada, Rui Silva tem sido 
um pilar da equipa, ajudando 
à subida de divisão em 
2018/19, sendo eleito o me-
lhor guarda-redes da II liga, e 
na que acabou ajudou a equipa 
a qualificar-se para as pré-eli-
minatórias da Liga Europa. 

Oferta incluiu mais 
dinheiro por objeti-
vos. Granada remete 
para cláusula de 
rescisão de 15 M€

Rui Silva não renova 

Messi não apareceu ao treino de ontem, depois de ter já falhado os testes à covid-19

DAVID SILVA 
OFICIALIZADO 
E... ISOLADO
bbb A Real Sociedad oficiali-
zou ontem a contratação de 
David Silva (na foto), que ves-
tiu a nova camisola no relvado 
da Reale Arena. Em conferên-
cia de Imprensa, o médio con-
tratado ao Man. City deu con-
ta das suas ambições para esta 
nova aventura. “Acho que po-
demos lutar por títulos e jogar 
bem na Europa. Seria bom 
para o clube”, afirmou. Horas 
após o evento, o clube anun-
ciou que o jogador tinha acu-
sado positivo à covid-19 no 
teste realizado pela manhã e 
que foi obrigado a ficar isolado 
em casa, ficando, assim, adia-
da a sua integração nos traba-
lhos de pré-temporada.  

RAKITIC 
REGRESSA 
AO SEVILHA

bbb Rakitic vai jogar no Sevi-
lha nas próximas duas tempo-
radas, regressando ao clube de 
onde saiu em 2014 rumo ao 
Barcelona. O médio, de 32 
anos, não integra os planos de 
Ronald Koeman para os blau-
grana e os dois clubes chega-
ram a um acordo para uma 
transferência com um mon-
tante que atingirá os 8 M€ me-
diante objetivos se os andalu-
zes se qualificarem para a 
Champions ou Liga Europa 
nos próximos dois anos. Este 
acordo explica-se também 
pela vontade de Rakitic em ru-
mar ao Sevilha e com a neces-
sidade do Barcelona em pou-
par 8 M€ brutos por ano do sa-
lário do atleta, que só tinha 
um ano de contrato. Julen Lo-
petegui vê assim realizado o 
desejo de um craque para o 
meio-campo dos andaluzes, 
que ainda ontem garantiram 
a continuidade do guardião 
Bono, pagando ao Girona 4 
M€, mais um por objetivos. 

Andaluzes chegaram a 
acordo com o Barcelona 
para a transferência que, 
no máximo, ronda os 8 M€ 
e por objetivos

O Valladolid oficializou a 
contratação de Weissman 
por 4 M€. Melhor marcador 
da liga austríaca da última 
temporada, com 30 golos em 
31 jogos disputados pelo 
Wolfsberger, o internacional 
israelita, de 24 anos, tinha 
sido escolhido como alvo 
principal para este defeso 
pelo proprietário Ronaldo 
“Fenómeno”, que assumiu 
publicamente ser um 
“grande fã” do avançado.   

OFICIAL VALLADOLID 
ANUNCIA WEISSMAN 

O sorteio do campeonato 
espanhol realizou-se ontem 
e ditou um Barcelona-Real 
para o dia 25 de outubro. Na 
primeira jornada, catalães e 
merengues recebem Elche e 
Getafe, respetivamente, mas 
esses encontros – tal como o 
Sevilha-Atlético de Madrid – 
vão ser realizados mais tarde 
devido ao período de férias 
mais alargado das equipas 
envolvidas nas fases finais 
das competições europeias. 

LIGA SORTEIO DITOU 
CLÁSSICO EM OUTUBRO

   

750
Entre salários e prémio de 
assinatura, o City pretende 
oferecer 750 M€/brutos a 
Messi por cinco anos  

MILHÕES
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DUARTE TORNESI  
PEDRO RIBEIRO 
bbb José Mourinho não terá 
qualquer problema em moti-
var os seus jogadores para o 
duelo da segunda pré-elimi-
natória da Liga Europa. On-
tem, o sorteio ditou a visita 
dos londrinos ao terreno do 
Lokomotiv Plovdiv, cujo pre-
sidente fez questão de infla-
mar um duelo para o qual a 
equipa comandada pelo por-
tuguês é amplamente favori-
ta. Embalado pelos sucessos 
na Taça e na Supertaça da Bul-
gária, o presidente Hristo 
Krusharski “picou” o Totte-
nham ao garantir que seria a 
sua equipa a avançar. “Eu não 

jogo na lotaria, mas sei que 
vamos vencer os spurs”, ati-
rou o polémico dirigente que, 
após eliminar o Istra na ronda 
anterior, já tinha colocado a 
fasquia bem alta: “Somos 
uma locomotiva sem travões. 
O objetivo é atingir a fase de 
grupos. Se não conseguirmos 
vou cortar uma perna a cada 
um dos jogadores.” 

O treinador Bruno Akrapo-
vic também protagonizou um 
discurso ambicioso, mas, ain-
da assim, mais moderado do 
que o do líder. “É óbvio que 
queremos bater o Tottenham 
em Plovdiv. Espero que os 
adeptos possam vir ao estádio 
para nos dar uma força extra 
contra a equipa de Mourinho, 
o meu ídolo”, disse.  

Da parte do Tottenham não 
houve nenhuma reação ao 
sorteio, estando previsto que 
o “direito de resposta” dos lon-
drinos seja exercido em cam-
po no próximo dia 17.  

Tottenham de Mourinho inicia a corrida europeia na 2.ª pré-eliminatória

 LIGA EUROPA  Presidente do rival do Tottenham disse ter 
a “certeza” que será a equipa búlgara a seguir em frente

Plovdiv inflama 
duelo com Mou
Figura polémica no país, 
Hristo Krusharski falou  
de uma “locomotiva sem 
travões” pronta a rumar à 
fase de grupos. Direito de 
resposta dos londrinos será 
exercido no próximo dia 17

O PSG anunciou que dois dos 
seus jogadores podem estar 
infetados com a covid-19, 
sem revelar as identidades. 
Segundo o “L’Équipe”, os 
atletas são Di María e 
Paredes, que estavam de 
férias em Ibiza e já regressa-
ram a Paris onde, segundo o 
clube, cumprem o protocolo 
de saúde adequado. Finalista 
derrotado da Champions, o 
PSG estreia-se na Ligue 1 
apenas no próximo dia 10.

FRANÇA DI MARÍA 
PODE TER COVID-19

Aurelio de Laurentiis, 
presidente do Nápoles, 
revelou ontem que Allan vai 
ser anunciado como reforço 
do Everton nas próximas 
horas. O médio brasileiro, 
que representou a equipa 
napolitana nas últimas cinco 
temporadas, era um desejo 
antigo de Carlo Ancelotti e 
vai custar cerca de 25 M€ ao 
emblema de Liverpool. O 
próximo alvo do Everton é 
James Rodríguez, do Real. 

O Red Bull Bragantino 
anunciou o despedimento do 
treinador Felipe Conceição 
na sequência da derrota por 
3-0 na casa do Fortaleza. O 
adjunto Marcinho dirigirá a 
equipa interinamente até à 
contratação de um substitu-
to. O Bragantino junta-se a 
Athletico Paranaense, Goiás, 
Coritiba e Sport no lote de 
equipas que trocaram de 
treinador nas seis primeiras 
jornadas do Brasileirão. 

INGLATERRA ALLAN 
VAI PARA O EVERTON

Orientado por Vítor Pereira 
(na foto), o Shanghai SIPG 
goleou por 4-1 o Tianjin Teda 
e cimentou a liderança no 
Grupo B da liga chinesa: em 
oito jogos, soma 20 pontos, 
mais seis que o Beijing 
Guoan que tem uma partida 
em atraso. Recorde-se que os 
quatro primeiros dos dois 
grupos vão discutir o título. 
Os golos do SIPG foram 
apontados por Akhmedov, 
Hulk, Arnautovic e Óscar. 

CHINA VÍTOR PEREIRA 
GOLEIA E SEGUE LÍDER

BRASIL BRAGANTINO 
DEMITE TREINADOR

Eric Dier abordou os primeiros meses de trabalho sob o 
comando de José Mourinho e garantiu sentir-se estimu-
lado pelo português. “Já tinha ouvido elogios por parte 
de muitos jogadores com quem trabalhou, mas viver isso 
em primeira mão é especial. Ele é incrível. Está sempre a 
‘picar-nos’ para trazer ao de cima o melhor de nós. Tudo 
o que ele faz é para estimular-nos com o propósito de 
nos tornar melhores”, revelou o central do Tottenham, 
em entrevista ao portal “The Athletic”.   

Dier sente-se estimulado pelo luso

Paulo Fonseca guiou a Roma ao 5.º lugar da Serie A

Roma tranquiliza 
Paulo Fonseca

bbb Paulo Fonseca tem con-
trato até 2021 e, segundo o 
“Corriere dello Sport”, rece-
beu garantias de que o vai 
cumprir por parte dos novos 
proprietários. De acordo com 
o jornal, o dono e presidente 
Dan Friedkin assegurou isso 
mesmo através de uma reu-
nião por videoconferência, 
tranquilizando o treinador 
português, e manifestando-
lhe inteira confiança. “Espera-
mos iniciar juntos uma longa 
caminhada de vitórias que nos 
levará longe”, foi o tom da 
mensagem transmitida pelo 
novo proprietário numa altu-
ra em que a Imprensa local 
aborda a possível chegada de 
Ralf Rangnick ao emblema da 
capital. 

 A ideia dos dirigentes da Ro-
ma é nomearem o treinador 

alemão, atual líder do futebol 
do grupo Red Bull, para diretor 
desportivo, mas garantiram 
que isso não representa uma 
ameaça para Paulo Fonseca, 
contrariando as notícias de 
alguns órgãos de comunicação 
social italianos. 

O treinador português tem 
estado a liderar a preparação 
da nova época e ontem viu 
confirmada a permanência a 
título definitivo de Mkhi-
taryan: o internacional armé-
nio estava cedido pelo Arsenal, 
que o libertou oficialmente do 
contrato para seguir na capital 
italiana. A Roma também con-
cretizou a venda definitiva do 
avançado Patrick Schick ao 
Bayer Leverkusen por um 
montante na ordem dos 29 
M€, entre valores fixos e por 
objetivos. Parte dessa verba 
será utilizada para assegurar 
Milik junto do Nápoles caso 
Dzeko rume à Juventus. O clu-
be de Paulo Fonseca oferece 10 
M€ além do passe de Under, 
mas os napolitanos pedem o 
dobro pelo avançado polaco. 

Proprietário assegu-
rou ao técnico que o 
seu lugar não está 
em risco mesmo se 
Ralf Rangnick chegar

ITÁLIA

  INTERNACIONAL 

17 DE SETEMBRO 

CAMINHO DOS CAMPEÕES 
Inter Escaldes (And.)-Dundalk (Irl.) 

KuPS(Fin.)-Slovan Bratislava (Eslq.) 

Linfield (I. Nor.)- Floriana (Mal.) 

Riga (Let.)-Tre Fiori (S. Mar.) 

Djurgarden (Sué.)-Europa (Gib.) 

Flora Talin (Est.)-Reiquejavique (Isl.) 

Sileks (Mac.)-Drita (Kos.) 

Astana (Caz.)-Buducnost Podgorica (Mon.) 

Ararat-Armenia (Arm.)- Fola Esch (Lux.) 

Connah’s Quay N. (P. Gal.)-Dínamo Tbilissi (Geó.) 

CAMINHO PRINCIPAL 
Hammarby (Sué.)-Lech Poznan (Pol.) 

M. Haifa (Isr)/Zeljeznicar (Bos)-K. Almaty (Caz) 

Tórshavn (I. Far.)-The New Saints (P. Gal.) 

Backa Topola (Sér.)-Steaua Bucareste (Rom.) 

Progrès Niederkorn (Lux.)-Willem II (Hol.) 

S. Gheorghe Suruceni (Mol.)-Partizan (Sér.) 

Lokomotiv Plovdid (Bul.)-Tottenham (Ing.) 

Honved (Hun.)-Malmoe (Sué.) 

Lincoln (Gib)-Rangers (Esc.) 

Renova (Mac.)-Hajduk Split (Cro.) 

Dunajska Streda (Eslq.)-Jablonec (Che.) 

Shamrock Rovers (Irl.)-AC Milan (Itá.) 

Kaysar Kyzylorda (Caz.)-APOEL (Chi.) 

Lokomotive Tbilissi (Geó.)-Dín. Moscovo (Rús.) 

Coleraine (I. Nor.)-Motherwell (Esc.) 

Teuta (Alb.)-Granada (Esp.) 

Viking (Nor.)-Aberdeen (Esc.) 

CSKA Sófia (Bul.)-BATE Borisov (Bie.) 

Laçi (Alb.)-Hapoel Beer Sheva (Isr.) 

Ventpils (Let.)-Rosenborg (Nor.) 

Servette (Suí.)-Reims (Fra.) 

Olimpija Ljubljana (Esl.)-Zrinjski (Bós.) 

Piast Gliwice (Pol.)-Hartberg (Áus.) 

Hibernians (Mal.)-Féhérvár (Hun.) 

Nomme Kalju (Est.)/Mura (Esl.)- Aarhus (Din.) 

Neftçi (Aze.)-Galatasaray (Tur.) 

Gotemburgo (Sué.)-Copenhaga (Din.) 

Ofi Creta (Gré.)-Apollon Limassol (Chi.) 

Bala Town (P. Gal.)-Standard Liège (Bél.) 

Botosani (Rom.)-Shkendija (Mac.) 

Aris Salónica (Gré.)-Kolos Kovalivka (Ucr.) 

Riteriai (Lit.)-Slovan Liberec (Che.) 

Borac Banja Luka (Bós.)-RIO AVE (POR.) 

Kukesi (Alb.)-Wolfsburgo (Ale.) 

Osijek (Cro.)-Basileia (Suí.) 

Bodo Glimit (Nor.)-Zalgiris Vilnius (Lit.)  

Notas: os encontros realizam-se em partida 
única, na casa da equipa indicada em primeiro 
lugar. Os vencedores qualificam-se para a 
terceira pré-eliminatória, agendada para 24 de 
setembro

ENCONTROS DA   
2.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA  

A Federação italiana (FIGC) 
confirmou ontem o início da 
Serie A para 19 de setembro, 
mas aguarda ainda autoriza-
ção para o regresso de público 
aos estádios. “Já houve expe-
riências positivas ao nível do 
comportamento e a Superta-
ça da UEFA será um teste im-
portante”, afirmou Gabriel 
Gravina, presidente da FIGC, 
aludindo ao Bayern-Sevilha 
de 24 setembro em Budapes-
te, que terá lotação limitada a 
30 por cento.

DECISÃO SERIE A COM 
INÍCIO CONFIRMADO 
A 19 DE SETEMBRO

De volta à seleção italiana, 
Chiellini abordou o despedi-
mento de Maurizio Sarri e 
defendeu o ex-técnico da 
Juventus: “Acho que 
estivemos bem ao ganhar o 
Scudetto, mas parece que ser 
campeão já não é suficiente. 
Muita gente acha que é um 
dado adquirido para nós.” O 
central evitou fazer compa-
rações com Andre Pirlo, o 
novo técnico da Juve, porque 
“os dois estão em momentos 
diferentes da carreira”.

JUVENTUS SARRI 
TEVE DIREITO A 
DEFESA DE CHIELLINI
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Pedro Sousa teve uma boa atuação

RUI GUIMARÃES 
bbb Foi com uma surpresa – o 
ponta-esquerda internacional 
chileno Sebastian Ceballos, 
que já jogou na Liga Asobal, no 
Zamora – que o ABC se apre-
sentou para a temporada de 
2020/21. “Espero que esta 
equipa dê uma resposta como 
a que deu a do ano passado. 
Apesar da ainda maior juven-

tude, porque perdemos atle-
tas experientes, se fizermos 
um campeonato com o ante-
rior ninguém fica chateado”, 
disse Jorge Rito a O JOGO. 

“Temos um conjunto de 
equipas muito fortes, as cinco 
que ficaram acima de nós re-
forçaram-se, o Madeira SAD, 
que ficou abaixo não me pare-
ce ter ficado mais fraco, mas 
depois há uma série de equi-
pas muito interessantes e bas-
ta ver as que querem subir, 
com plantéis de I Divisão”, 
continuou Rito, que, para 
além de Ceballos, tem ainda o 
sérvio Predrag Rodic, o cama-
ronês Michael Chuala (ainda 
não chegou a Braga), o ex-San-

UM ABC MAIS NOVO
Foi com mais um reforço, o 
chileno Sebastian Cebal-
los, que o ABC de 2020/21 se 
mostrou ontem. Para além 
deste, Predrag Rodic, 
Michael Chuala, Tomás 
Teles e Cláudio Silva 
também são caras novasDepois de na semana passada 

ter perdido na segunda ronda 
do challenger de Praga, tendo 
beneficiado de um par de 
match-points, Frederico 
Silva iniciou ontem outra 
prova dessa categoria, em 
Ostrava, igualmente na 
República Checa. O esquer-
dino da Foz do Arelho, 193.º 
mundial, ganhou ao eslovaco 
Martin Klizan (166.º/ex-top 
25), por 7-6 (7/4) e 6-2. Nos 
oitavos de final, Kiko Silva 
enfrenta outro eslovaco, 
Lukas Lacko (177.º/ex-top 
50). —M.P.

CHALLENGER KIKO  
AVANÇA EM OSTRAVA 

6-6
A disputar o sétimo torneio 
de uma mais curta 
temporada, Frederico Silva 
leva seis encontros ganhos 
e outros tantos perdidos, 
sendo este challenger a 
segunda prova pós-retoma 

SALDO

MANUEL PEREZ 
bbb  Aos 32 anos e, apenas 
pela segunda vez, Pedro Sousa 
viu-se sujeito à discussão de 
mais de três sets num encon-
tro. Se tivesse apresentado um 
maior ritmo de jogo, que uma 

lesão antiga lhe roubou, o me-
lhor português a dar aulas de 
geometria num court poderia 
ter saboreado outro resultado. 
O lisboeta e 110.º ATP perdeu 
com o americano Mitchell 
Krueger (198.º), por 6-3, 2-6, 
5-7 e 3-6, em 2h37, tendo como 
fantástica compensação em-
bolsado 218 euros por minuto, 
num total arrebatado de cerca 
de 35 mil euros, já com a pata 
pesada do fisco a subtrair 33 
por cento. No desaproveitar 

do break de vantagem (3-2) no 
terceiro set e do ponto para 
quebra do serviço oposto para 
3-2 no quarto, estiveram as 
chaves de um encontro que foi 
a espaços acompanhado por 
João Sousa e Frederico Mar-
ques – primeiro no court ao 
lado no aquecimento e pouco 
antes do fim junto ao selecio-
nador Rui Machado. O vima-
ranense disputou a primeira 
ronda deste US Open na ma-
drugada portuguesa.

Perdeu em quatro 
sets na primeira ron-
da do US Open  no 
confronto com um  
tenista da “casa”

Pedro Sousa deu boa imagem 
TÉNIS

N.º NOME  IDADE  ALT./PESO POSIÇÃO ANTERIOR 
1  José Martins  17  1,94m/92kg GR ABC 

2 Sebastian Ceballos  28  76m/76kg PE Chile 

6 Diogo Silva  19  1,94m/100Kg  P ABC 

7 Feliciano Couveiro  20 1,94m/102kg LD ABC 

8 Gonçalo Guimarães  19  1,70m/81kg  PE  ABC 

9 João Peixoto  22 1,80m/85kg PE ABC 

10 Predrag Rodic  24 2,04m/103kg LE E. Vermelha (Sér.) 

11 Arsenashvili Erekle  21  1,93m/101kg  P ABC 

16 Carlos Oliveira  20  1,91m/93kg  GR ABC 

19 André José  19  1,85m/82kg  U ABC 

23 Rui Baptista  18  1,81m/72kg  C ABC 

27  Hugo Manso  21  1,98m/101kg  LE ABC 

38  Tiago Ferreira  18  1,91m/95kg  GR  ABC 

45 Tomás Teles  21  1,87m/100kg  P Santo Tirso 

54  Pedro Castro  17  1,83m/88kg  LD ABC 

73  André Rei  27 1,80m/79kg  PD  ABC 

77  João Fernandes  23  1,90m/96kg  LE ABC 

78 Cláudio Silva  24 1,87m/102  GR  Boavista 

88  Michael Chuala  30  1,90m/90kg  LE Int. Clube (Lua.)  

Treinador: Jorge Rito Adjunto: Carlos Ferreira  

Legenda: GR - guarda-redes; PE - ponta-esquerda; P - pivô; PD - ponta-

direita; LE - lateral-esquerdo; C - central; LD - lateral-direito; U - 

universal

PLANTEL DO ABC 2020/21to Tirso Tomás Teles e o ex-
Boavista Cláudio Silva como 
reforços. “Fomos buscar dois 
estrangeiros, mas estão em 
processo de adaptação. O Pre-
drag é um rematador de 2,04 
metros e que vai colmatar a 
ausência do Hugo Rocha. O 
Ceballos é um ponta-esquerda 
da seleção do Chile e que, com 
28 anos, vai ser o atleta mais 
experiente da equipa”, anali-
sou o natural de Marrazes, em 
Leiria. “Eu confio muito na 
juventude que tenho. É um 
trabalho árduo no processo da 
aprendizagem, do dar dois 
passos à frente e um atrás, mas 
é assim o processo pedagógi-
co”, concluiu o treinador.

ANDEBOL Academistas, a terceira equipa  
mais titulada em Portugal, deram-se  
ontem a conhecer no “Flávio Sá Leite”
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“Para as 
equipas que 
lutam pelo 
título, este 
será um 
campeona-
to diferen-
te. Cada 
ponto que 
se perde já 
não se 
recupera” 
 
Jorge Rito 
Treinador do 
ABC
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O Sporting anunciou ontem a realização de 
mais uma edição do troféu Francisco Stromp, 
que representará o regresso ao Pavilhão João 
Rocha, depois do interregno face ao covid-19. 
No próximo sábado, a equipa de voleibol 
defronta o Castêlo da Maia (14h00) e a de 
hóquei em patins o Turquel (19h00). Já no dia 
8, a de andebol joga com o Póvoa e a 10, a de 
Basquetebol com a Académica. —M.F.

Portugal vai participar com sete remadores 
nos Europeus sub-23 da Alemanha, sendo 
que duas tripulações podem aspirar aos 
primeiros lugares este fim de semana, em 
Duisburgo. Dinis Costa, em skiff (BLM1X), e 
a dupla Simão Simões/Tomás Barreto, em par 
ligeiro (BLM2) são, segundo o selecionador 
José Velhinho, “candidatos à final e, porque 
não, aos lugares da frente”.

SPORTING TROFÉU FRANCISCO 
STROMP MARCA REGRESSO 

REMO PORTUGAL COM DUAS 
TRIPULAÇÕES CANDIDATAS 

Leonardo Fabbri venceu o lançamento do 
peso dos Campeonatos de Itália, com 21,99 
metros, marca que foi recorde pessoal por 42 
centímetros, e a segunda melhor marca mun-
dial da época, atrás de Ryan Crouser (22,91). 
Nos 100 m, Marcell Jabobs venceu em 10,10 
segundos (+3,3 m/s). Em femininos, a vitória 
foi de Zaynad Dosso com 11,35 s. Nos 400 m, 
venceu Edoardo Scotti com 45,77 s. Na altura, 
triunfou Giamarco Tamberi com 2,28 m.

ATLETISMO FABBRI COM A 
SEGUNDA MARCA MUNDIAL

Tem 15 anos, compete em GP3 e já sonha com 
o título europeu após ter ficado em segundo 
lugar na etapa da Hungria. “Para um princi-
piante nesta categoria foi uma surpresa, um 
excelente resultado”, disse Diogo a O JOGO. 
No próximo fim de semana, na Polónia, tudo 
se decidirá. “Vou dar o meu melhor e agora ser 
campeão europeu é o meu objetivo”, assumiu 
o piloto de Viana do Castelo. —R.G.

MOTONÁUTICA DIOGO BARBOSA 
FANTÁSTICO NA HUNGRIA

O Rali 24 Horas TT/Vila de Fronteira foi 
adiado para 2021, devido à pandemia. A 
organização referiu que o “cumprimento 
rigoroso do conjunto de normas e orientações 
em vigor emanadas pela DGS (...) desvirtua-
riam globalmente este evento, que junta 
milhares de pessoas”. Assim, a 23.ª edição foi 
adiada para 25 a 28 de novembro do próximo 
ano, bem como as 4 Horas SSV. 

MOTORES RALI 24 HORAS TT/VILA 
DE FRONTEIRA FOI ADIADO

FREDERICO BÁRTOLO 
bbb Os ciclistas estão dispos-
tos a arriscar apanhar covid-19 
na Volta a França, mas não to-
leram o perigo excessivo no 
percurso. Na sequência da chu-
va copiosa no primeiro dia que 
colocou as estradas de Nice im-
praticáveis para a modalidade, 
gerando quatro dezenas de 
quedas e três abandonos (Gil-
bert e Degenkolb na Lotto e 
Valls na Bahrain), as equipas 
uniram-se e apelam à UCI e à 
organização da corrida uma 
rota adequada, recordando aci-
dentes recentes: tanto a descer 
– onde Remco Evenepoel teve 
a vida em risco ao cair de um 
viaduto na Volta a Lombardia 
– como em metas menos es-
treitas – relembrando o aci-
dente de Fabio Jakobsen, tam-
bém da Deceuninck, que este-
ve em coma após sobrevoar as 
barreiras de segurança a mais 
de 60 km por hora na Volta à 
Polónia. A fúria chegou aos ou-
vidos até do presidente da As-
sociação de Ciclistas Profissio-
nais, Gianni Bugno, e agora 
este está até num grupo de 
conversação online que tem 
30 ciclistas, entre os quais 
Luke Rowe (Ineos), Tejay van 
Garderen (EF), Tony Martin 

(Jumbo), Matteo Trentin 
(CCC), Jasper de Buyst (Lotto 
Soudal), Oliver Naesen (AG2R) 
e Daniel Oss (Bora-Hansgro-
he). “O que aconteceu no sába-
do é a prova de que podemos 
ter o controlo”, declarou De 
Buyst, em menção à atitude 
que começou em Tony Martin, 
que negociou com o pelotão, 
em plena primeira etapa do 
Tour, a neutralização. É isso 
mesmo que promete o grupo 
de ciclistas na Grand Boucle: 
acordar entre si ritmos mais 
baixos e evitar ataques em zo-
nas perigosas. Na tirada inicial 

a fuga foi apanhada a 50 km da 
meta e só um corredor atacou 
depois: as equipas pressiona-
ram e os homens da geral fo-
ram salvaguardados de irem ao 
caos do sprint, pois os últimos 
três km acabaram neutraliza-
dos pela organização. “Agora 
somos nós um grande patrona-
to”, analisou Trentin, ciente do 
poder. Ontem, houve mais 
uma linha de meta estreita e 
muita chuva, mas só uma de-
sistência e de quem ia na fuga. 
Anthony Perez embateu no 
carro da Cofidis, a sua equipa, e 
fraturou uma costela. 

Foram 30 os ciclistas que se 
juntaram para representar 
as equipas. À UCI e à organi-
zação do Tour dizem que 
vão cancelar ataques e per-
seguições loucas se senti-
rem a vida em risco. E veem 
que têm poder para isso

 CICLISMO  Corredores queixam-se da falta de segurança, nomeadamente nas chegadas 
ao sprint e nas descidas, e prometem neutralizar as etapas se não forem protegidos

Tour passou a ser 
o maior sindicato 

2
Remco 
Evenepoel, 
na Lombar-
dia, e Fabio 
Jakobsen, 
na Polónia 
sofreram 
graves 
acidentes

ACIDENTES

Ciclistas da Volta a França ganham poder e prometem formas de luta

Caleb Ewan venceu com categoria

 MODALIDADES

3.ª ETAPA: Nice-Sisteron, 198 km 
1.º Caleb Ewan (Lotto Soudal)  5h17m42 

2.º Sam Bennett (Deceuninck)  m.t. 

3.º Giacomo Nizzolo (NTT)  m.t. 

4.º H. Hofstetter (Israel Start-Up Nation) m.t. 

5.º Peter Sagan (Bora)  m.t. 

47.º Nélson Oliveira (Movistar)  m.t. 

GERAL INDIVIDUAL 

1.º Julian Alaphilippe (Deceuninck)  13h59m17s 

2.º Adam Yates (Mitchelton-Scott)  a 4s 

3.º Marc Hirschi (Sunweb)  a7s 

4.º Tadej Pogacar (UAE)  a 17s 

5.º Davide Formolo (UAE)  m.t. 

6.º Egan Bernal (Ineos)  m.t. 

7.º Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)  m.t. 

8.º Sergio Higuita (EF)  m.t. 

9.º Guillaume Martin (Cofidis)  m.t. 

10.º Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) m.t.  

VOLTA A FRANÇA 

Foguete Ewan volta a explodir  

bbb  Em 2018, a Mitchelton 
Scott disse a Caleb Ewan que 
não garantia vitórias no Tour. 
O australiano, como a equipa, 
fez as malas e rumou à Lotto 
Soudal para, em 2019, vencer 
três etapas, sendo o melhor 
sprinter na maior prova de três 
semanas. Ontem, o “Pocket 

Rocket” arrancou que nem fo-
guete nos últimos 500 metros 
e bateu todos para a primeira 
vitória, prometendo ser um 
dos grandes candidatos a do-
minar nos poucos sprints em 
pelotão compacto que este 
Tour terá. “Quero provar que 
o ano passado não foi sorte e 
quero juntar mais umas ao 
palmarés”, disse o vencedor, 
que ultrapassou Sam Bennett 
(Deceuninck) na reta da meta, 
que, impotente, ainda des-
viou a trajetória. No adeus à 
região de Nice, que substituiu 

a Dinamarca para receber três 
etapas do Tour, Giacomo Ni-
zzolo (NTT), campeão euro-
peu, foi terceiro. Peter Sagan 
(Bora) foi quinto e já lidera a 
camisola verde porque Ale-
xander Kristoff (UAE) diz que 
agora é “só trabalhar para Ta-
dej Pogacar”. Na geral, nem 
uma queda a seis km da meta 
feriu os competidores e Julian 
Alaphilippe (Deceuninck) 
mantém a amarela. “Há uma 
grande montanha, mas levo 
um sorriso por ter esta cami-
sola”, disse. —F.B.

Australiano venceu 
três etapas em 2019 
e ontem já abriu o 
livro. Alaphilippe 
segue de amarelo 
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bbb A Ferrari perdeu, nos úl-
timos anos, o domínio para a 
Mercedes, depois de também 
não ter conseguido que Sebas-
tian Vettel vingasse como su-
cessor de Michael Schuma-
cher. A equipa já não é a mes-
ma e, no fim de semana, o 13.º 
lugar de Vettel e o 14.º de Char-
les Leclerc na Bélgica fizeram 
soar os alarmes. Em Itália, a 
imprensa falou em “festival 
de desastres” e “corrida para 
esquecer” e os tiffosi senti-
ram-se “humilhados por ver 
descer tão baixo um símbolo 
do país”. Com sete corridas, a 
Ferrari é quinta, a 203 pontos 
da Mercedes, depois de, em 
Spa, ter perdido os duelos para 
a AlphaTauri e Alfa Romeo e 
apenas ter ficado na frente da 
Haas e Williams. As 44 voltas 
foram um suplício e levaram 
o chefe de equipa, Mattia Bi-
notto, a reconhecer. “Estamos 
dececionados. Esta é uma pis-
ta que requer potência e efi-
ciência aerodinâmica e de 
nada serve escondermo-nos, 
porque neste momento fal-
tam-nos as duas coisas.” Mas, 
apesar da desilusão, Binotto 
reforçou: “Todos assumimos 
a responsabilidade desta si-
tuação. Estamos no mesmo 

barco e, ainda que a equipa es-
teja debaixo de uma tempes-
tade, estamos todos unidos.” 

Nos próximos dois fins de 
semana, o Mundial segue para 
as pistas italianas de Monza e 
Mugelo, tendo esta anunciado 
a abertura parcial ao público, e 

 MOTORES  A Ferrari saiu do GP da Bélgica sem pontuar e é quinta no Mundial 
de Fórmula 1. A equipa está em crise quando se prepara para fazer o GP 1000

Eclipse da Ferrari 
humilhou Itália 

Lewis Hamilton (Mercedes) reconheceu a monotonia 
das corridas e disse que se fosse adepto “apenas veria o 
início e o fim.” Já Carlos Sainz (faz hoje 26 anos), que no 
final desta temporada troca a McLaren pela Ferrari, 
mostrou-se preocupado: “Espero que quando chegar, 
tenham melhorado um pouco e que juntos possamos dar 
o próximo passo.”

As reações de Hamilton e Sainz

será aqui que a Ferrari cumpri-
rá a corrida 1000, um número 
simbólico que traz algum 
peso, como denunciam as de-
clarações de Vettel: “Temos de 
manter a calma e não nos sen-
tirmos frustrados, porque a 
frustração não nos leva a lado 

nenhum.” O colega de equipa, 
Charles Leclerc, revelou pes-
simismo: “Em Monza será 
muito difícil. Se falarmos em 
Mugelo e Imola, poderá haver 
alguma esperança, mas em 
Monza não, é muito similar a 
Spa.”

Os jornais italianos 
arrasaram a equipa de 
Vettel e Leclerc, que dizem  
não haver “milagres”. O 
motor e os chassis parecem 
estar distantes da concor-
rência e Mattia Binotto fala 
em deceção 

Mick Schumacher e a Fórmula 1 em 2021
bbb Mick Schumacher, quar-
to no Mundial de F2, diz que 
não faz planos para entrar na 
Fórmula 1, mas os alemães es-
tão ansiosos para ver o filho de 
Michael Schumacher no Gran-
de Circo. “Vamos ver como 
será em 2021. Ainda é muito 
cedo para dar uma resposta. 
Com a pandemia, os planos fo-
ram adiados. Acho que vou des-
cobrir mais nas próximas se-
manas. Todas as decisões serão 
tomadas mais tarde”, afirmou 
Mick, de 21 anos, enquanto o 
tio, Ralf Schumacher, que tam-

bém disputou o Mundial de F1, 
admite que Kimi Raikkonen e 
Antonio Giovinazzi possam 
deixar a Alfa Romeo no final de 
2020, vendo Nico Hulkenberg 
e Mick Schumacher como can-
didatos aos lugares. “Todos sa-
bem da estreita cooperação en-
tre a Ferrari e a Alfa Romeo, fa-
ria sentido colocar lá um re-
cém-chegado. A equipa procu-
ra dois novos pilotos, um expe-
riente e um promissor. Talvez 
as negociações já estejam em 
andamento com Hulkenberg”, 
referiu Ralf. Alemães querem Mick Schumacher na Fórmula 1

Ferrari está a viver dias muito complicados no Mundial de Fórmula 1

“Supermotor”  
da KTM assusta
bbb A Comissão de Grandes 
Prémios do Mundial de Mo-
toGP tinha permitido aos fa-
bricantes com concessões, a 
KTM e a Aprilia, poderem con-
tinuar a desenvolver os seus 
motores, ao contrário de Hon-
da, Yamaha, Ducati e Suzuki, 
que tinham esta possibilidade 
congelada, o que significa te-
rem de correr no próximo ano 
com as suas atuais versões. Es-
tes construtores tinham con-
cordado com a medida (aero-
dinâmica continuou congela-
da), como parte de redução de 
custos, face a uma época afe-
tada pela pandemia, mas agora 

algumas equipas mostram-se 
apreensivas e explicaram o 
motivo dos seus receios. 
“Acreditamos que a KTM está 
a desenvolver um supermotor 
para 2021. Vão poder abrir e 
retocar o motor sem limita-
ções. Aliás, até podem fazer 
um motor completamente 
novo se quiserem”, foi dito na 
reunião da associação de equi-
pas, antes do GP de Estíria, na 
Áustria, prova que acabaria 
por ser ganha por Miguel Oli-
veira. (KTMTech3), o primei-
ro piloto português a vencer 
um Grande Prémio no Mun-
dial de velocidade.

A luta de Murray e 
o feito pós-Jordan 

bbb Os Denver Nuggets, ao 
bater os Utah Jazz (119-107), 
forçaram o jogo sete, que irá 
decidir qual das equipas será 
adversária dos LA Clippers nas 
meias-finais da Conferência 
Oeste da NBA. Jamal Murray, 
extremo-base dos Nuggets, 
foi a estrela do encontro, ao 
conseguir  50 pontos, o que fez 
dele o primeiro jogador desde 
Michael Jordan, em 1993, a 
fazer 40 pontos ou mais em 
três jogos seguidos do play-off. 
No final, Murray foi o centro 
das atenções pelo feito, mas 
não só. É que o jogador tinha 
umas sapatilhas com as ima-

Atleta dos Nuggets 
fez 50 pontos histó-
ricos, mas foram as 
sapatilhas a chamar 
à atenção

Sapatilhas de Murray homenageiam Breonna Taylor

MOTOGP

BASQUETEBOL

   MODALIDADES

“Temos de manter 
a calma e não nos 
sentirmos 
frustrados”
Sebastian Vettel 
Ferrari

gens de Breonna Taylor e 
George Floyd, dois afro-ame-
ricanos que perderam a vida 
durante operações policiais, e 
quando confrontado com o 
facto, Murray respondeu: “Na 
vida encontramos coisas que 
têm valor e pelas quais pode-
mos lutar, e nós encontramos 
algo pelo qual estamos a lutar. 
E eu uso estas sapatilhas como 
um símbolo para continuar a 
luta. Estas sapatilhas dão-me 
vida.” Emocionando-se, re-
matou: “Sem basquetebol, eu 
não sei onde estaria ou quem 
seria. Como eu disse, apenas 
muita emoção. Mais do que 
posso colocar em palavras.”  

—PAULA CAPELA MARTINS

RESULTADO 
Utah-Denver 107-119  (3-3)

NBA
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JJ volta a mandar na Luz 
O Benfica veiculou um vídeo de Jorge 
Jesus em ação no banco da Luz, cinco 
anos depois. O experiente treinador 
foi o centro das atenções nas imagens 
em questão, tanto à chegada ao 
estádio, como no banco, durante o 
amigável perante o Bournemouth.

José “Fucking” Mourinho  
Surgem os primeiros trechos do 
documentário “All or Nothing”, que 
retrata a época 2019/20 dos spurs. A 
tomar notas enquanto ouve comenta-
dores analisarem a sua vinda para os 
londrinos, o técnico luso cansa-se, 
desliga a TV e larga um “fuck off”.

James dá lição no Porto  
De regresso à Cidade Invicta, onde 
brilhou com a camisola do FC Porto, 
James Rodríguez mostrou toda a sua 
habilidade noutra vertente do 
futebol: o padbol, que mistura padel 
com o desporto-rei. O internacional 
colombiano não engana...

2018
PROJETO 
Novak Djokovic já 
tinha pensado 
anteriormente 
numa base 
diferente de apoio 
para suscitar uma 
maior união entre 
jogadores de ténis. 
Sucedeu em 2018, 
no Open da 
Austrália. Desde 
então, vários 
atletas têm pedido 
das receitas que 
são geradas, 
sobretudo em 
torneios do Grand 
Slam. As sementes 
foram plantadas, 
portanto, há dois 
anos.     

OBS
ERV
ATO
RIO

NOVOS NÚMEROS 
Uma questão  
de sensibilidade 

H á uns anos, escrevi um 
texto em que desqualifi-
cava o vegetarianismo. 

Hoje, não me surpreende se um 
dia me tornar vegetariano. As 
pessoas mudam: acumulam 
experiências, desenvolvem 
emoções, transformam opiniões, 
ganham sensibilidades. Digo “não 
me surpreende”, pois, porque, se 
um dia me tornar vegetariano, 
não será por ter mudado de 
opinião, mas de sensibilidade. 
Racionalmente, continuarei a 
saber que a predação é uma 
relação da natureza e que o 
consumo de carne faz parte da 
dinâmica de um ecossistema – 
seja o homem ou outro qualquer o 
predador, o bovino ou outro 
qualquer a presa. Simplesmente 
não conseguirei comer carne, o 
que não posso controlar. 
Fenómeno semelhante acaba de 
acontecer-me ao ler sobre os 750 
milhões de euros em contratos 
com que o City pretenderá seduzir 
Messi. Racionalmente, também 
sei que um jogador vale tanto 
quanto o mercado pagar por ele. 
Sei, aliás, que os futebolistas nem 
sequer são quem mais dinheiro 
ganha nesta indústria – e deviam 
sê-lo. Mas, de repente, aquele 
número, 750 milhões, choca-me. 
E não é só por estarmos a viver 
uma pandemia ou termos pela 
frente uma recessão global: é 
porque há dias olhei para o 
ranking dos 232 países do globo 
segundo os seus orçamentos. 
Com 750 milhões de receita em 
três anos, Messi bateria, “grosso 
modo”, todos os países fora do top 
200. Isto é: 32 países, entre os 
quais (por exemplo) os nossos 
conhecidos São Tomé e Guiné-
Bissau – este com quase dois 
milhões de habitantes –, 
passariam a ter um Orçamento de 
Estado anual menor do que o 
orçamento doméstico de um 
futebolista. E, se subtraíssemos a 
Messi os impostos, então 
teríamos de adicionar-lhe a 
publicidade. O que não será mais 
deplorável do que tantas outras 
acumulações de capital ao redor 
do globo. Mas desperta-me para a 
crueza dos números – e agora 
parece-me obsceno. 

Fora da caixa 
Joel Neto

neto.joel@gmail.com

FILIPE ALEXANDRE DIAS 
bbb Instala-se uma nova or-
dem, um provável novo po-
der no ténis e as coisas podem 
mudar para sempre. É pre-
maturo prever o que poderá 
implicar o novo passo que 
tem Novak Djokovic como 
líder, mas a fragmentação 
está criada: nasceu a Profes-
sional Tennis Players Asso-
ciation (PTPA), uma nova as-
sociação de jogadores profis-
sionais de ténis. 

Logo depois de consolidar a 
liderança do ranking mundial 
ao conquistar o Masters 1.000 
de Cincinnati – igualando o 
recorde de 35 triunfos em 
Masters 1.000 de Rafael Na-
dal –, o sérvio a quem o san-
gue ferve com facilidade 
anunciou há dois dias a inten-
ção de marcar uma indepen-
dência relativamente à estru-
tura da ATP, de cuja presidên-
cia do Conselho de Jogadores 
se demitiu. Apoiado em joga-
dores como Vasek Pospisil, 
John Isner e Sam Querrey e 
após uma série de reuniões 
em Nova Iorque, Djokovic 
anunciou com uma foto em 
Flushing Meadows a associa-
ção pintada de fresco a qual, 
garante, não tem carácter di-
visivo, por não se tratar de um 
sindicato nem por pretender 
criar um circuito alternativo. 
A ideia é olhar ao interesse 
dos jogadores. 

Com a pandemia a causar 
efeitos num desporto global 
como poucos – ou nenum 
outro –, surgiram várias críti-
cas à forma como os altos di-
rigentes do circuito ATP agi-
ram perante os desafios e li-
mitações, a começar pelas re-
munerações dos seus mais 
altos dirigentes, que não fo-
ram reduzidas, seguindo em 
sentido inverso ao de outros 
desportos. Por outro lado, há 
muito que se levantavam 
questões sobre o modelo de 
governação, no qual cada jo-
gador funciona como um tra-

Djokovic grita liberdade 
e ameaça com novo poder

balhador independente, não 
existindo uma estrutura que 
olhasse para os jogadores en-
quanto um coletivo, uma 
classe profissional. A PTPA 
propõe-se a aumentar o po-
der dos jogadores, numa es-
trutura liderada e formada 
pelos próprios. 

Contra os apelos de Federer 
e Nadal, que olham para os 
tempos presentes como de 
união e não de separação, 
Djokovic juntou 165 jogado-
res, apresentou a associação 
alternativa e criou novos 
tempos. 

500
A nova associação é 
composta por atletas no 
top-500 do ranking. A PTPA 
será governada por nove 
administradores eleitos 
anualmente

TOP

Djokovic firmou a posição como n.º 1 do ranking e deu uma pedrada no charco

Atual número um do 
ranking fartou-se do que 
entende ser um aburguesa-
mento insensível por parte 
dos dirigentes da ATP e 
formou, contra a opinião 
dos seus pares, uma nova 
associação de jogadores
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DESTAQUE

Futebol - Particular 
Everton vs Blackburn 18h00 SportTV1 
 

Mais um encontro de preparação entre equipas inglesas, 
numa fase em que a competição a sério está aí à porta.

RTP2 
14h30. Ciclismo:  
Volta a França  
4ª Etapa 

SPORT TV2 
19h00. Futebol:  
Turkish Summer Cup 
Besiktas x Sivasspor  

SPORT TV2 
01h00. Futebol:  
Major League Soccer 
Toronto vs Montreal

SPORT TV  1 
 
08:00 Futebol: Resumo da Época 

- Liga Italiana 
08:50 Futebol: Antevisão das Jornadas 

1 e 2 - Liga das Nações 
09:20 Basquetebol: Oklahoma  

vs Houston x NBA Play-off Jogo 
6 

11:40 Futebol: Fenerbahçe  
x Antalyaspor - Turkish  
Summer Cup 

13:30 Futebol: Arsenal x Liverpool - 
Community Shield 

15:30 Futebol: Granada x Málaga - 
Jogo de Preparação 

17:25 Futebol: Antevisão das Jornadas 
1 e 2 - Liga das Nações 

18:00 Futebol: Everton x Blackburn - 
Jogo de Preparação (direto) 

20:00 Futebol: Hertha Berlin x PSV - 
Jogo de Preparação 

22:00 Desportos de Combate: 
UFC Fight Night  
- Smith x Rakic - Las Vegas 

01:00 Desportos de Combate:  
One FC - A New Breed

SPORT TV  + 
 
08:55 Manhã Informativa (direto) 
11:25 Futebol: Antevisão das Jornadas 

1 e 2 - Liga das Nações 
11:55 Grande Jornal (direto) 
13:00 Smackdown 
13:55 Notícias (direto) 
14:30 My Sporting Moments 

- Angel Di Maria (Futebol)  
& Annika Sorenstam (Golfe)  

15:00 Surf: Documentário - De Norte a 
Sal -  Uma Viagem de Bicicleta 
com Uma Prancha - 3º Episódio 

15:25 Futebol: Antevisão das Jornadas 
1 e 2 - Liga das Nações 

16:30 Sporting Greats - Juan Manuel 
Fangio - F1 

17:00 Fan Zone (direto) 
17:55 Automobilismo: Rali da Estónia - 

Antevisão - Mundial de Ralis 
18:20 Bar SportTV 

- Taira e Rogério - 1ª Parte 
18:55 Mercado de Verão (direto) 
19:25 Sporting Greats  

- Mats Wilander - Ténis 
19:55 Notícias (direto) 
20:20 Em Foco 
20:55 Noite Informativa (direto) 
22:00 Futebol: I Liga - Antevisão  

da Época (direto) 
22:55 Mercado de Verão (direto) 
23:25 Futebol: Everton x Blackburn - 

Jogo de Preparação 
23:55 Últimas Notícias (direto)

SPORT TV 3 
 
13:00 Futebol: Atalanta x Nápoles - 

Liga Italiana 
14:55 Futebol: Juventus x Torino 

- Liga Italiana 
16:55 Futebol: Lázio x Milan  

- Liga Italiana 
18:45 Futebol: Nápoles x Roma  

- Liga Italiana 
20:40 Futebol: Milan x Juventus  

- Liga Italiana 
22:40 Futebol: Lecce x Lázio  

- Liga Italiana 
01:00 Futebol: Nápoles x Milan  

- Liga Italiana 

BTV 
 
10:00 Benfica 10 Horas (direto) 
10:35 Futsal: Benfica x Gulpilheira - 

Nacional Feminino 
11:55 Notícias 
12:20 Futsal: Benfica x Fundão  

- Taça de Portugal/Final 
14:00 Benfica 14 Horas (direto) 
14:30 Aqui Mando Eu 
15:00 Segunda Bola 
16:00 Notícias 
16:25 Voleibol: Benfica x Sp Espinho - 

Final Play Off  
18:10 Notícias 
18:40 105x68 
19:15 Futebol: Zenit x Benfica  

- Youth League 
21:00 Benfica 21 Horas (direto) 
21:30 Leonor Pinhão 
22:00 Alta Fidelidade 
22:25 Vitórias & Património 
23:25 105x68 
00:00 Benfica 24 Horas (direto) 

EUROSPORT 1 
 
08:30 Ciclismo: Volta à Hungria 
09:30 Ténis: U.S. Open 
10:15 Motociclismo: EWC All Access 
10:45 Automobilismo: ESET V4 Cup 
11:00 Motociclismo: Mundial  

de Resistência 
11:30 Ciclismo: Volta a França  

- 4ª Etapa 
12:20 Ciclismo: Volta a França  

- 4ª Etapa (direto) 
16:45 Ténis: U.S. Open (direto) 

SPORT TV 2 
 
09:30 Automobilismo: Indy Car Series 

- Bommarito Automative  
Group 500 - 2 

12:00 Futebl: O Efeito Beckham  
- Major League Soccer 

12:50 Futebol: Borússia Dortmund  
x Bochum - Jogo de Preparação 

14:50 Futebol: Sydney FC  
x Melbourne City  
- Liga Australiana/Final 

16:50 Basquetebol: Oklahoma 
vs Houston x NBA Play-off Jogo 
6 

19:00 Futebol: Besiktas x Sivasspor - 
Turkish Summer Cup (direto) 

21:00 Futebol: Granada x Málaga - 
Jogo de Preparação 

22:50 Futebol: Everton x Blackburn - 
Jogo de Preparação 

01:00 Futebol: Toronto vs Montreal - 
Major League Soccer (direto)

SPORT TV 5 
 
13:00  Motociclismo: FIM CEV - 

Hawkers ETC - Corrida 1 - Jerez 
14:00  Motociclismo: FIM CEV  

- Corrida Moto 2 - Jerez 
15:00  Motociclismo: FIM CEV  

- Corrida Moto 3 - Jerez 
16:00  Motociclismo: FIM CEV - 

Hawkers ETC - Corrida 2 - Jerez 
17:00 Automobilismo: Supercars 

Championship – Townsville 
Supersprint - Corrida 1  

20:05 Surf: Documentário  
- Von Froth - 11º Episódio 

20:15 Wrestling: Raw 
22:30 Surf: De Norte a Sal 
22:50 Desportos Radicais:  

Sports Unlimited - Magazine 
23:35 Automobilismo: Nacional de 

Ralis - Rali Alto do Tâmega 
00:00 Automobilismo: Rali da Estónia - 

Antevisão - Mundial de Ralis 
00:30 Karting: Campeonato  

da Europa - Itália 
01:00 Wrestling: Nxt (direto)

PORTO CANAL 
 
08:00 Caminhos da História 
08:30 Alentejo Caiado de Fresco 
09:00 Pontos Cardeais 
09:30 Clube de Cozinheiros 
10:00 Mais Info 
10:15 Especial Verão 
11:00 Mais Info 
13:00 Pontos Nos ii 
13:30 N’Agenda 
13:45 Entrevista - Universo Porto 
15:30 Consultório 
17:00 Especial Verão 
17:45 O Meu Bairro 
18:00 Mais Info 
18:30 Glitter Show 
19:00 Mais Info 
19:30 Cinema Batalha 
20:00 O Meu Bairro 
20:20 Mentes que Brilham 
20:55 Jornal Diário 
22:00 Caminhos da História 
22:30 N’Agenda Compacto 
23:00 Imperdíveis 
23:30 5 Dias por Semana  

- Glitter Late Night 
00:00 Transparências

SPORT TV 4 
 
13:00 Golfe: European Tour - ISPS 

Handa UK Championship - 4º Dia  
17:30 Râguebi: Rebels x Waratahs - 

Super Rugby 
19:30 Ténis: Western & Southern Open 

- Final - ATP World Tour 1000 
21:30 Golfe: European Tour - Arkansas 

Championship - 3º Dia 
00:00 Hóquei no Gelo: Philadelphia  

x NY Islanders - NHL/Meia Final 
Conferência 5 (direto)  

SPORTING TV 
 
08:30 Sporting Notícias 
08:40 Futebol: Sporting x Almeirim - 

Sub-17 
10:40 Ginástica em Casa 
10:55 Sporting Notícias 
11:05 Estamos em Casa! 
13:05 Sporting Notícias 
13:15 Estamos em Casa! 
14:45 Sporting Notícias 
15:00 Sporting Especial 
16:00 Estamos em Casa! 
17:00 Boa Tarde Sporting 
18:00 Magazine Futebol 
18:30 Magazine Modalidades 
19:00 60 Segundos de Sporting 
19:05 19:06 
19:25 Estamos em Casa! 
21:30 Sporting Grande Jornal 
22:30 Pré-Época Sporting 
22:40 Magazine Futebol 
23:10 Magazine Modalidades 
23:40 Estamos em Casa! 

RTP 2 
 
07:30 Espaço Zig Zag 
13:20 Drama Total 
13:35 Glumpers 
13:40 Regabofes e Tramplis 
13:55 Folha de Sala 
14:00 Eco-Lógica 
14:30 Ciclismo: Volta a França  

- 4ª Etapa (direto) 
16:50 Espaço Zig Zag 
21:00 Rapazes do Nada 
21:30 Jornal 2 (direto) 
22:05 Folha de Sala 
22:10 Os Durrell 
22:55 Isto É Arte 
23:50 Andar Em Frente 
00:30 Os Miseráveis 
01:10 Nada Será Como Dante 
01:40 E2 - Escola Superior de 

Comunicação Social 
02:10 Euronews (direto)

EUROSPORT 2 
 
08:00 Ténis: U.S. Open 
09:30 Ciclismo: Volta a França 
10:30 Ciclismo: Volta à Hungria 
11:30 Ténis: U.S. Open 
16:00 Ténis: U.S. Open (direto) 
02:00 Ciclismo: Volta a França

ELEVEN SPORTS 1 
 
09:00 Futebol: Liga Francesa - 

Resumos da Jornada 
10:00 Futebol: Lia dos Campeões   

- O Filme da Competição 
11:00 Futebol: Champions Eleven - 

Sorteio Play-off (direto) 
11:45 Futebol: Liga Espanhola - 

Entrevista Zinedine Zidane 
12:00 Futebol: Lyon x Bayern  

- Liga dos Campeões Feminina 
14:00 Futebol: Liga dos Campeões - 

Finais 1996 & 2002 
14:30 Futebol: Liga Francesa - 

Resumos da Jornada 
15:30 Futebol: Liga Espanhola - 

Special - Aritz Aduriz 
16:00 Futebol: Liga Francesa  

- Perfil do Clube - Stade Rennais 
16:15 Futebol: Liga Francesa  

- Perfil do Clube - Montpellier 
16:30 Futebol: Liga Francesa  

- Perfil do Clube - Saint-Étienne 
16:45 Futebol: Liga Francesa  

- Perfil do Clube - Guingamp 
17:00 Futebol: Liga Francesa  

- Perfil do Clube - PSG 
17:15 Futebol: Liga Espanhola - 

Entrevista Zinedine Zidane 
17:30 Futebol: Benfica x Real Madrid - 

Youth League 
19:45 Entrevista - Andrea Radrizzanni 
20:00 Futebol: PSG x Bayern - 

Champions League 
22:30 Futebol: Liga Escocesa - 

Resumos da Jornada 
22:45 Futebol: Liga dos Campeões  

- O Filme da Competição 
23:45 Futebol: Especial Bundesliga - 

Revista da temporada 2019/20

RTP 1 
 
06:30 Bom Dia Portugal 
10:00 Jardins Históricos - Pedras 

Salgadas - Vila Pouca de Aguiar 
(direto) 

13:00 Jornal da Tarde (direto) 
14:30 Jardins Históricos - Pedras 

Salgadas - Vila Pouca de Aguiar 
(direto) 

17:30 Portugal em Direto (direto) 
19:10 O Preço Certo  
20:00 Telejornal (direto) 
21:00 Mesa Portuguesa... Com Estrelas 

Com Certeza! 
21:30 Joker 
22:25 3 Minutos a Inspirar Portugal 
22:30 3 Mulheres 
23:20 Depois, Vai-se a Ver e Nada 
00:45 Crimes Graves 
01:30 Longmire 
02:30 Janela Indiscretas 
03:20 Europa Minha 
03:35 O Sábio  
04:10 Televendas

11  
 
08:05 Sair a Jogar 
08:20 Futebol: Portugal x Inglaterra - 

Euro 2000 - Portugal Legends 
10:05 Amor à Camisola 
10:25 11 na Hora 
10:45 Futebol Total 
13:25 Sair a Jogar 
13:40 O Meu Clube 
13:55 Futebol: Portugal x País de Gales 

- Euro 2016 - Portugal Legends 
16:00 Tudo é Futebol 
17:00 Futebol: Portugal x Alemanha - 

Euro 2000 - Portugal Legends 
18:50 Casa do Futebol 
20:05 Meu Clube 
20:20 Reportagem 11 
20:35 Amor à Camisola 
20:55 Tudo é Futebol 
21:50 Futebol Total

TrovoadaLimpo Pouco 
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TEMPO

AGENDA
CICLISMO 
Volta a França - 4ª etapa: 
Sisteron-Orcières-Merlette 
(157 km), com a 
participação de Nélson 
Oliveira (Movistar). 
 
TÉNIS 
US Open (Estados 
Unidos), com a 
participação de tenistas 
portugueses, até dia 13. 
  
VELA 
Regata La Solitaire du 
Figaro, até dia 19 – 1.ª 
etapa, a decorrer até dia 3: 
Baía de Saint-Brieuc-Baía de 
Saint-Brieuc. 

TVI  
 
06:30 Diário da Manhã  
10:10 Você na TV! 
13:00 Jornal da Uma (direto) 
14:55 Destinos Cruzados 
16:15 A Tarde É Sua 
18:15 Pesadelo na Cozinha 
20:00 Jornal das 8 (direto) 
21:45 Quer o Destino 
22:35 Espírito Indomável 
00:35 Betty, a Feia em NY 
02:00 Santa Bárbara 
02:55 Sombras de Azul 
03:40 Mar de Paixão 
04:30 TV Shop

SIC  
 
06:00 Edição da Manhã 
09:10 Alô Portugal 
10:10 Casa Feliz 
13:00 Primeiro Jornal (direto) 
14:10 Rainha das Flores 
15:00 Amor Maior 
16:15 Júlia 
18:15 Amor à Vida 
18:45 Êta Mundo Bom 
19:30 O Noivo é que Sabe - Diário 
20:00 Jornal da Noite (direto)  
21:40 Nazaré 
22:30 Terra Brava 
23:25 Totalmente Demais 
00:40 O Noivo é que Sabe - Diário 
01:15 Passadeira Vermelha 
02:25 Filme: “Monsanto” 
04:05 Televendas
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EXCITAÇÕES 

Aproveitar 
a pandemia
Valentina Nappi, atriz italiana 
que se tornou célebre quando 
passeou na via pública sem 
roupa mas com a camisa da 
Squadra Azzurra pintada no 
corpo, confessou que até lhe 
soube bem os tempos de pande-
mia. Sem poder trabalhar, 
aproveitou o tempo para 
descansar, estar com o namorado 
e fazer política nas redes sociais. 
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jorge.maia@ojogo.pt

Jogo final 
Jorge 
Maia

À primeira vista pode dar a impres-
são de que estamos a falar de coisas 
tão distintas como as duas metades 

de um jogo, mas a verdade é que a divulga-
ção do parecer técnico da DGS sobre a 
Festa do Avante! é uma boa notícia para o 
futebol. Aliás, independentemente da 
ideologia política de cada um, parece mais 
ou menos claro ser do interesse de todas as 
pessoas sensatas, e do futebol em particu-
lar, que a iniciativa do PCP decorra sem 
qualquer tipo de sobressalto, especial-
mente sanitário. Porquê? Porque não há 
nenhuma exigência no parecer técnico 
mais aguardado dos últimos tempos e 
divulgado ontem que o futebol e, por 
maioria de razão o futebol profissional, 
não tenha condições de cumprir sem 
grande esforço de forma a permitir o 
regresso dos adeptos às bancadas dos 
estádios. Se tudo correr bem na Festa do 
Avante!, um evento que a DGS classifica 
como particularmente complexo e que o 
próprio PCP afirmou ter sido alvo de um 
grau de exigência superior ao que foi 
aplicado a outras iniciativas semelhantes, 
não haverá nenhum argumento – na 
verdade, depois dos espetáculos de 
humor, das touradas e das Feiras do Livro 
já não havia, mas adiante – para não aplicar 
o mesmo critério ao futebol, abrindo 
finalmente as portas aos adeptos. E essa é 
claramente uma boa notícia, numa altura 
em que não há assim tantas como isso para 
dar.  

Um parecer  
que abre portas
O parecer técnico da DGS sobre a Festa 
do Avante! dá ainda mais argumentos ao 
futebol para exigir que as bancadas dos 
estádios não continuem vazias

ÁRBITROS 
Árbitros com 
covid-19 
podem ser 
substituídos 
por outros 
de um dos 
países das 
seleções que 
disputem o 
jogo, decidiu 
a UEFA

DADO

UEFA acautelou regulamentos para enfrentar “fintas” da covid-19 em jogos de seleções

Sai Taremi, entra André 
Pereira. A contratação por 
quatro épocas do avançado 
português foi anunciada 
ontem à noite. André Pereira 
regressa a Portugal para 
ingressar a título definitivo 
no Rio Ave, depois de meia 
época no Saragoça, por 
empréstimo do FC Porto. 
O Rio Ave reabre as portas 
da I Liga a André Pereira, 
que tivera uma passagem 
pelo V. Guimarães, com três 
golos em 19 jogos., antes de 
rumar a Espanha —C.A.

Diogo Viana é esperado hoje 
em Atenas para fazer exames 
médicos no Panathinaikos, 
estando previsto que seja 
apresentado amanhã na 
equipa grega. O lateral-
direito deixa o Braga, com 
quem tinha contrato até 30 
de junho de 2021, mas não 
entrava nas contas de Carlos 
Carvalhal. O defesa volta ao 
estrangeiro, depois de ter 
jogado no Venlo (Holanda), 
Litex Lovech e CSKA Sófia 
(ambos da Bulgária). —A.M.

RIO AVE ANDRÉ  
PEREIRA COLMATA 
SAÍDA DE TAREMI

DEFESA BRAGA CEDE 
DIOGO VIANA 
AO PANATHINAIKOS

nha a condicionar um jogo, 
estão decididas e ordenadas as 
várias etapas a cumprir. Na 
primeira, e mais simples de 
todas, o jogo prosseguirá sem 
alterações caso a seleção ou as 
seleções afetadas tenham 13 
jogadores autorizados pela 
testagem, incluindo, no míni-
mo, um guarda-redes. Se tal 
não for possível, tentar-se-á 
encontrar nova data, a fixar 
pela UEFA, que pode também 
designar outro local, até mes-
mo um território neutro, em-
bora a competência da organi-
zação do jogo se mantenha nas 
mãos da seleção anfitriã. 

Esgotada essa hipótese, à se-

leção que tiver responsabili-
dade na não realização do jogo 
será aplicada desistência e, 
consequentemente, derrota. 
Caso seja impossível definir 
apenas uma responsável, no 
limite das decisões, o caso 
transitará para um sorteio 
onde apurará o resultado (vi-
tória por 1-0 – e derrota para a 
outra, evidentemente; ou 
empate a zero). 

Se a equipa de arbitragem 
designada for afetada por co-
vid-19, a UEFA prevê nova 
nomeação, sem descartar que 
possam ser escolhidos juízes 
com a nacionalidade de uma 
das seleções envolvidas.

UEFA admite sorteio 
para definir resultado

 REGRAS  A covid-19 pode estragar os planos às seleções e foi 
definido um regulamento preventivo com várias etapas

Comité Executivo da UEFA 
aprovou as regras que 
serão aplicadas caso os 
jogos das seleções sejam 
atrapalhados por testes 
positivos ao coronavírus. 
No limite, um sorteio pode 
decidir o desfecho

bbb  O Comité Executivo da 
UEFA definiu um regulamen-
to que visa acautelar o even-
tual impacto da covid-19 nos 
jogos das seleções, não só os da 
Liga das Nações mas também 
os de sub-21 e os de apuramen-
to para o Europeu feminino. 
Assim, de acordo com o esti-
pulado, caso algum surto ve-
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CONCURSO Nº68/2020

CONCURSO Nº69/2020

7 18 30 37 39 8 10

 7 12 16 17 31   7          9

SORTEIO Nº35/2020 

X V P 2 3 6 8 7

CONCURSO Nº35/2020  

CONCURSO Nº35/2020 

CONCURSO Nº35/2020 

2 5        9        0       4

0 5 7 3 6

CONCURSO Nº70/2020

CONCURSO Nº69/2020

1º Prémio

1º Prémio

3ª feira

6ª feira

4ª feira

C  - CANCELADO

6ª feira

Sábado

2        9 23 38 45 7

10 12 24 28 47 8

2 1 X 1 2 1 1 1 2 2 2  1  2                   X

OUTROS JOGOS
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