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çDarwin Núñez está a um passo 
de tornar-se reforço do Benfica. 
Ao que Record apurou, ontem fo-
ram dados passos importantes na 
operação e, apesar de ainda não 
existir documentação assinada, 
Luís Filipe Vieira confia que o jo-
gador já não foge, podendo hoje 
selar o negócio em definitivo. 

Sabendo da forte concorrên-
cia pelo jogador, os encarnados 
entraram ontem em força junto 
do Almería. Ao que foi possível 
apurar, ficou então estabelecido 
um princípio de acordo com o 
emblema da segunda divisão es-
panhola a rondar os 25 milhões 
de euros – com o jogador já esta-
va tudo acertado. À hora de fe-
cho desta edição discutiam-se 
ainda alguns termos que podem 
fazer oscilar este montante, no-
meadamente a inclusão de um 
jogador encarnado – o Almería 
queria Diogo Gonçalves, mas 
este foi recusado pelas águias, 
que ofereceram Lema (declina-
do em Espanha) –, que poderá 
acabar por ser o jovem David 
Tavares. Para além disso, em 
cima da mesa estava ainda a re-

serva de uma possível percenta-
gem em futura venda para o clu-
be do país vizinho. Vieira resiste 
a deixar este futuro encaixe ao 
Almería, mas os espanhóis insis-
tem em jogar com o cerco de ou-
tros emblemas e procuram, na-
turalmente, esticar ao máximo o 
valor da venda da sua pérola. 

O Brighton, diga-se, está 
igualmente em força, apesar de 
ao longo do dia de ontem ter pa-
recido ultrapassado pelas águias 
junto à reta da meta. A SAD ben-
fiquista acredita, pois, que hoje 
mesmo poderá encerrar a ope-
ração, levando a que o Almería 
autorize Núñez, de 21 anos, a se-
guir viagem para Lisboa e jun-
tar-se aos trabalhos de Jorge Je-

sus no Seixal. 
Certo é que a operação será 

sempre feita em torno dos ditos 
25 M€, o que bate vários recor-
des. Desde logo, o internacional 
uruguaio passa a ser a mais cara 
contratação alguma vez feita por 
um emblema português, supe-
rando os 22 M€ que as águias pa-
garam por Raúl Jiménez. Entre 
os cinco montantes mais eleva-
dos pagos no nosso país [ver 
quadro] preparam-se então 
para ficar seis (!) jogadores, face 
aos 20 M€ pagos por Cebolinha, 
Weigl e Raul de Tomas, e ainda 
aos 18 M€ desembolsados por 
Pedrinho, neste caso após rene-
gociação com o Corinthians, 
pois a compra estava fixada 
também em 20 M€. Os restantes 
elementos do top estão na conta 
do FC Porto: Óliver Torres, Im-
bula e Hulk. 

Para além disso, Núñez – 16 
golos em 32 jogos na última tem-
porada – será também não só a 
mais alta venda da história do 
Almería, como também de um 
clube da segunda divisão espa-
nhola, superando os 22 M€ que o 
Chelsea pagou ao At. Madrid em 
2000 para levar Jimmy Hassel-
baink. *

Operação ronda os 25 M€ e o uruguaio bate vários 
recordes. Águia confia que hoje poderá selar tudo 

NÃO RESPONDEU À OFERTA

ç Mariano Díaz, avançado do 
Real Madrid que está a ser ne-
gociado pelo Benfica, ficou de 
dar uma resposta ontem, mas 
acabou por não se pronunciar 
relativamente à possibilidade 
de se transferir para a Luz. O si-
lêncio do avançado, de 27 anos, 
deixa as águias ainda menos 
confiantes sobre o sucesso da 
operação. Os encarnados já sa-
biam que seria sempre difícil 
contratar o internacional pela 
República Dominicana, devido 
à sua resistência em deixar Ma-
drid ao longo das últimas épo-
cas, e a ausência de resposta só 
acentua essa ideia.  

O nome de Mariano surgiu 
como hipótese ao uruguaio 
Edinson Cavani, cujas exigên-
cias económicas foram recusa-
das pelos encarnados. Desde a 
primeira hora, o Real Madrid 
encarou com agrado a cedência 
de Mariano, já que o treinador, 
Zidane, não conta com ele para 
2020/21. Os clubes chegaram a 
um entendimento pela cedên-
cia de um ano, com opção de 
compra de 18 milhões de euros, 

mas a transferência ficou sem-
pre dependente do aval do jo-
gador. E nem o facto de Luís Fi-
lipe Vieira ter subido a oferta 
para os 4 milhões de euros lí-
quidos (por ano) foi suficiente. 

O futuro do avançado pode-
rá, assim, passar por Madrid, 
ainda que haja outros clubes in-
teressados. Desde que foi re-
comprado ao Lyon, por 21,5 
milhões de euros, o jogador tem 
sido pouco utilizado. *

DIFÍCIL.  
Mariano não deve  

ser reforço
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FILIPE PEDRAS 

E VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES

DARWINDARWIN

INTERNACIONAL. 
Aos 21 anos,   

Darwin já atingiu  
a principal 

seleção do Uruguai 
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ç Edinson Cavani encontra-se em Ibiza, Espanha, e não em Pa-ris, que foi anunciado como o des-tino final da viagem que o avança-do iniciou no domingo à noite, em Montevideu. De acordo com o que o nosso jornal apurou, o joga-dor uruguaio aterrou em Madrid depois das 13h00 locais (12h00 em Portugal), onde já se encontrava à sua espera o jato que Vieira utili-zou para ir buscar Jorge Jesus ao Brasil e onde Rui Costa e Tiago Pinto viajaram para fechar a con-tratação de Waldschmidt. Da ca-pital espanhola, o avançado se-guiu para a ilha espanhola, ‘fin-tando’ aqueles que esperavam que fosse para Paris (como fora anunciado, de resto), onde viveu nos últimos sete anos. 
De acordo com as nossas infor-mações, em Madrid, o experien-te jogador tinha um carro à sua espera na pista, que o levou dire-tamente para o jato particular, numa zona VIP do Aeroporto de Barajas. Seguiu-se então a via-gem para Ibiza, juntando-se à mulher, Jocelyn Burgardt, e à fi-lha de ambos, India. E é naquela ilha Balear que Cavani aguarda luz verde para rumar a Lisboa.  Na viagem, o avançado mos-trou-se sempre afável e simpáti-co, como já se notara à partida, aceitando posar para a fotografia com alguns fãs. Inclusive, um produtor musical uruguaio, Dani Dalmao, partilhou, no Insta-gram, um momento de des-contração em que am-

bos saboreiam um 
mate, bebida típica 
sul-americana. *

ç O avançado Darwin Núñez está a ser negociado pelo Benfi-ca. O uruguaio, que na última época representou o Almería, está nos planos de Jorge Jesus para a próxima temporada e o empresário do jogador, Edgar-do Lasalvia, confirmou a RRecord que “as conversas são reais”, ainda que tenha preferido não adiantar muitos pormenores. “O treinador do Benfica, Jor-ge Jesus, tem boa relação com o treinador [José Gomes] e o dire-tor desportivo [Dario Drudi] do Almería e as conversas têm sido diretamente entre os próprios 

clubes”, explicou, ao nosso jor-nal, o representantes de Núñez. Desta forma, Lasalvia confir-mou a informação de que as águias, além de Cavani, podem vir ainda a contar com outro uruguaio no ataque. Apesar de Núñez não ter o estatuto do compatriota, depois de ter bri-lhado na sua primeira época no 

futebol europeu – marcou 16 go-los em 31 jogos –, dificilmente continuará no Almería, que fa-lhou o acesso à 1ª liga espanhola.   
Sempre a valorizar 
Apesar de falhado esse objeti-vo, a campanha efetuada ser-viu para valorizar e muito um jogador que há um ano custou perto de 4 milhões de euros aos 

cofres do Almería, que o con-tratou ao Peñarol. Núñez tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, sendo que os responsáveis do emblema an-daluz projetaram dobrar esse valor, em caso de subida à 1ª liga. Esse objetivo não foi al-cançado, mas o Almería quer valorizar o jogador, que tem contrato até 2024. *

REFORÇO PARA O ATAQUE

O interesse do Benfica em Darwin Núñez é garantido, mas a sua contratação não se prevê fácil. É que o clube da Luz tem vários concorrentes na corrida pelo avançado. De acor-do com o agente do uruguaio, Edgardo Laslaia, há vários em-blemas que já manifestaram in-teresse em Núñez, entre eles “o Inter Milão, o Wolfsburgo, o Betis e alguns clubes france-ses”. Todavia, nesta altura está tudo em aberto, ainda que a iminente chegada de Edinson Cavani ao Benfica possa vir a influenciar o jovem. Já em ju-lho passado, a imprensa uru-guaia dava conta da existência de vários pretendentes no joga-dor, entre eles o Valencia e o Nápoles. Na altura, o empresá-rio apenas afirmou que, “por cortesia, estavam a dar atenção a todas as ofertas”. 

Betis, Inter  
e Wolfsburgo  
também na corrida

PROMETEDOR. Núñez 
fez 16 golos pelo  

Almería na última 
temporada 

Jato do Benfica 
levou-o 
para Ibiza

ç Os adjuntos que acompa-nharam Jorge Jesus para o Ben-fica vão assinar contrato em breve. Os sete assistentes estão a trabalhar há mais de uma se-mana sem o vínculo oficializa-do, o que, sabe o nosso jornal, gerou algum desconforto. Ain-da assim, a SAD já deu a garantia de que a situação será resolvida o quanto antes. 
Jesus levou para o Benfica aqueles que com ele trabalha-ram no Flamengo: João de Deus e Tiago Oliveira (adjuntos); 

Márcio Sampaio e Mário Mon-teiro (preparadores físicos); Rodrigo Araújo e Gil Henriques (videoanalistas); e Evandro Mota (mental coach). Para os adjuntos, está reservado um to-tal de 1,2 milhões de euros anuais em salários. 
À equipa técnica que o ama-dorense levou para os encar-nados juntaram-se os da casa: Minervino Pietra (adjunto), Fernando Ferreira e Paulo Lo-pes (treinadores de guarda--redes). *

Adjuntos sem contrato

ASSINAM EM BREVE

NEGOCIAÇÕES ENTRE OS CLUBES ESTÃO A DECORRER, SENDO QUE É QUASE GARANTIDO QUE O JOVEM MUDE DE CLUBE 

Agente do avançado  
do Almería confirma 
que as conversas entre os clubes “são reais”  

À ESPERA. João de Deus aguarda para oficializar ligação  

SÉRGIO KRITHINAS  
E VALTER MARQUES

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

NOME: Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 
BI: Artigas, Uruguai, 24/6/1999, 21 anos, 1,87 m e 82 kg 
POSIÇÃO: Ponta-de-lança 
CLUBES: Peñarol e Almería 
CONTRATO: Até 2024 
INTERNACIONALIZAÇÕES A: 1

DARWIN NÚÑEZ 

SL
 B

EN
FI

CA

ç
e
r
t
d

J
l
p

CAVANI Num momento de descontração com o produtor musical Dani Dalmao 
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ÁGUIAS NEGOCEIAM 
DARWIN NÚÑEZ

Jogador                Clube        Proveniência   Valor 

Darwin Núñez    Benfica     Almería             25 M€ 
Raúl Jiménez       Benfica     At. Madrid        22 M€ 

Cebolinha            Benfica     Grémio              20 M€ 

Weigl                    Benfica     B. Dortmund    20 M€ 

Raul de Tomas    Benfica     Real Madrid     20 M€ 

Óliver Torres        FC Porto   At. Madrid        20 M€ 

Imbula                  FC Porto   Marselha          20 M€ 

Hulk                       FC Porto   CA Rentistas     19 M€ 

Pedrinho              Benfica     Corinthians      18 M€ 

ENTRADAS MAIS CARAS

Mariano Díaz em silêncio 
deixa SAD pouco otimista

A UM PASSOA UM PASSO
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ESPECIAL. Mourinho já tinha dito que o central é um líder

HAVERÁ OITO JOGADORES NAS SELEÇÕES

ç A ausência dos internacio-
nais durante a próxima semana 
de trabalho está a preocupar Jor-
ge Jesus. Ao todo, o técnico ficará 
sem oito jogadores: Svilar, Ver-
tonghen, Rúben Dias, Tomás Ta-
vares, Florentino, Jota, 
Waldschmidt e Seferovic. JJ 
teme os efeitos da debandada na 
preparação da 3ª pré-eliminató-
ria da Liga dos Campeões (dia 15 
em Salónica, frente ao PAOK), 
pelo impacto direto na consoli-
dação das ideias, em contexto de 
treino e de jogo, mas não só... Se-
gundo foi possível saber, o ama-
dorense também receia as con-
dições em que os jogadores vão 
regressar à Luz para ultimar o 
encontro na Grécia. 

Para além disso, Jorge Jesus 
terá de desfazer a dupla de cen-
trais, composta por Rúben Dias e 
Vertonghen, e apostar noutros 
dois jogadores frente a Sp. Braga 
(amanhã) e Rennes (sábado). O 

REVELAÇÃO EM DOCUMENTÁRIO

ç No documentário ‘All or 
Nothing’, que mostra de forma 
detalhada e nunca antes vista a 
temporada 2019/20 do Totte-
nham, Vertonghen é retratado 
como um exemplo de profissio-
nalismo. Logo à chegada aos 
spurs, José Mourinho pediu a 
João Sacramento (adjunto) para 
tirar o pulso ao balneário sobre 
os jogadores que teria ao seu dis-

por e aquilo que ouviu acerca do 
jogador demonstra o seu valor. 
“Disseram-me que ele é um 
guerreiro. E que é um ‘gajo’ que 
quando está lesionado só quer 
jogar, treinar, que vai ao limite”, 
disse João Sacramento, em diá-
logo com José Mourinho.  

Refira-se que esta não é a pri-
meira vez que o belga é elogiado. 
A Record, o próprio Special One 

já tinha salientado a importância 
de ter um jogador como Ver-
tonghen em Portugal. “Será um 
grande senhor a jogar na Liga. 
Um profissional de grande di-
mensão, um líder silencioso, um 
exemplo num grupo. Felizmen-
te encontrei muitos ao longo da 
carreira, mas o Vertonghen cer-
tamente está entre os melho-
res.” *

Equipa de Mou elogia Vertonghen

problema reside precisamente 
aqui, pois fica a sobrar apenas 
Ferro. Jardel e Samaris estão le-
sionados e só o brasileiro poderá 
recuperar a tempo de ser utiliza-
do com os... franceses. Porém, 
não é certo. O técnico poderá 
adaptar Weigl (colocando outro 
jogador no meio-campo) ou 
apostar em Morato. O defesa, re-
corde-se, esteve no banco com o 
Bournemouth. 

As ausências de Waldschmidt e 
Seferovic – mais do que as de Svi-
lar, Tomás Tavares, Florentino e 
Jota –, também terão de ser col-
matadas. O suíço tem sido aposta 
na frente de ataque, em detri-
mento de Vinícius, e o seu rendi-
mento tem agradado ao técnico. 
O ponta-de-lança soma três go-

Grupo reduzido dificulta 
assimilação de ideias. JJ 
fica com menos opções 
para Sp. Braga e Rennes 

ALEXANDRE MOITA 

los neste início de pré-tempora-
da e, a avaliar pelas primeiras in-
dicações, teria enormes possibi-
lidades de ser titular diante do 
PAOK. Em todo o caso, JJ traba-
lhará apenas com um ponta-de-
-lança (até que chegue Darwin), 
ainda que Gonçalo Ramos, que 
esteve ao serviço dos juniores na 

Youth League, possa ser chama-
do. O mesmo se aplica a 
Waldschmidt, contratado ao 
Friburgo, em quem a estrutura 
deposita grandes expectativas. 
Para a posição de ‘9,5’, atrás do 
elemento mais avançado, o trei-
nador dispõe de Pizzi, titular com 
o Bournemouth. Mas há Rafa, 
Chiquinho ou Pedrinho. 

 
Só depois de dia 8 
Svilar, Vertonghen, Rúben Dias, 
Tomás Tavares, Florentino e Jota 
devem ser os últimos a chegar, 
previsivelmente no dia 9. O 

guarda-redes defronta a Alema-
nha, pelos sub-21 da Bélgica, e ao 
que tudo indica será titular. JJ de-
verá chamar Leo Kokubo ou Sa-
muel Soares aos trabalhos, pois 
resta Vlachodimos. Helton Leite 
encontra-se lesionado. Já Ver-
tonghen defrontará Dinamarca e 
Islândia, enquanto Rúben Dias 
será opção com a Croácia e a Sué-
cia. Waldschmidt e Seferovic re-
gressam antes, já que se defron-
tam dia 6. Ainda assim, o grupo 
estará completo só a uma semana 
do arranque oficial da temporada 
2020/21. *

EP
A

PARAGEM PARAGEM 
PREOCUPAPREOCUPA    
JESUSJESUS

FERRO É ÚNICO CENTRAL DE 
ORIGEM PARA O SP. BRAGA, 
APESAR DE MORATO ESTAR 
À ESPREITA DE UMA CHANCE 

Jogador             Seleção                  Último jogo 

Svilar                  Bélgica (sub-21)     Alemanha (dia 8) 

Vertonghen       Bélgica                    Islândia (dia 8) 

Rúben Dias        Portugal                 Suécia (dia 8) 

Tomás Tavares  Portugal (sub-21)  Bielorrússia (dia 8) 

Florentino          Portugal (sub-21)  Bielorrússia (dia 8) 

Jota                    Portugal (sub-21)  Bielorrússia (dia 8) 

Waldschmidt     Alemanha              Suíça (dia 6) 

Seferovic            Suíça                       Alemanha (dia 6) 

DEBANDADA NA LUZ
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ç Everton Cebolinha começa a 
dar cartas de águia e até já resol-
ve jogos. No último particular, 
contra o Bournemouth, o reforço 
recolocou as águias em vanta-
gem e fechou o marcador com 
um grande golo – num movi-
mento a que já habituara os 
adeptos do Grémio –, mas o seu 
empresário garante que o dian-
teiro tem mais truques na manga 
e ainda só está a aquecer. 

“Ele tem muito mais para dar. 
Os adeptos do Benfica ainda não 
viram nada. Se ele conseguir 
mostrar no Benfica o que fez 
também no Grémio, aí sim. Mas a 

ideia é sempre evoluir e ele quer 
fazer mais ainda”, sublinha Már-
cio Cruz a Record, fazendo um 
curto balanço destas primeiras 
semanas na Luz, onde o encan-
tamento com Jorge Jesus é tam-
bém nota dominante: “O Ever-
ton está muito feliz aí. Esta é uma 
fase de adaptação a tudo... Ao 
treinador, ao clube, à cidade. Ele 
já conhecia o míster Jesus, mas 
agora, trabalhando diretamente 
com ele, sente na pele aquela 
exigência positiva, de querer 
sempre mais, de ir ao detalhe. E é 

assim que toda a gente sabe que 
pode crescer.” 

Cebolinha foi contratado por 
20 milhões de euros e tem a mais 
alta cláusula de rescisão atual-
mente em vigor no nosso país 
(150 milhões de euros), tendo 
sido um pedido expresso de Jesus 
face ao rendimento no dito clube 
brasileiro. Pelo emblema de Por-
to Alegre, só no ano passado fez 
20 golos em 57 partidas. No ano 
anterior, a média até tinha sido 
melhor, com 19 festejos em 51 
encontros oficiais. Isto, somado 
às várias assistências e ainda a 
lances que deixaram saudades 

entre os adeptos do Grémio. 
 

Família a chegar 
Cebolinha já deixou entretanto a 
unidade hoteleira onde estava 
instalado e vive agora na sua 
própria casa. E com tudo prepa-
rado, a família do jogador já tem 
igualmente viagem marcada 
para Lisboa. A esposa, Isa Ranie-
ri, chegará no próximo fim de se-
mana, acompanhada pelos fi-
lhos, Sophia e Pedrinho. Este é, 
aliás, um detalhe muito impor-
tante para o jogador, muito liga-
do aos valores familiares e a to-
dos os que lhe são próximos. *

EM ALTA. Cebolinha foi decisivo com o Bournemouth

Extremo resolveu o jogo 
com o Bournemouth com 
um grande golo; agente 
diz que isto é só o começo 
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CRIATIVO “SENTE NA PELE 
A EXIGÊNCIA POSITIVA DE JORGE 
JESUS” E ACREDITA QUE ASSIM 
TEM TUDO PARA EVOLUIR 

CONSTERNAÇÃO.   
Jorge Jesus vê  sair   

 para as seleções vários 
jogadores fundamentais 

durante a preparação  
 para a Champions 

ç O Benfica partilhou ontem 
um vídeo onde documenta o re-
gresso de Jorge Jesus à Luz en-
quanto técnico dos encarnados, 
que deixara em 2015. “Está dife-
rente”, foi uma das observações 
do amadorense ao passar pelo 
túnel que dá acesso ao balneário 
visitado no recinto das águias. 

No vídeo, é possível ver JJ a 
apreciar as mudanças no balneá-
rio da equipa, assim como a 
energia empregue pelo treinador 
junto ao banco de suplentes du-
rante a realização do particular 
diante do Bournemouth, que 
findou com uma vitória por 2-1. 
“Rápido com bola”, “olha o 
jogo!” e “tu é que decides: ou fora 
ou dentro” foram algumas das 
indicações captadas apenas em 
áudio durante os treinos. *

Treinador viu 
mudanças na Luz

TÚNEL E BALNEÁRIOS 

PUBLICIDADE

 FILIPE PEDRAS

MÁRCIO CRUZ GARANTE QUE O REFORÇO ESTÁ EM CRESCENDO 

“Cebolinha tem 
muito mais para dar”

No rescaldo da vitória so-
bre o Bournemouth, Jorge 
Jesus concedeu ontem o 
dia de folga ao plantel. 
Para hoje está agendado o 
regresso aos treinos, com 
uma única sessão a servir 
de lançamento para o em-
bate de amanhã com o Sp. 
Braga, no Estádio da Luz, 
pelas 19h00. 

Regresso hoje 
ao trabalho

ç Alberto Aquilani conviveu 
com Jorge Jesus em 2015/16, ao 
serviço do Sporting, e nunca es-
condeu a admiração pelo técnico 
português. O antigo internacio-
nal italiano arrancou para uma 
carreira como técnico e elegeu o 
agora timoneiro do Benfica como 
uma das referências. “Inspiro-
-me em Jorge Jesus e Guardiola. 
Em Portugal descobri este treina-
dor que tinha métodos novos, 
que nunca tinha visto em Itália. 
Fascinou-me o seu modo de tra-
balhar e foi muito estimulante”, 
vincou o agora treinador das re-
servas da Fiorentina, em declara-
ções a ‘La Gazzetta dello Sport’. 

Quanto a Guardiola, agora no 
Manchester City, Aquilani frisou 
ter tido “a sorte de ter jogado 
com ele na Roma”, na tempora-
da 2002/03. *

Referência 
para Aquilani

COMO TÉCNICO
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CASAS DO BENFICA

ç O Movimento ‘Servir o 
Benfica’, encabeçado por Fran-
cisco Benitez, elogiou as “Casas 
e Filiais do Benfica, braços ar-
mados de benfiquismo”, e par-
tilhou ideias para as dinamizar. 
Desde logo, a “promoção de 
iniciativas do clube descentra-
lizadas nas Casas, nomeada-

mente com uma presença mais 
constante das modalidades”, 
acrescentando a necessidade 
de que, já no ato eleitoral de ou-
tubro, deva existir “em cada 
distrito de Portugal continental 
uma mesa de voto que deverá 
naturalmente ser numa das Ca-
sas do Benfica”. *

Benitez elogia braço armado

ç O presidente da Mesa da As-
sembleia Geral (MAG) do Benfica, 
Virgílio Duque Vieira, confirma 
que já teve contacto com as cartas 
dos candidatos à presidência do 
clube e dará resposta no decorrer 
desta semana, ainda que esta seja 
apenas reservada às respetivas lis-
tas. 

“Tomei conhecimento esta se-
gunda-feira dos documentos do 
dr. Rui Gomes da Silva e do dr. João 
Noronha Lopes. Estou ainda a 
analisar as coisas com os serviços 
do Benfica. Vou escrever às candi-
daturas ainda esta semana, de-
bruçando-me sobre os pontos que 
nomearam. Nada mais tenho a 

acrescentar sobre o assunto”, vin-
cou ontem a Record o sucessor de 
Luís Nazaré no cargo. 

Recorde-se que, além dos dois 
candidatos citados, também 
Francisco Benitez, líder do Movi-
mentos ‘Servir o Benfica’, pediu à 
MAG para equacionar, entre ou-
tras medidas em atos eleitorais, a 
inclusão de um voto físico que col-
mate o eletrónico. Os candidatos 
que irão concorrer contra o presi-
dente em atividade, Luís Filipe 
Vieira, assumiram, sem receios, 

perigos em relação à confidencia-
lidade do voto e à imparcialidade 
da contagem no sufrágio. 

Entre algumas das medidas su-
geridas pelos candidatos estão 
ainda a obrigatoriedade de apre-
sentação de um documento de 
identificação no ato de votação, 
assim como a presença de um re-
presentante de cada uma das listas 
nas mesas de voto. 

Recorde-se que, desde 2006 
que a Comissão Nacional de Elei-
ções não tem qualquer interven-
ção nem colaboração com os atos 
eleitorais do Benfica, apesar de a 
mesma ter sido solicitada em 
2009 e 2012. *

Virgílio Duque Vieira 
acusa receção de cartas 
e promete debruçar-se 
sobre pontos sugeridos 

“ESTOU AINDA A ANALISAR  
AS COISAS COM OS SERVIÇOS  
DO BENFICA. VOU ESCREVER 
ÀS CANDIDATURAS”, PROMETE 

AOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA

ANÁLISE. Duque Vieira vai olhar para as sugestões dos candidatos

SL
 B

EN
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ç Rui Gomes da Silva recordou 
o momento em que lutou contra 
João Vale e Azevedo, deixando 
nova crítica implícita a Luís Fili-
pe Vieira. “Eu percebo que quem 
precisa do Benfica para (so-
bre)viver não pactua com a críti-
ca, não convive com a discor-
dância, não suporta desafios 
eleitorais. Estive na primeira li-

nha do combate a João Vale e 
Azevedo, debaixo de ameaças e 
agressões. Mas nada me impediu 
de defender o Benfica”, vincou o 
candidato à presidência através 
da conta de Twitter. 

O antigo vice-presidente das 
águias recordou ainda um texto 
de há quase 30 anos onde pedia 
ecletismo ao clube e ambição eu-

ropeia à equipa de futebol. “Em 
1991, como hoje, defendi um 
Benfica orientado para o sucesso 
na Europa, com o ecletismo ga-
rantido, e com a formação como 
parte desse caminho para o su-
cesso e não como plataforma de 
negócios. Hoje quase todos con-
cordam. Vale a pena defender o 
Benfica!”, acrescentou. *

Gomes da Silva lembra outras lutas
CONTRA VALE E AZEVEDO

A LUZ INTENSA
Pedro Adão e Silva Professor Universitário

 ç Não são precisos muitos jo-
gos para se ver o toque de Jesus 
nas equipas. Ao terceiro jogo, os 
sinais de mudança já lá estão: 
pressão intensa com critério e 
mobilidade atacante, com indí-
cios do regresso do saudoso car-
rossel que fazia surgir sempre 
muitos jogadores na frente. De-
pois, já se sabe, as equipas de Je-
sus são particularmente compe-
tentes na organização defensi-
va, pelo que aí também as me-
lhorias estão garantidas. Claro 
que faz diferença ter acrescenta-
do três internacionais ao plantel 
– com Everton, Vertonghen e 
Waldschmidt, o talento indivi-
dual reforça a capacidade coleti-
va. Não tenhamos dúvidas, bas-
tava este trio ter chegado há um 
ano para neste momento estar-
mos a celebrar mais um cam-
peonato. 
 
Aliás, esta é mesmo, de novo, a 
questão. Tal como na tempora-
da passada, ou mesmo na fan-
tasmagórica época em que abdi-
cámos de conquistar o penta, o 
que o Benfica precisa não é de 
uma revolução no plantel – 
como se anuncia –, mas, sim, de 
contratações cirúrgicas. A ques-
tão é séria, pois remete para um 
problema estrutural da política 
de contratações, com implica-
ções desportivas e financeiras. 
 
Vale a pena atentar nos núme-
ros. Nas últimas cinco tempora-
das – em que só por uma vez al-
cançámos os quartos-de-final 
da Champions – contratámos 69 
jogadores, dos quais 60% nunca 
foram titulares e apenas 14% fo-
ram titulares em mais de 20 jo-
gos da Liga. Se olharmos para as 
últimas três épocas, a percenta-
gem manteve-se estável e só 
quatro jogadores cumpriram 

aquele critério: Varela, Vlachodi-
mos, Seferovic e Gabriel. 
 
Se compararmos estes núme-
ros com clubes do nosso cam-
peonato do ponto de vista finan-
ceiro e com os quais perdemos 
na Europa (por exemplo, o Ajax, 
o Sevilha, ou até o Lyon e o RB 
Leipzig), percebemos rapida-
mente duas coisas: por um lado, 
com exceção do Sevilha, estes 
clubes contrataram cerca de 
metade do número de jogadores 
do Benfica; por outro, entre 35 e 
45% dos jogadores contratados 
foram titulares regulares. A ex-
plicação não está na capacidade 
de investimento, pois o Ajax, por 
exemplo, investiu 196 milhões 
de euros nos últimos cinco anos, 
que comparam com os 191 mi-
lhões do Benfica (com a diferen-
ça de que 45% desse investimen-
to foi feito em titulares). 
 
Acenarem-nos, agora, com 
nova revolução no plantel é 
preocupante. Trata-se de uma 
ameaça ao equilíbrio financei-
ro do clube, ainda para mais 
num contexto de profunda in-
certeza económica (mas já se 
percebeu o receio de Luís Fili-
pe Vieira perder eleições), ao 
mesmo tempo que se traduz 
num reconhecimento do em-
pobrecimento do plantel nos 
últimos anos e um abandono 
radical da aposta na formação. 
Acima de tudo, reforça o pa-
drão de ausência de critério 
nas contratações que tem 
marcado a direção de Luís Fili-
pe Vieira.  
 
O Benfica tem de aprender a 
contratar pouco e bem e não 
em quantidade e muitas das 
vezes por motivos pouco cla-
ros. 

MAG RESPONDE 
ESTA SEMANA

João Noronha Lopes publicou 
ontem a carta enviada ao presi-
dente da Mesa da Assembleia 
Geral onde pede que seja “convo-
cada com urgência uma reunião 
com os representantes de todas 
as listas”. O candidato à presi-
dência pretende “encontrar con-
juntamente um procedimento 
que garanta a integridade do 
processo eleitoral” depois de ter 
“ouvido abusos sistemáticos e 
aberrações eleitorais”. 

Noronha requer 
reunião urgente

FLÁVIO MIGUEL SILVA

Quem quer uma 
revolução? 
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A 15 DE SETEMBRO EM JOGO ÚNICO 

ç O sorteio da 3ª pré-elimina-
tória da Liga dos Campeões ditou 
um reencontro entre o Benfica e 
os gregos do PAOK. Face ao en-
curtamento dos calendários de-
vido à Covid-19, a eliminatória 
terá apenas um encontro e ocor-
rerá em Salónica, no próximo dia 
15, pelas 19h00. Se passarem a 
equipa de Abel Ferreira, os en-
carnados já sabem que vão en-
contrar os russos do Krasnodar, 
carrasco do FC Porto na tempo-

rada passada, no playoff de apu-
ramento para a fase de grupos da 
Champions. E esta ronda, sim, 
será disputada a duas mãos, em 
Lisboa e na Rússia. Em qualquer 
das eliminatórias, os encontros 
ocorrerão à porta fechada. 

Esta será a quarta eliminatória 
na história que portugueses e 

gregos medem forças, sendo que 
nas três anteriores o Benfica ul-
trapassou a equipa de Salónica. A 
primeira aconteceu em 1999, na 
Taça UEFA, e só foi decidida na 
Luz, nos penáltis, seguindo-se o 
embate de 2014, nos 16 avos-de-
-final da Liga Europa, com a 
equipa de Jorge Jesus a vencer 
confortavelmente no agregado, 
por 4-0. Já em 2018, com Rui Vi-
tória ao leme, o Benfica triunfou 
por 5-2 no agregado e atingiu a 
fase de grupos da Liga dos Cam-
peões, após um claro triunfo em 
Salónica (4-1) – golos de Jardel, 
Pizzi e um bis de Salvio. 

Desta feita, a eliminatória en-
cerra a particularidade de opor 

Abel Ferreira ao seu antigo trei-
nador, Jorge Jesus, depois de re-
presentarem o V. Guimarães em 

2003/04. Como técnico, Abel, de 
41 anos, tem primazia sobre o 
mentor em quatro jogos: venceu 
duas vezes e empatou outra, com 
Jesus a ganhar o restante.  

Já frente ao Benfica, Abel Fer-
reira ainda não sabe o que é ven-
cer, uma vez que em cinco em-

bates soma quatro desaires e 
apenas uma igualdade, sempre 
no banco do Sp. Braga. 

Hoje, é a vez de o Sporting co-
nhecer o adversário na 3ª pré-
-eliminatória da Liga Europa, 
que ocorrerá a uma só mão no dia 
24 [ver página 11]. *

JORGE JESUS JÁ LEVOU 
A MELHOR SOBRE A FORMAÇÃO 
GREGA EM 2014, COM UM 4-0 
NO AGREGADO DAS DUAS MÃOS 

Benfica reencontra 
a equipa de Salónica, 
que bateu sempre em 
eliminatórias da UEFA 

FLÁVIO MIGUEL SILVA

ç O Rio Ave vai à Bósnia na 2ª 
pré-eliminatória da Liga Europa, 
dia 17, defrontar o Borac Banja 
Luka, iniciando assim a sua 5ª 
participação na Liga Europa. 

António Silva Campos, presi-
dente do clube, espera encontrar 
dificuldades na referida deslo-
cação, mas denota a sua motiva-
ção. “Temos pela frente um ad-
versário de respeito. Se aqui está 
é porque tem qualidade e deve-
mos estar preparados. O FK Bo-
rac nunca perdeu em casa para 
as competições europeias, por 
exemplo, e já tem outro ritmo 
competitivo neste momento, 
pois já realizou cinco jornadas do 
seu campeonato e venceu na 1ª 

pré-eliminatória. No entanto, o 
Rio Ave já demonstrou nos anos 
mais recentes capacidade para 
vencer em terreno adverso e 
acredito que, pela qualidade e 
ambição do nosso plantel, pela 
vontade de superação que o nos-
so treinador tem transmitido, 
tudo faremos para vencer este 
jogo e conseguir a presença na 
ronda seguinte”, afirmou o diri-
gente. 

Já o técnico Mário Silva procu-
ra que a equipa rioavista encare o 
desafio com máximo foco e 
crença. “Vai ser uma viagem 
longa, jogamos fora de casa mas 
a ambição e superação fazem 
com que este desafio seja enca-

rado com otimismo. Não me-
nosprezamos o adversário por 
não ser um nome forte na Euro-
pa, porque sabemos que nestas 
ligas existe muita qualidade nos 
jogadores, que querem, nestas 
competições, mostrar-se ao 
mundo do futebol, numa boa 
montra. Se exibirmos qualidade 
da nossa parte, temos condições 
para vencer e queremos muito 
seguir em frente”, salientou o 
treinador. 

Nos restantes encontros desta 
fase, destaque para as visitas do 
Tottenham de José Mourinho ao 
Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, 
e do Milan ao Shamrock Rovers, 
da Irlanda. * F.P.

Rio Ave defronta Banja Luka
VILA-CONDENSES VIAJAM À BÓSNIA

SORTEIOS             UEFA

CAMINHO DOS CAMPEÕES                      
Ferencváros (HUN) – Dínamo Zagreb (CRO)     
Qarabag (AZE) – Molde (NOR)            
Omonia (CHI) – Estrela Vermelha (SER)             
Midtjylland (DIN) – Young Boys (SUI) 
Maccabi Tel Aviv (ISR) – Dínamo Brest (BIE) 
 
CAMINHO DAS LIGAS               
PAOK (GRE) – BENFICA (POR) 
Dínamo Kiev (UCR) – AZ Alkmaar (HOL) 
Gent (BEL) – Rapid Viena (AUS)

3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA 
(15/16 SETEMBRO) 
JOGO ÚNICO 

HISTÓRIA. Em 2018, o Benfica venceu por 4-1 em Salónica

2.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA (17 SETEMBRO) 

CAMINHO DOS CAMPEÕES 
Inter d’Escala (ARM) – Dundalk (IRL) 
KuPS (FIN) – S. Bratislava (ESL) 
Linfield (NIrL) – Floriana (MAL) 
Riga (LET) – Tre Fiori (SM) 
Djurgardens (SUE) – Europa (GIB) 
Flora (EST) – KR (ISL) 
Sileks (MAC) – Drita (KOS) 
Astana (CAZ) – Podgorica (MON) 
Ararat-Armenia (ARM) – Fola (LUX) 
Quay Nomads (GAL) – D. Tbilisi (GEO) 
 
 
CAMINHO PRINCIPAL             
Hammarby (SUE) – Lech Poznan (POL) 
Kaisar (CAZ) – Apoel (CHI) 
Kalju (EST) ou Mura (SVN) – Aarhus (DIN) 
M. Haifa (ISR) ou Zeljeznicar (BIH) – Kairat (CAZ) 
L. Tbilisi (GEO) – D. Moscovo (RUS) 
Neftçi (AZE) – Galatasaray (TUR) 
Tórshvan (FRO) – TNS (GAL) 
Coleraine (NIR) – Motherwell (ESC)  
Gotemburgo (SUE) – Copenhaga (DIN) 
Backa Topola (SER) – Steaua Bucareste (ROM) 
Teuta (ALB) – Granada (ESP)  

OFI (GRE) – Apollon (CHI) 
Niederkorn (LUX) – Willem II (HOL) 
Viking (NOR) – Aberdeen (ESC) 
Bala Town (GAL) – Standard Liège (BEL) 
Gheorghe (MOL) – Partizan (SER) 
CSKA Sofia (BUL) – BATE (BLR) 
Botosani (ROM) – Shkendija (MAC)  
Lok. Plovdiv (BUL) – Tottenham (ING) 
Laçi (ALB) – Hapoel Be’er Sheva (ISR) 
Aris (GRE) – Kolos (UCR) 
Honvéd (HUN) – Malmö (SUE) 
Ventspils (LET) – Rosenborg (NOR) 
Riteriai (LTU) – Slovan Liberec (CZE) 
Lincoln Red Imps (GIB) – Rangers (ESC) 
Servette (SUI) – Reims (FRA)  
Borac Banja Luka (BIH) – RIO AVE (POR) 
Renova (MAC) – Hajduk Split (CRO) 
Olimpija Ljubljana (SVN) – Zrinjski (BIH) 
Kukes (ALB) – Wolfsburgo (ALE)  
Dunajska Streda (SVK) – Jablonec (CZE) 
Piast (POL) – Hartberg (AUS) 
Osijek (CRO) – Basileia (SUI) 
Shamrock Rovers (IRL) – Milan (ITA) 
Hibernians (MAL) – Fehérvár (HUN) 
Bodo Glimt (NOR) – Zalgiris Vilnius (LIT)

VI
TO
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CH

I

ÁGUIA ENFRENTA 
PAOK DE ABEL
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çO Sporting entra em setembro 
com o plantel quase definido e até 
ao fecho do mercado, no início de 
outubro, já sabe que terá mais tra-
balho com saídas do que propria-
mente com entradas.  

Na verdade, se o mercado cor-
rer como planeado e não existi-
rem surpresas (boas ou más...), os 
leões vão contratar apenas mais 
dois jogadores. E as posições a re-
forçar estão definidas: central e 
avançado. Lyanco (Torino) e Gia-
netti (Vélez) estão referenciados 

para o lugar na defesa; Slimani 
(Leicester) é um sonho difícil para 
a vaga no ataque, mas há alterna-
tivas que, sabe Record, não são de 
segunda linha. Afastado das prio-
ridades imediatas está um médio.  

 
Dois por posição 
O estágio no Algarve e os dois úl-
timos jogos de preparação, com 
Portimonense e Belenenses 
SAD, foram decisivos para clari-
ficar as principais lacunas do 
plantel. O treinador, Rúben 
Amorim, o diretor desportivo, 
Hugo Viana, e o presidente, Fre-
derico Varandas, tiveram opor-
tunidade de conferenciar sobre 
o tema, durante o fim de sema-
na, e chegaram a um consenso 
quanto aos reforços que ainda 

poderão ser apresentados em 
Alvalade. A estratégia depende, 
em parte, das vendas e da liqui-
dez daí resultante, como acon-
tecia em meados de agosto. A di-
ferença é que, agora, já não há 
dúvidas na estrutura de futebol 
quanto às posições que devem 
ser melhoradas, se existirem 
condições favoráveis. 

Amorim quer contar com o mí-
nimo de dois jogadores por lugar e 
tem tido voz ativa na composição 

do plantel, a par de Viana e Va-
randas. Os leões já garantiram 
sete reforços que participaram na 
semana de trabalho em Lagos. Em 
Lisboa ficaram todos os elemen-
tos fora dos planos de Amorim, 
por razões desportivas, de mer-
cado, ou ambas. *

AVANÇADO AVANÇADO 
E E CENTRAL CENTRAL 

Se o mercado não reservar surpresas 
(boas ou... más), leões só vão 
contratar mais dois jogadores 

NA AGENDA

PLANO DA SAD ESTÁ TRAÇADO

ç O meio-campo é outro sec-
tor que ainda poderá receber 
mais um reforço até ao final do 
mercado mas, segundo foi pos-
sível apurar, esta possibilidade 
foi entretanto congelada me-
diante as observações realizadas 
no estágio. 

Para jogar ao lado de Wendel, 
Rúben Amorim tem apostado 
em Matheus Nunes desde o final 
da época passada, e tudo indica 
que esta opção irá manter-se. Os 
responsáveis leoninos acredi-
tam que o brasileiro tem uma 
margem de progressão muito 
grande e, futuramente, poderá 
garantir um importante encaixe 
financeiro. A contratação de 

mais um jogador para o lugar 
poderia tirar espaço ao jovem e, 
após o estágio, a equipa técnica 
ficou convencida de que há so-
luções internas. 

Entre essas opções há a desta-
car Daniel Bragança que confir-
mou as excelentes indicações 
que havia deixado no Estoril. O 
jogador mostrou que está prepa-
rado para integrar o grupo e vai 
ficar. Mais atrasado está Rodrigo 
Fernandes, mas ainda existe a 
esperança de que o médio possa 
evoluir e vingar na equipa prin-
cipal. Doumbia também conti-
nua no plantel, mas não jogou no 
Algarve e poderá sair mediante 
uma boa proposta. *

Médio fica em espera
SOLUÇÕES INTERNAS

LYANCO E GIANETTI SÃO NOMES 
REFERENCIADOS NA DEFESA; 
SLIMANI É UM ALVO DIFÍCIL PARA 
O ATAQUE MAS HÁ ALTERNATIVAS 

NÚMEROS

12,5 milhões de euros foi 
quanto o Sporting 

gastou até agora nesta janela de 
mercado.  Os leões pagaram 6,5 M€ 
por 50% de Pote, mais 3 M€ por 
Nuno Santos e 3 M€ por Feddal. 
Adán, André Paulo, Porro 
(empréstimo) e Antunes chegaram 
a custo zero  

9,5 milhões de euros 
encaixaram os leões com a 

venda de Matheus Pereira ao WBA, 
que acionou a opção de compra 

A ideia para o plantel do Sporting é 
mais do que um número, mas a ver-
dade é que, logo em maio, Frederi-
co Varandas antecipou quantos jo-
gadores a estrutura de futebol pla-
neia ter no grupo. “Queremos 24 jo-
gadores. Entre 8 e 12 serão forma-
dos na Academia”, disse então o 
presidente dos leões, em entrevis-
ta ao Canal 11. Para o estágio em La-
gos, Rúben Amorim convocou 28 
elementos (Vietto juntou-se mais 
tarde), mas nos dois jogos-treino à 
porta aberta (Portimonense e Be-
lenenses SAD) utilizou apenas 22 
(dois guarda-redes e 20 unidades 
de campo). Considerando que ha-
verá mais duas entradas, Amorim 
terá forçosamente de promover 
cortes, na certeza de que Geny Ca-
tamo e Mees de Wit não entram 
nesta aritmética e que André Pau-
lo corre por fora, pois jogará na B. E 
ainda há dúvidas quanto a Luiz 
Phellype e Doumbia. 

Varandas projetou 
em maio plantel 
com 24 jogadores

JOÃO SOARES RIBEIRO 

E VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES
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ç O Nápoles é o convidado 
do Sporting para a realização 
do Troféu Cinco Violinos, um 
torneio que nos últimos anos 
tem servido para apresentar a 
equipa aos adeptos. Apesar das 
condicionantes impostas pela 
pandemia, a direção leonina 
não quis quebrar uma tradição 
que já irá assim somar a sua 
nona edição. 

As negociações não foram 
fáceis devido às novas regras 
sanitárias originadas pela Co-
vid-19 que têm colocado fortes 
restrições à mobilidade das 
equipas. Recorde-se que no 
Algarve os leões, numa pri-
meira fase, pensaram em de-
frontar equipas inglesas, mas a 
tardia abertura do corredor 
sanitário com o Reino Unido 
acabou por originar testes 
frente a Farense, Portimonen-
se e Belenenses SAD. Com o 
Nápoles também não foi fácil, 
mas os dois clubes consegui-
ram agendar o particular para 
o próximo dia 13 . 

Ao que tudo indica, este 
particular com o Nápoles será 
o último teste dos leões antes 
da estreia no campeonato, 
frente ao Gil Vicente, que está 
agendado para o dia 20. Con-
tudo, este encontro poderá ser 

antecipado pois no dia 24 o 
Sporting irá tentar assegurar a 
presença no playoff da Liga 
Europa. 

Ainda antes do Troféu Cinco 
Violinos, Rúben Amorim irá 
realizar mais dois ensaios. Na 
sexta-feira, em Alverca, os 
leões disputarão o quinto jogo 
particular frente ao Valladolid. 
Já na próxima semana, dia 9 
deste mês, a equipa do Maríti-
mo também irá visitar a Aca-
demia onde participará num 
treino de conjunto. *

NO DIA 13 DE SETEMBRO

CINCO VIOLINOS 
COM O NÁPOLES
A direção leonina quis 
manter a tradição e 
convidou os italianos 
para a nona edição 

ADVERSÁRIO. Valencia foi o convidado e vencedor em 2019
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AMORIM ANTES VAI TESTAR  
A EQUIPA COM O VALLADOLID  
E REALIZAR UM TREINO DE 
CONJUNTO COM O MARÍTIMO 

O Troféu Cinco Violinos pode-
rá marcar o regresso de jogos 
com público ao Estádio José 
Alvalade. O clube leonino está 
a trabalhar com a Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS) de forma a 
permitir a presença de um nú-
mero limitado de adeptos. 
Este particular até poderá ser-
vir como um teste para o cam-
peonato, e os responsáveis 
leoninos estão otimistas em 
relação a uma decisão favorá-
vel. Recorde-se que na sema-
na passada, Graça Freitas, a di-
retora-geral da Saúde, esteve 
no sorteio da Liga. 

Público está nas 
mãos da DGS

JOÃO SOARES RIBEIRO  

E VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES 
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OS SETE REFORÇOS 
JÁ GARANTIDOS

ADÁN. O experiente 
guardião, de 33 anos, 
terminou contrato 
com o Atlético Madrid 
e aceitou o convite dos 
leões. Já mostrou que chega ao 
Sporting para ser um sério con-
corrente de Maximiano, que 
ainda pode ser transferido 

ANDRÉ PAULO. Con-
tratado por indicação 
expressa de Rúben 
Amorim, que deposita 
muita esperança no 
potencial do guardião, de 23 
anos. Participou no estágio e irá 
trabalhar com o plantel princi-
pal, mas jogará na B  

PORRO. O lateral, de 20 
anos, vem por emprés-
timo do Manchester 
City para dar profun-
didade ao corredor di-
reito no 3x4x3 de Rúben Amo-
rim. O empréstimo é de dois 
anos e a cláusula de opção foi fi-
xada em 8,5 milhões de euros  

FEDDAL. Mathieu de-
cidiu terminar a car-
reira, e o escolhido 
para render o francês 
é Feddal. O central, de 
30 anos, é esquerdino e sabe sair 
a jogar como Rúben Amorim 
exige. Borja e Gonçalo Inácio 
(agora trabalhado ao centro) 
também podem fazer o lugar 

ANTUNES. Tal como 
Adán, era um jogador 
livre após terminar 
contrato com o Getafe 
e a SAD contratou-o 
acautelando a transferência de 
Acuña. Com 33 anos, acrescenta 
experiência e pode ajudar Nuno 
Mendes a evoluir  

POTE. É, até à data, a 
truta dos reforços leo-
ninos, e nos primeiros 
jogos de preparação 
está a confirmar as es-
perança em si depositadas. Mé-
dio-ofensivo, de 22 anos, tem 
sido testado com sucesso no 
lado esquerdo do ataque  

NUNO SANTOS. Mais 
um pedido de Rúben 
Amorim que conhece 
muito bem o extremo. 
Aos 25 anos, e depois 
de ter feito grande parte da for-
mação no FC Porto e no Benfica, 
o jogador regressa a um dos 
grandes do futebol português, e 
tem a missão de dar mais agres-
sividade e objetividade aos cor-
redores 

“Temos de ganhar sempre” 

MATHEUS NUNES REVELA MÁXIMA DE AMORIM 

ç Matheus Nunes fez um ba-
lanço positivo do trabalho rea-
lizado pelo plantel leonino no 
Algarve e não deixou de assina-
lar a máxima que Rúben Amo-
rim está a incutir no plantel. 

“Ao jogarmos no Sporting - 
que é a melhor equipa de Por-
tugal - temos de ganhar sem-
pre. É essa mentalidade que te-
mos de ter e é a que o míster nos 
pede. Não adianta jogar bem, 
temos de ganhar os jogos to-

dos, e é isso que tentamos fa-
zer”, afirmou o médio, à Spor-
ting TV, onde ainda abordou a 
possibilidade de manter a titu-
laridade: “Vou continuar a tra-
balhar e deixar essa decisão nas 
mãos do treinador.” 

Em relação ao estágio, apesar 
de considerar que não passou de 
um período de preparação, o 
médio revelou-se satisfeito 
com os resultados. “A ilação que 
tiro é positiva. Nós estamos a 

melhorar 
cada vez mais 
e a interiorizar as ideias do mís-
ter. Eu acho que com os treinos e 
com os jogos particulares que 
temos vamos melhorar ainda 
mais para estarmos preparados 
quando chegarem os primeiros 
jogos oficiais”, vincou o joga-
dor, de 22 anos, que ainda asse-
gurou que cada vez “há um co-
nhecimento maior” com os re-
forços que se estão a integrar. *

Ristovski usou a braçadeira 
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ç Ristovski não escondeu o 
seu orgulho por usar a braçadei-
ra. “ Para mim foi um grande dia 
e é um orgulho enorme usar a 
braçadeira de capitão e repre-
sentar o Sporting”, partilhou. 
Bruno Fernandes aplaudiu o 
novo estatuto, e não poupou elo-
gios ao amigo. “Nunca vi um es-
trangeiro tão respeitador e dedi-
cado pelo nosso país e pelo clube 
que representa! Mereceste isto e 
mereces ainda mais”, defendeu 
o antigo capitão. *

Ristovski feliz 
por ser capitão

ç Sporar regressou do Algarve 
com dois golos marcados, ao 
Portimonense e ao Belenenses 
SAD, e, em relação a este último 
jogo de preparação, fez questão 
de agradecer o passe do guarda-
-redes Luís Maximiano, que o 
conseguiu isolar com um ponta-
pé de baliza. “Obrigado pela as-
sistência, gordo”, partilhou o 
avançado no Instagram. O dian-
teiro, entretanto, já deixou Por-
tugal para se concentrar no está-
gio da seleção eslovena. *

Sporar agradece 
ao... ‘gordo’ 

PELA ASSISTÊNCIA

BRUNO FERNANDES ELOGIA 

ç Cédric Soares celebrou on-
tem o seu 29º aniversário e o 
Sporting não deixou de assinalar 
a data através das suas redes so-
ciais, congratulando o lateral do 
Arsenal que fez a sua formação 
no clube de Alvalade. O jogador, 
que ajudou o clube londrino a 
conquistar a Supertaça no pas-
sado domingo, não perdeu a 
oportunidade de deixar um 
agradecimento público. *

Cédric recordado 
no aniversário

CELEBROU 29 ANOS
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çO futuro de Acuña dificil-
mente não passará por Sevilha 
pois o clube andaluz tem prepa-
rada uma oferta que deverá atin-
gir os valores definidos pelo 
Sporting. O clube espanhol 
prontifica-se a pagar 12 milhões 
de euros fixos e, para passar os 15 
milhões exigidos em Lisboa, está 
disposto a incluir no acordo cláu-
sulas por objetivos. 

O mercado só fecha no início 
de outubro, mas os dois clubes 
estão interessados em fechar o 
processo no mais curto espaço de 
tempo. Em Espanha, Lopetegui 
pediu um esforço à administra-
ção para acelerar as contratações 
pois o seu desejo passa por ter o 
plantel praticamente fechado no 
próximo domingo, o dia agenda-
do para os exames médicos. O 
antigo treinador do FC Porto vai 
disputar a Supertaça Europeia 
frente ao Bayern no dia 24, em 
Budapeste, e pretende ter tempo 
para preparar convenientemen-
te a final. Este argumento parece 
ter convencido o diretor despor-

tivo, Monchi Rodríguez, que nos 
últimos dias tem acelerado di-
versos dossiês. 

O facto de o dirigente já conhe-
cer bem o internacional argenti-
no é um dado importante, uma 
vez que Monchi Rodríguez não 
tem dúvidas sobre o seu valor. 
Contudo, uma vez que o esquer-
dino já completou 28 anos, o res-

ACORDO MAIS PRÓXIMO

O clube espanhol está 
disposto a pagar 12 M€ 
fixos e um valor 
dependente de objetivos 

Jovane tem mercado FI
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ponsável andaluz não pretende 
avançar com um investimento 
que dificilmente terá retorno. 
Desta forma, para os leões asse-
gurarem a verba desejada, o sul-
-americano terá de vingar em 
Espanha e cumprir uma série de 
objetivos desportivos. Esta forma 
de negociação já vingou na venda 
do passe de Bruno Fernandes ao 
Manchester United. 

 
Liquidez para investir 
Em Alvalade, o interesse também 
passa por concretizar a venda do 
jogador no mais curto espaço de 
tempo, e assim que chegar a pro-
posta oficial será prontamente 
analisada. 

Com a negociação do passe de 
Acuña, a SAD garantirá a liquidez 
necessária para ir ao mercado e 
assegurar os reforços que Rúben 
Amorim ainda pretende para 
atacar a nova temporada. O dese-
jo dos dirigentes leoninos passa 
por garantir elementos que pos-
sam chegar e discutir de imediato 
a titularidade. 

Outro fator que leva os dirigen-
tes leoninos a desejarem solucio-
nar este impasse no mais curto 
espaço de tempo é a situação vi-
vida pelo sul-americano. Após 

ter-se apresentado e realizado os 
testes médicos, o esquerdino ain-
da participou na primeira sema-
na de trabalhos, mas já não foi in-
tegrado no estágio entretanto 
realizado no Algarve. O futebo-
lista tem as portas abertas para 
treinar na Academia com a ajuda 
de um preparador físico, mas esta 
situação não se pode prolongar 
por muito mais tempo. 

 
Itália no retrovisor 
Vinculado ao Sporting até junho 
de 2023, Acuña está consciente 
de que tem pouca margem de 
manobra já que o seu contrato 
está blindado por uma cláusula de 
60 milhões de euros, e a sua saída 
implicará sempre um processo 
negocial. 

O Sevilha está à frente na corri-
da e tudo indica que o argentino 
irá prosseguir a carreira em Espa-
nha, mas até à venda estar con-
cluída tudo pode acontecer. Em 
Itália há notícias do interesse da 
Lazio e da Roma, e um dos repre-
sentantes do futebolista, Pablo 
del Rio, já admitiu publicamente 
que o sonho do seu representado 
é disputar a Serie A. 

O Sporting vai tentar assegurar 
o melhor encaixe possível, e é in-
diferente se o destino do interna-
cional argentino for Espanha ou 
Itália. A única certeza é que a con-
tinuidade do lateral em Alvalade 
está descartada e, nos próximos 
dias, a prioridade será encontrar 
a solução mais vantajosa para to-
das as partes. *

SEVILHA CHEGA  SEVILHA CHEGA  
AOS AOS 15 MILHÕES15 MILHÕES  
POR ACUÑAPOR ACUÑA

JOÃO SOARES RIBEIRO 

E  VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES  

DECIDIDO.  
Acuña entende que o seu ciclo 

 no Sporting está encerrado  
e aguarda uma resolução  

a curto prazo

ACUÑA
139 duelos ganhos  
1025 passes certos 

DADOS 2019/20 

ESTA ENGENHARIA NEGOCIAL 
JÁ FOI UTILIZADA NO MERCADO 
DE INVERNO COM A SAÍDA  
DE BRUNO FERNANDES 

Desde o mês de junho que Mar-
cos Acuña é representado pelo 
Eleven Talent Group. A agência 
também tem Vietto e Agüero na 
sua carteira de clientes. 

NOVOS AGENTES
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ç Em especial destaque na 
pré-temporada dos leões tem 
estado Jovane Cabral. Ontem, o 
site inglês Footballinsider colo-
cou-o na rota do Tottenham 
avançando que já haveria mes-
mo contactos entre o Sporting e 
os spurs. 

De acordo com o que Record 
apurou, apesar de José Mouri-
nho conhecer o extremo leoni-
no, esta transferência não entra 
nos planos do clube londrino, 
que tem outros alvos definidos 
no mercado. 

Apesar de não fazer parte da 
lista de reforços do Tottenham, 
o jovem tem mercado em In-
glaterra. O Fulham, equipa que 
subiu à Premier League, está 
interessado no jogador de 22 
anos, que também é cobiçado 
na Alemanha. 

A venda do passe do atacante 
não está em cima da mesa da 
administração da SAD mas, se 
surgir uma proposta, a mesma 
será estudada. O preço mínimo 
de uma possível venda está fi-
xado nos 20 milhões de euros. *

Jovane ligado aos spurs 
MERCADO EM INGLATERRA 

Acuña continua a treinar na 
Academia e decidiu comple-
mentar o plano de trabalhos 
do Sporting com um outro 
que lhe foi delineado por um 
preparador físico particular. 
Nos últimos dias, através das 
redes sociais, o internacional 
argentino tem partilhado inú-
meras fotografias e vídeos 
mostrando que está a tentar 
minorar os efeitos de uma 
pré-temporada que, até à 
data, se tem revelado atípica. 
O objetivo do esquerdino é as-
segurar que se vai apresentar 
no seu próximo clube na me-
lhor forma possível, e não 
está disposto a poupar esfor-
ços para atingir este objetivo. 
Apesar deste distanciamento 
com os companheiros de 
equipa, o lateral não desligou, 
e na passada sexta-feira par-
tilhou uma imagem a ver o 
jogo com o Portimonense. 

Lateral recorreu 
a preparador físico 

Wendel  frente ao Basaksehir  LU
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ç O Sporting vai ficar a conhe-
cer hoje, às 12h00, o adversário 
na 3ª pré-eliminatória da Liga 
Europa que será disputada no dia 
24, a uma só mão e à porta fecha-
da. Aliás, após serem conhecidos 
os jogos, ainda será sorteado o lo-
cal do encontro. 

Os leões, nesta fase, surgem 
como cabeças de série, um esta-
tuto que lhes permitirá escapar 
às equipas teoricamente mais 
fortes. Entre os rivais já garanti-
dos encontram-se o Charleroi 
(Bélgica), Desna (Ucrânia), 

Alanyaspor (Turquia), Sonder-
jyske (Dinamarca), St. Gallen 
(Suíça), Lokomotiva Zagreb 
(Croácia), Vojvodina (Sérvia) e 
Anorthosis Famagusta (Chipre). 
A este lote ainda poderão juntar-
-se Aberdeen (Escócia), Rijeka 
(Croácia) ou Dínamo Moscovo 
(Rússia), caso garantam a passa-
gem a esta fase.  

Se ultrapassar este primeiro ri-
val, o clube de Alvalade ainda 
terá de disputar o playoff, a 1 de 
outubro, para garantir a presen-
ça na fase de grupos. *

Leões conhecem hoje rival
SORTEIO DA LIGA EUROPA ÀS 12H00 

ç João Mário assumiu a intro-
dução de uma cláusula antirri-
vais quando saiu do Sporting em 
2016. O contrato de transferên-
cia para o Inter Milão, como Re-
cord noticiou ontem, não con-
templa qualquer cláusula desse 
género; porém, o acordo de re-
vogação do contrato do médio 
com os leões, registado na Liga, 
estabelece, sem ressalvas, que 
se o jogador assinar por um clu-
be português os leões terão de 
ser compensados em 30 mi-
lhões de euros.  

Não é claro qual dos contratos 
teria prevalência sobre o outro. 
Facto é que ambos existem e 
num deles está prevista uma 
cláusula antirrival, ou melhor, 
um mecanismo que protege o 
Sporting de um regresso de João 
Mário a “qualquer clube portu-
guês”. O acordo, ao qual Record 
teve ontem acesso, deu entrada 
na Liga a 27 de agosto de 2016 e é 
válido até 2021. “O jogador ga-
rante à Sporting SAD - pelo pe-

ríodo de cinco anos após a pre-
sente cessação - que a sua ins-
crição em qualquer clube por-
tuguês deverá ser precedida do 
pagamento à Sporting SAD da 
quantia de €30.000.000,00 
(trinta milhões de euros), que 
deverá ser pago pelo clube ad-
quirente dos direitos desporti-
vos e económicos do jogador”, 
pode ler-se no documento. 

Este pressuposto , porém, não 
existe no contrato de transfe-
rência do jogador para o Inter. 
Nele não está inscrita qualquer 
cláusula antirrival clássica que 
obrigue o clube italiano a com-

pensar o Sporting se o jogador se 
transferir para Benfica, FC Por-
to ou qualquer outro emblema 
nacional. A anterior adminis-
tração da SAD tentou introduzir 
esse veto mas o mesmo não fi-
cou inscrito no contrato que 
prevê, sim, a obrigatoriedade 
do Inter em informar o Sporting 
por escrito de qual-
quer proposta pro-
veniente de Portu-
gal, concedendo aos 
leões o direito de 
preferência, sob 
condição de igualar 
a oferta. *

Inter só garantiu direito  
de preferência mas acordo 
de rescisão prevê 30 
milhões de compensação 

VENDA. João Mário trocou o Sporting pelo Inter Milão

JOÃO MÁRIO ASSUMIU 
CLÁUSULA ANTIRRIVAIS   

TRANSFERIU-SE EM 2016

CONTRATO QUE DEU ENTRADA 
NA LIGA A 27 DE AGOSTO DE 2016 
É VÁLIDO POR CINCO ANOS, OU 
SEJA, ATÉ AGOSTO DE 2021 

VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES

A viver uma situação muito se-
melhante está Palhinha, que 
também pretende sair. Igual-
mente neste processo a SAD 
não abdica de receber 15 mi-
lhões de euros, mas até à data 
as únicas propostas que che-
garam  – CSKA Moscovo e Al 
Nassr – ficaram aquém do de-
sejado. Os russos propunham 
pagar 10 milhões com mais 
dois em objetivos, e os saudi-
tas seis milhões com outros 
seis em cláusulas adicionais. 
Convém assinalar que estes 
destinos também não seduzi-
ram o médio que, aos 25 anos, 
quer disputar uma liga compe-
titiva. O Wolverhampton con-
tinua a ser uma solução. 

Palhinha em 
situação similar

 

CONTRATO COM O INTER. Os 
italianos não aceitaram uma 
cláusula antirrivais mas 
garantiram à SAD o direito de 
preferência para Portugal. O Inter 
só teria de pagar 30 M€ se não 
informasse o Sporting sobre uma 
oferta da nossa Liga e o médio se 
mudasse para esse clube. 

ACORDO DE RESCISÃO. A 
cláusula antirrivais acabou por 
ser incluída no acordo de 
rescisão entre o Sporting e João 
Mário, outro documento 
autónomo do contrato de 
transferência para o Inter, 
registado na Liga em 2016. O 
mesmo estabelece o direito a 
uma compensação de 30 
milhões de euros se o médio 
assinar por outro clube 
português. 
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ç Está encerrada uma das no-
velas que agitaram este defeso no 
futebol português. Mehdi Tare-
mi assinou contrato com o FC 
Porto até 2024 e a partir de hoje 
vai estar à disposição de Sérgio 
Conceição para trabalhar no Oli-
val, constituindo-se como o 
quarto reforço garantido pelos 
campeões nacionais para a nova 
temporada. Os dragões pagam 
4,5 milhões de euros ao Rio Ave e 
cedem a título definitivo o avan-
çado André Pereira [ver mais in-
formação na página 30]. Depois 
de ter feito os habituais exames 
médicos e acertado os termos do 

contrato, o internacional irania-
no foi apresentado e conheceu os 
cantos à casa. 

As primeiras palavras com a 
camisola do FC Porto vestida fo-
ram de natural satisfação, já que 
o ponta-de-lança, de 28 anos, 
fez sempre passar a mensagem 
de que queria rumar ao Dragão e 
cumprir o sonho de jogar na Liga 
dos Campeões. Taremi fez ques-
tão de destacar também a gran-
deza do clube que vai represen-
tar nas próximas quatro épocas. 

“Fiquei muito entusiasmado 

ç A chegada de Mehdi Taremi 
não inviabiliza a possível contra-
tação de Toni Martínez, uma vez 
que o espanhol também é um jo-
gador que agrada a Sérgio Con-
ceição. Ontem, Miguel Ribeiro, 
presidente da SAD do Famalicão, 
não fechou a porta a uma possível 
saída do espanhol, de 23 anos, 
para os dragões. 

“É normal jogadores do nível 
que o Famalicão tem serem asso-
ciados a outros grandes clubes. 
Vemos isso com naturalidade e é 
algo que não nos tira o sono. Se ti-
ver de acontecer, vamos resol-
ver”, revelou o dirigente do em-
blema famalicense, desconhe-
cendo por completo se o proces-

REFORÇO DEU CONTA DA SUA FELICIDADE

Autêntica avalancha 
nas redes sociais 
As redes sociais do FC Porto já ti-
nham sido invadidas por adep-
tos iranianos a partir do momen-
to em que Taremi começou a ser 
apontado ao Dragão. Ontem, 
com a oficialização do negócio, a 
avalancha foi notória. Em ter-
mos comparativos, ao cabo da 
primeira hora, a publicação azul 
e branca no Instagram sobre a 
contratação de Taremi já totali-
zava mais de 35 mil ‘likes’, en-
quanto a de Zaidu, mais de 24 ho-
ras antes, situava-se ‘apenas’ 
nas 27 mil interações. De resto, o 
Rio Ave fez questão de se despe-
dir do seu ex-avançado: “Obriga-
do Mehdi! Pelos golos, pela épo-
ca fantástica. A história perten-
ce-te. Boa sorte.” Espanhol referenciado

por assinar contrato com o FC 
Porto, porque é um clube muito 
grande e que me deixou muito 
feliz por poder concretizar esta 
transferência. Tem sido muito 
bom para mim, é o cumprir de 
um sonho. Toda a gente, jogado-
res e adeptos que acompanham o 
futebol, conhece o FC Porto. O 
FC Porto é um dos maiores clubes 
do Mundo”, destacou o avança-
do, em declarações aos meios de 
informação dos dragões. 

De resto, Taremi manifestou 
não só o orgulho de poder jogar 
na Champions, como o de ser o 
primeiro iraniano a representar o 
FC Porto. “Sempre tive o sonho 
de jogar na Liga dos Campeões e 
em grandes clubes. Estou muito 
feliz por esta situação, ser tam-
bém o primeiro iraniano jogador 
iraniano do FC Porto, um clube 
de Portugal que é um dos grandes 
a nível mundial”, vincou. * JO
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PONTA-DE-LANÇA MANIFESTOU-
-SE MUITO ORGULHOSO POR SER 
O PRIMEIRO IRANIANO DA 
HISTÓRIA DOS AZUIS E BRANCOS 

TAREMI
RUI SOUSA

Ciente do impacto que a contra-
tação de Taremi pode ter ao ní-
vel do marketing, o FC Porto dis-
ponibilizou imagens do iraniano 
com as camisolas alternativas. 

CAPITALIZAR MERCADO

Abertura por To ni Martínez
DO FAMALICÃO

Iraniano assinou até 2024  
e começa hoje a trabalhar  
no Olival. O sonho da Champions 
guiou-o até ao Dragão 

“Estou num  “Estou num  
dos maiores  dos maiores  
clubes do clubes do 
Mundo” Mundo” 
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ç Shoya Nakajima voltou a 
participar num treino do plantel 
principal do FC Porto mais de 
três meses depois. A reintegra-
ção do japonês, de 26 anos, colo-
cou um ponto final numa novela 
que se arrastava desde o regres-
so do grupo ao Olival, após a in-
terrupção das competições de-
vido à Covid-19. Chegado à In-
victa no dia 23 do último mês, só 
ontem o médio-ala foi incluído 
nos trabalhos após a SAD ter de-
cidido conceder-lhe tempo ex-
tra para que pudesse reorganizar 

a sua vida, ainda em contexto de 
pandemia, no nosso país. 

De acordo com as informações 
recolhidas por Record, os azuis e 
e brancos entenderam que seria 
mais proveitoso para o desejado 
rendimento máximo do nipóni-
co que este dispusesse de uma 
semana extra livre em solo na-
cional para se reestruturar. 
Convicção intimamente rela-
cionada com a esfera familiar do 
jogador, uma vertente sobre a 
qual o próprio Nakajima deu si-
nais positivos, ao adiar para mais 
tarde o regresso da sua família, 

nomeadamente da sua esposa e 
filha, à cidade do Porto. 

Enquanto esperou pelo dia de 
ontem, Nakajima continuou a 
realizar trabalho físico em casa, 
tendo sido testado à Covid-19 na 
última sexta-feira. Com o espe-
rado resultado negativo, o joga-
dor recebeu luz verde para se 
apresentar ao serviço de Sérgio 
Conceição no dia de ontem. A 
reintegração aconteceu de for-
ma natural, podendo agora o jo-
gador procurar justificar o in-
vestimento feito pela SAD na sua 
contratação e contando os dra-
gões com uma espécie de refor-
ço ‘de 2º ano’. *

DE VOLTA. Médio-ala de novo com os companheiros

FC Porto concedeu-lhe 
tempo extra para se 
reorganizar. Família só 
regressa mais à frente 

Sergio Conceição 
aponta o caminho
Habitualmente contido nas 
suas redes sociais, Sérgio Con-
ceição marcou ontem o arran-
que da 2.ª semana de trabalhos 
da pré-época com uma publi-
cação no Instagram. A acom-
panhar uma fotografia sua a 
dar indicações em contexto de 
treino, o técnico escreveu a se-
guinte mensagem: “Sempre fo-
cados no caminho a seguir!”. A 
competição oficial começa na 
3.ª semana deste mês. 

so poderá avançar em breve. 
“Não faço ideia. É uma questão 

de mercado. Pode acontecer, da 
mesma forma que pode aconte-
cer com outros atletas do plantel. 
O mercado procura este tipo de 
jogadores”, lembrou Miguel Ri-
beiro, que já garantiu a venda de 
50 por cento do passe de Pedro 
Gonçalves ao Sporting por 6,5 
milhões de euros. 

Tal como Taremi, Toni Martí-
nez foi uma das revelações da 
época passada no futebol portu-
guês, tendo ajudado à boa época 
do Famalicão, com 14 golos em 
39 jogos, e a sua transferência 
poderá fazer-se abaixo dos cinco 
milhões de euros. * D.M.

JAPONÊS REINTEGRADO 
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REALIZOU TESTE À COVID-19  
NA 6ª FEIRA, COM RESULTADO 
NEGATIVO, E FOI INCLUÍDO  
NAS DUAS SESSÕES DE ONTEM 
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Lateral já esteve às ordens

ç O nigeriano Zaidu cumpriu 
ontem o primeiro dia de traba-
lho junto dos seus novos com-
panheiros, no Olival, iniciando 
uma nova etapa na sua carrei-
ra. Um mundo novo para o la-
teral-esquerdo, de 23 anos, 
que em pouco mais de um ano 
passou do Mirandela, do Cam-
peonato de Portugal, para o 
Santa Clara, e agora veste a ca-
misola do campeão nacional. 

Num treino onde Sérgio 
Conceição não contou com os 

internacionais Danilo Pereira, 
Pepe, Sérgio Oliveira, Diogo 
Costa, Diogo Leite, Diogo 
Queirós, Vítor Ferreira e João 
Mário, foram chamados ‘re-
forços’ da equipa B para col-
matar as ausências. Os eleitos 
foram Francisco Meixedo, João 
Marcelo, Mor Ndiaye e Rodrigo 
Valente. Por sua vez, o central 
Chidozie, que começou a pré-
-época à parte do plantel prin-
cipal, foi chamado para se jun-
tar ao grupo. *

Zaidu em ação no relvado
CHIDOZIE CHAMADO

PARA GUARDAR. 
Ponta-de-lança posou 

 com o presidente 
 Pinto da Costa

ANDRÉ MONTEIRO

Fábio Vieira  
em tratamento

Osorio iminente 
no Trabzonspor

ç Fábio Vieira foi, junta-
mente com Iván Marcano, um 
dos jogadores entregues ao 
Departamento de Saúde do FC 
Porto, tendo feito tratamento 
ao problema físico na anca di-
reita, enquanto o espanhol 
está a recuperar da lesão no 
joelho direito. Quanto a Zé 
Luís, continua a cumprir um 
período de isolamento. *

ç Fez ontem cinco anos que 
Jesús Corona assinou contrato 
com o FC Porto, e duas sema-
nas depois estreou-se frente 
ao Arouca, com dois golos. O 
mexicano, agora com 27 anos, 
iniciou aí uma trajetória as-
cendente que o levou a ser o 
melhor jogador da Liga NOS 
na época passada, e um total 
de 221 jogos pelos dragões. *

Rolando recebeu 
os parabéns
ç Rolando fez ontem 35 
anos e o FC Porto não deixou 
passar a data em claro, tendo 
feito uma publicação nas suas 
redes sociais a dar os parabéns 
ao seu antigo central. O agora 
jogador do Sp. Braga esteve 
sete épocas ligado aos dragões, 
tendo vencido, entre outros 
troféus, quatro campeonatos e 
uma Liga Europa. *
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Central desejado

Corona chegou  
há cinco anos

ç A imprensa turca garan-
tiu que está iminente a chega-
da de Yordan Osorio ao 
Trabzonspor, falando num 
empréstimo por uma época. 
No entanto, informações re-
colhidas na Venezuela dão 
conta de uma eventual trans-
ferência por quatro milhões 
de euros, algo pouco habitual 
no mercado turco. *

MUNDO AZUL

Abertura por To ni Martínez

NOME: Mehdi Taremi 
BI: Bushehr, Irão, 18/7/1992, 
28 anos, 1,87 m e 80 kg 
POSIÇÃO: Avançado 
CLUBES: Shahin Bushehr, 
Iranjavan, Persepolis, Al Gha-
rafa, Rio Ave e FC Porto 
CONTRATO: Até 2024

TAREMI ATRASO DE NAKAJIMA 
TEVE AVAL DA SAD 
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Lateral foi apresentadoP.
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P. FERREIRA

ç O P. Ferreira oficializou a 
contratação de David Sualehe 
para reforçar o lado esquerdo da 
defesa. A chegada do futebolista 
de 23 anos, por três épocas, não é 
uma surpresa, pois já vem traba-
lhando com o plantel há algum 
tempo, acabando agora por ser 
confirmado pela SDUQ pacense. 

Esta temporada marcará a es-
treia de Sualehe na 1ª Liga, já que 
até agora apenas tinha jogado na 
2ª Liga. Na época passada repre-

sentou o Farense e, como sénior, 
também jogou pelas equipas B de 
Sporting e V. Guimarães. Agora 
chega para concorrer com Oleg e 
Simão Rocha por um lugar no 
lado esquerdo do sector mais re-
cuado. 

Em vídeo para as redes sociais 
dos castores, David Sualehe dis-
se ter chegado para ajudar: “Sou 
mais um para ajudar e estou cer-
to de que todos juntos faremos 
uma grande temporada.” 

Ao nível das saídas, nota para o 
facto do guarda-redes Marco Ri-
beiro ter deixado de pertencer 
aos castores. A rescisão de con-
trato foi ontem consumada. * J.S.

Agora Sualehe é oficial
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Central ambicioso

ç Figura de destaque na 
temporada que o Gil Vicente 
realizou em 2019/20, Ygor 
Nogueira não esconde o dese-
jo de fazer melhor na época 
que agora se inicia. “A minha 
adaptação ao futebol portu-
guês foi rápida e acho que 
consegui superar as expecta-
tivas que tinham em mim. 
Este ano esperam ainda mais 
de mim, mas estou preparado 
para isso”, referiu aos meios 
do clube. 

O defesa-central analisou 
ainda os primeiros dias de tra-
balho com Rui Almeida: “Es-
tou a gostar muito de traba-
lhar com o míster Rui Almeida 
e sinto que os meus colegas, 
das conversas que temos, 
também estão a gostar. Tem 
um conceito de jogo diferente 
e isso é importante para o nos-
so crescimento. Leva tempo 
para que as coisas entrem na 
nossa mente, mas acredito 
que, com o estágio e com a 
pré-época, vamos perceber o 
que o treinador quer.” * D.M.

Ygor Nogueira 
quer superar  
as expectativas

GIL VICENTE

ç Uma lesão obrigou Sequeira 
a terminar a última época mais 
cedo, mas, pouco a pouco, está a 
recuperar a melhor forma e a 
preparar-se para arrancar a 
nova temporada com o estatuto 
de sempre, ou seja, no onze de 
Carlos Carvalhal. O novo treina-
dor, de resto, não precisou de 
muito tempo de trabalho para 
convencer o lateral-esquerdo, 
que se mostrou rendido às ideias 
até agora apresentadas.  

“Toda a gente conhece as 
ideias do treinador. É um treina-
dor que gosta de um futebol ata-

cante, atrativo e com posse de 
bola. São essas as ideias que o 
treinador passa para nós. Claro 
que para os jogadores dá muito 
mais prazer um treinador com 
essa filosofia porque tira partido 
das qualidades dos jogadores”, 
considerou Sequeira, em decla-
rações aos meios do clube, fri-
sando ainda que, a nível indivi-
dual, só pode almejar superar o 
que fez em 2019/20, a sua época 
mais profícua da carreira: “O ob-
jetivo de quem está no Sp. Braga é 

fazer melhor época após época. 
Eu não fujo à regra e espero fazer 
melhor do que fiz no passado.” 

No Minho desde o verão de 
2017, o camisola 5 é já um dos jo-
gadores do plantel que há mais 
tempo estão nos arsenalistas e, 
por isso, tem um papel impor-
tante na hora de integrar os re-
forços. “Têm muita qualidade. 
Nem preciso de falar de nomes 
porque toda a gente sabe que são 
jogadores experientes. O nosso 
papel aqui é integrá-los o mais 
rápido possível para que possam 
tirar partido das suas qualidades 
e ajudar o grupo”, explicou. *

Lateral aprova filosofia 
de Carvalhal e sublinha 
que quer superar todos 
os registos de 2019/20 

APTO. Sequeira recupera a melhor forma após lesão sofrida na época passada  
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Galeno de regresso 
sem limitações
A presença de Galeno foi a prin-
cipal novidade do treino de on-
tem. O extremo voltou a traba-
lhar às ordens de Carlos Carva-
lhal e fê-lo sem qualquer limita-
ção, podendo somar amanhã os 
primeiros minutos de jogo nesta 
pré-temporada. O ensaio com o 
Benfica, na Luz, está marcado 
para as 19 horas. A comitiva mi-
nhota parte rumo a sul apenas 
amanhã de manhã. 

SEQUEIRA JÁ SENTE  
PRAZER EM CAMPO 

SP. BRAGA

“GOSTA DE UM FUTEBOL 
ATACANTE, ATRATIVO E COM 
POSSE DE BOLA”, CONSIDEROU 
SOBRE AS IDEIAS DO TREINADOR 

ç No primeiro dia de treinos 
integrados do estágio de uma 
semana em Vila do Conde, 
Mário Silva teve duas novida-
des na sessão bidiária que 
orientou. Os reforços Léo 
Vieira e Ivo Pinto treinaram 
pela primeira vez com a nova 
equipa. 

O guarda-redes foi anun-
ciado há pouco mais de uma 
semana, mas esteve desde aí 
de prevenção, uma vez que 
havia chegado do Brasil. Já o 
lateral-direito foi uma das 
surpresas da apresentação do 
plantel no último sábado. 

A outra surpresa foi Nando 
Pijnaker, mas o neozelandês 
ainda faz trabalho de ginásio, 
ele que sofreu uma lesão re-
centemente. Por outro lado, 
Filipe Augusto já fez corrida e 
deve poder jogar amanhã, no 
teste com o P. Ferreira. * R.T.

Dupla cumpriu 
primeiro treino

ç O anúncio da contratação 
de Reynaldo está muito próxi-
mo. O acordo com o Juventu-
de de Caxias pelo defesa-cen-
tral encontra-se concluído e o 
brasileiro vai mesmo reforçar 
a defesa dos cónegos. O joga-
dor, de 23 anos, é esquerdino e 
vem presumivelmente fechar 
o leque de opções de Ricardo 
Soares para o eixo da defesa, 
juntamente com Steven Vitó-
ria, Rosic e Nahuel Ferraresi. 

Entretanto, Malik e Idriss 
preparam-se para voltarem a 
ser cedidos a outros emble-
mas, eles que fizeram parte do 
recente estágio realizado pela 
equipa em Ofir.  * R.T.

Reynaldo       
está iminente
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MOREIRENSE

Léo Vieira reforçou baliza

JOSÉ MIGUEL MACHADO

NOME: David Sena Fernandes 
Sualehe 
BI: Porto, 23/3/1997, 23 anos, 1,83 m 
e 78 kg 
POSIÇÃO: Defesa-esquerdo 
CLUBES: Sporting B, V. Guimarães B, 
Farense e P. Ferreira 
CONTRATO: Até 2023 

DAVID SUALEHE
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ç A Seleção Nacional iniciou a 
preparação para a segunda edição 
da Liga das Nações, prova na qual 
defenderá o título conquistado em 
2019. Sérgio Oliveira foi o porta-
-voz do grupo no primeiro dia de 
trabalho e não escondeu a vontade 
coletiva para a competição. “O ob-
jetivo é ganhar. Como diz o mís-
ter, não somos favoritos mas sim 
candidatos. Portugal joga em to-
das as competições para ganhar e 
agora não vai fugir a essa regra”, 
disse o médio, de 28 anos. 

Por ter vencido a edição ante-
rior, Portugal continua na Liga A 
e tem um grupo com adversários 

como os finalistas do Mun-
dial’2018, a campeã França e a 
Croácia, com a qual mede forças 
já no sábado. “Temos pela frente 
um adversário que é vice-cam-
peão do Mundo. Vai ser, certa-
mente, um jogo difícil, mas va-
mos entrar com a ambição de ga-
nhar”, resume Sérgio Oliveira.  

O médio acredita que apesar 
de não trabalhar em conjunto há 
vários meses, a Seleção Nacional 
vai estar à altura dos desafios. 
“Foi muito tempo sem Seleção e 

as condições são muito diferen-
tes fisicamente, mas temos de 
estar preparados, é para isso que 
cá estamos. Neste curto espaço 
de tempo, sabemos que é um 
jogo importante e temos de pre-
parar-nos da melhor forma”, 
comentou o médio. 

Sérgio Oliveira recordou que 
Portugal venceu a edição de 2019 
no Estádio do Dragão, onde ini-
cia a defesa do título. Um recinto 
onde gosta de jogar. “Penso que 
para todos nós é especial porque 
ganhámos lá esta competição e 
penso que vamos ser novamente 
felizes. É um orgulho represen-
tar o nosso país!”, rematou. *

CONVOCADOS

CONVOCADOS

SEXTA-FEIRA 

          BIELORRÚSSIA  17H00  HOLANDA 

                     CHIPRE  17H00  PORTUGAL 

                 NORUEGA  17H00  GIBRALTAR 

8 DE SETEMBRO 

               PORTUGAL  17H30   BIELORRÚSSIA 

                 HOLANDA  19H00  NORUEGA

GRUPO 7

Nota: Os vencedores dos nove grupos e o 
melhor segundo classificado ficam 
diretamente apurados para a fase final – 
na Hungria e na Eslovénia. Os restantes 
segundos classificados disputam um playoff 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º

CLASSIFICAÇÃO      P      J      V      E      D    GM/GS

HOLANDA            12    4     4     0     0      19-3 
PORTUGAL            9     4     3     0     1       11-6 
BIELORRÚSSIA     8     5     2     2     1      14-4 
NORUEGA             7     5     2     1     2      7-10 
CHIPRE                  4     5     1      1     3      5-10 
GIBRALTAR           0     5     0     0     5      0-23

SUB-21

ç Jota, avançado do Benfica, 
pediu união e foco frente a Chipre 
e Bielorrússia nos jogos de quali-
ficação para o Europeu de sub-
-21, que decorrerá na Eslovénia e 
na Hungria no próximo ano. 

O jogador, de 21 anos, conside-
ra que esses pormenores vão ter 
um papel fundamental nos pró-
ximos compromissos da Seleção 
Nacional. “No passado a nossa 
atitude também foi essencial, 
mas cada jogo é um jogo. Se esti-
vermos sempre unidos e con-
fiantes do que somos capazes 
acredito que vai correr tudo da 
melhor forma”, frisou. 

Recorde-se que Portugal en-
contra-se no 2º lugar do Grupo G 
com nove pontos, menos três do 
que a Holanda. * L.M.

Jota quer equipa 
unida e focada

AMBIÇÃO
PORTUGAL INICIA DEFESA DO TÍTULO

DE VENCER OUTRA VEZ
Sérgio Oliveira 
usa uma frase 
do treinador:  
“Não somos 
favoritos mas 
sim candidatos”  

EM CAMPO. Sérgio Oliveira com André Silva no treino de ontem
FP

F

MÉDIO RECORDA QUE A CROÁCIA, 
ADVERSÁRIA NO SÁBADO,  
É A ATUAL VICE-CAMPEÃO    
DO MUNDO. NÃO VAI SER FÁCIL...

LESÃO NÃO É GRAVE

ç A continuidade de Re-
nato Sanches entre os con-
vocados era a maior dúvida 
no dia anterior à concen-
tração. O médio do Lille es-
tava a contas com uma lesão 
muscular na coxa direita e, 
por isso, podia ser substituí-
do. A verdade é que não foi, 
uma vez que, pela indicação 
dada aos jornalistas, os 25 
convocados para os jogos 
com Croácia e Suécia esti-
veram à disposição do sele-
cionador e treinaram no 
relvado 1 da Cidade do Fu-
tebol. Tudo isto aconteceu 
depois de os elementos da 
comitiva terem feito os tes-
tes de despistagem à Covid-
-19 e de estes terem dado 
negativo. Refira-se que on-
tem o grupo inaugurou a 
Casa dos Atletas na Cidade 
do Futebol. *

Renato ficou 
com o grupo

MIGUEL AMARO
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çEstreou-se poucos dias de-
pois de fazer 21 anos. Alguma vez 
imaginou chegar a esse nível tão 
cedo? 
RÚBEN DIAS – Nunca foi uma 
questão de me imaginar a chegar 
a este nível. Sempre quis estar no 
topo. Quero e hei de continuar a 
querer. Era uma questão de, as-
sim que acontecesse, estar pron-
to. Tracei o objetivo e mostrei-
-me quando a oportunidade che-
gou.  
+Este é um arranque diferente 
de outros anos. No seu caso, teve 
cerca de uma semana de descan-
so para se preparar. Há prepara-
ção possível para esta situação? 
RD – Tem sido tudo atípico. A 
própria chamada à Seleção é 
numa altura atípica. Os timings 
foram diferentes. As próprias fé-
rias acabaram por ser mais cur-
tas. Apesar dos timings e das fé-
rias curtas, isto permitiu ter mais 
tempo para nos prepararmos. A 
chamada à Seleção permite-nos 
estar já numa forma física mais 
aceitável para podermos jogar 
estes dois jogos difíceis. Desse 
ponto de vista, acho que nos esta-
mos a preparar tudo da melhor 
forma. 
+Como vai apresentar-se a Sele-
ção nestes dois jogos, com Croá-
cia e Suécia? 
RD – Como sempre: com uma 
mentalidade forte, de quem quer 
ganhar. Provavelmente, nem to-
dos os jogos terão o tempo ideal 
de preparação para estarmos a 
um nível alto. É um daqueles ad-

versários com os quais vamos ter 
de batalhar. Tal como nós, as ou-
tras seleções acabam por estar em 
situação semelhante. Temos de 
colocar o mais rapidamente pos-
sível o chip da Seleção. Há uma 
competição [Liga das Nações] 
para disputar e para ganhar. 
+Se juntarmos França, campeã 
do Mundo, à equação, é mesmo o 
grupo da morte? 
RD – É um grupo difícil. Tal 
como na preparação que temos 
de ter em relação aos adversá-
rios que vamos defrontar, tam-
bém eles têm de ter o mesmo 
foco perante nós. Isso é bom. 
Para o espetáculo ,não pode ha-
ver melhor do que jogos entre 

E
ENTREVISTA

NTREVISTA RÚBEN DIAS  E

O central é um dos esteios da seleção campeã europeia com apenas 23 anos, 
esteve na última conquista em 2019 e, apesar de não assumir o favoritismo, 
garante que Portugal deve pensar na vitória na prova que arranca sábado 

+Que objetivos tem Portugal 
para a Liga das Nações?  
RD – É uma competição muito 
exigente, onde há seleções muito 
fortes. Como é óbvio, o nosso ob-
jetivo em qualquer competição – 
faz parte da nossa identidade – é 
ganhar. Agora, acho que o míster 
Fernando Santos tem uma visão 

real daquilo que é a competição. 
Todos sabemos que existem vá-
rios candidatos fortes e nós somos 
um deles. Na nossa cabeça está 
aquilo que é o nosso trabalho e não 
o trabalho dos outros. Há que ter o 
foco em sermos o melhor de nós 
quando estivermos em prova. 
+ Pessoalmente, como se sente 

FLÁVIO MIGUEL SILVA

grandes seleções. A nós, cabe-
-nos estar preparados o melhor 
possível e estar fortes para, 
quando chegar à altura, tentar  
proporcionar um bom espetá-
culo e tentar ganhar. 
+Os equipamentos da Seleção 
voltam a apostar numa linha ha-
bitual, com o vermelho e o bran-
co a prevalecerem. É algo que o 
apaixona? 
RD – Sou suspeito. São equipa-
mentos muito bem conseguidos. 
Destaco aquilo que vai para além 
do que se vê e que é a leveza. Para 
nós é sempre um fator que faz a 
diferença. Além disso, foram fei-
tos a partir de garrafas de plásti-
co. Acho que tem um significado 
especial nos dias de hoje. Queria 
dar esse feedback em relação à 
Nike, que teve a capacidade para 
fazê-lo bem feito.  
+ Como analisa esta convocató-
ria, com alguns jogadores de fé-
rias, outros em pré-época e al-
guns já em competição? 
RD – Não vai ser um contexto fá-
cil. Também aí, nomeadamente 
para o staff técnico, terá de haver 
cuidado com alguns jogadores. 
Uns iniciaram a preparação em 
determinado período, enquanto 
outros  já tinham começado a tra-
balhar há mais tempo. Isso faz 
parte do processo e a nós, jogado-
res, cabe-nos estar prontos, ape-
sar destas condicionantes. 

“GRUPO DA MORTE? NÃO  
PODE HAVER MELHOR PARA  
O ESPETÁCULO DO QUE JOGOS 
ENTRE GRANDES SELEÇÕES” 

ç Como viu o adiamento do 
Europeu, tendo em conta a si-
tuação de pandemia? 
RD – Ninguém o desejava. 
Numa altura em que quería-
mos muito disputá-lo. Com 
certeza, juntamente com 
muitas outras coisas que mui-
ta gente não quereria, temos 
de nos adaptar. Se o Europeu é 
para jogar no final da próxima 
época… que assim seja. Vamos 
batalhar e lutar para estarmos 
num nível muito forte quando 
chegar a altura. *

“Adiar o Europeu? 
Ninguém queria”

RÚBEN  
DIAS  

SELEÇÃO

“LIGA  “LIGA  
DAS NAÇÕES  DAS NAÇÕES  

É PARA É PARA 
GANHAR”GANHAR”
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da Seleção, e vice-versa. Acaba 
sempre por ser um momento im-
portante para nós, em termos de 
interação com os nossos colegas. 
Agora vai ser o espaço de Seleção, 
um lugar onde já estávamos há 
muito tempo sem qualquer cha-
mada.  
+Neste momento é o único re-
presentante do Benfica. É uma 
grande responsabilidade repre-
sentar o clube na Seleção? 
RD – Não diria responsabilidade 
acrescida. É a mesma que se tives-
se colegas meus também convo-
cados. Não existe nada extra, nada 
menos ou mais. A responsabilida-
de é máxima porque estou a re-
presentar a Seleção. 
+Sente-se já um pilar da Seleção, 
com apenas 23 anos? 
RD – Não, nada disso. Essa ques-
tão de ser um pilar da Seleção não 
me diz nada. Vejo as coisas convo-
catória a convocatória, jogo a 
jogo. Penso pouco naquilo que fiz 
até ao momento. Isso não me vale 
de nada. Chega uma nova convo-
catória e uma nova oportunidade 
de poder fazer parte dos treinos, 
do trabalho diário. Mais tarde, ve-
remos se também do jogo... se ti-
vermos a confiança do míster. 
+ Dispor de mais  um ano para 
preparar o próximo Europeu é 
vantajoso?  
RD – Acaba por ser uma questão 
de ‘ses’. Se tivesse sido esta época, 
talvez alguns jogadores estives-
sem mais bem preparados. Não 
sabemos... 

+O que sentiu quando viu Portu-
gal erguer o troféu em Paris, em 
2016? Quer viver isso dentro de 
campo?  
RD – Senti o mesmo que a maioria 
dos portugueses. Estando dentro 
do campo, é claro que esses joga-
dores viveram essa emoção mais 
intensamente. É justíssimo dizer 
que senti o mesmo que todos os 
milhões que vibraram após a vitó-
ria. Na altura, vi ainda a final como 
adepto. 
+Já ganhou uma Liga das Na-
ções, mas imagina-se a ganhar o 
Europeu ou um Mundial? É um 
dos objetivos que traçou para a 
sua carreira? 
RD – Tudo o que englobe ganhar, 
acaba por ser sempre um objetivo 
de carreira. *

“Qualquer um 
quer estar ao nível 

de Ronaldo”
ç Cristiano Ronaldo, o capitão 
de equipa, fez 48 golos na última 
temporada entre clube e Sele-
ção, com 35 anos. Dele espera-se 
tudo?  
RD – Sim, sem dúvida que sim. É a 
nossa referência. O Cristiano Ro-
naldo é alguém que só nos pode 
puxar para cima a nível mental. 
Acredito que seja positivo para 
qualquer pessoa que entre no 
grupo. Na companhia dele, esta-
mos num nível alto e qualquer 
pessoa quer estar a esse nível.  
+ Como sabemos, o Cristiano é 
alguém que desde o primeiro 
momento na carreira tem um 
cuidado redobrado com o corpo. 
Aprendeu com ele algo nesse as-
peto, e também noutros? 
RD – Para bom entendedor meia 
palavra basta. Por vezes, não há 
necessidade de passar um conse-
lho. Basta apenas ver o exemplo. 
Dessa forma, acredito que tanto 
para mim, como para muitos ou-
tros colegas, há um modelo a se-
guir.  
+ A estreia de Rui Silva e Trin-
cão nas convocatórias da Sele-
ção Nacional já se adivinhava há 
muito? 
RD – Diria que é mais uma per-
gunta para colocar ao seleciona-
dor nacional. Nós, jogadores, va-
mos acompanhando aquilo que é 
o sucesso dos nossos colegas. Fi-
camos felizes por mais jogadores 
portugueses estarem a chegar a 
um nível alto. A vinda deles é a 
maior prova que pode existir dis-
so mesmo. Cada convocatória 
pode contemplar uma nova cha-

mada à Seleção Nacional. Para 
todos os jogadores que repetem a 
presença é uma nova conquista 
desse mesmo espaço. Não é um 
espaço fechado, é um espaço em 
constante rotação. Por isso, há 
que dar-lhes mérito. Quer aque-
les que acabaram de chegar, quer 
quem já seja chamado há mais 

tempo ou quem deixou de ir e 
voltou a ir… Há que chegar e dar 
tudo o que temos pela Seleção 
Nacional e para que, com ela, 
possamos alcançar muitas vitó-
rias. *

NTREVISTA RÚBEN DIAS  E

“Ser chamado 
depende sempre 

do momento”

neste arranque de temporada?  
RD – Toda a pré-época é uma boa 
altura para recuperar níveis físi-
cos e também para nos ligarmos 
com a equipa. Agora, o Benfica 
mudou para um novo treinador 
e, com essa situação há um cons-
tante ligar e desligar de chip, li-
gando o do clube e desligando o 

ç Pepe e José Fonte, cam-
peões europeus, têm muita 
experiência e integram um 
sector que deverá ser renova-
do nos próximos anos. Quem 
é que vê com qualidade para 
lhes suceder? 
RD – Isso é uma pergunta 
muito específica para o sele-
cionador nacional. Como é 
óbvio, eu trabalho muito se-
riamente, todos os dias, para 
merecer sempre de novo a 
confiança do selecionador. 
Como é óbvio, há mais colegas 

a fazer o mesmo. 
Dependerá sempre 
do nível a que estás 
no momento. Se es-
tiveres preparado, 
acredito que serás 
chamado. 
+ Domingos Duar-
te foi chamado e 
aguarda pela pri-
meira internacio-
nalização. Tam-
bém reside nele o 
futuro da Seleção 
Nacional, além do 
próprio Rúben 
Dias? 
RD – Não diria que 
está em mim ou 
nele. O futuro está  
nas mãos de quem 
for  consistente e, 
constantemente, 
quiser muito ga-
nhar e quiser muito 
lutar pelo clube 
onde está, primeiro 
do que tudo. De-

pois, lutando pela Seleção. 
Essa é uma questão para o trei-
nador. Será dele a responsabi-
lidade por tudo isso. Quem es-
tiver convocado, acredito que 
estará a um nível muito alto. *

ÊXITO.  
Rúben Dias 
estreou-se pela 
Seleção 
Nacional em 
outubro, num 
particular 
diante da 
Tunísia (2-2). 
No ano 
passado, o 
defesa-central, 
que conta 17 
presenças na 
principal 
equipa das 
quinas, ajudou 
a conquistar  
a Liga das 
Nações 

“SER CAMPEÃO MUNDIAL? 
TUDO O QUE ENGLOBE GANHAR 
É SEMPRE UM OBJETIVO 
DE CARREIRA” 

SELEÇÃO

“PILAR DA SELEÇÃO? NÃO ME DIZ 
NADA. PENSO POUCO NAQUILO 
QUE FAÇO NO MOMENTO  
JÁ QUE  DE NADA ME VALE” 
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ç Após o sucesso alcançado na 
temporada passada, o Famalicão 
vai dar continuidade à aposta na 
juventude em 2020/21. Nesse 
sentido, Dani Morer, jovem es-
panhol que representava o Bar-
celona B, prepara-se para refor-
çar o conjunto liderado por João 
Pedro Sousa. 

De acordo com informação 
avançada pelo ‘Mundo Deporti-
vo’, o entendimento entre os 
dois clubes para a transferência 
do lateral-direito de 22 anos está 
praticamente alcançado e deve 
obrigar a formação famalicense 
a investir cerca de 400 mil euros. 
A mesma fonte adianta ainda 
que o empresário do jogador 
viajou ontem para Portugal, de 

modo a agilizar as negociações, e 
que o Barcelona ficará com 30 a 
40 por cento dos valores envol-
vidos numa futura venda de Da-
ni Morer.  

Produto de La Masia, o jovem 
lateral está há 11 anos no clube 
catalão, onde já venceu uma 
UEFA Youth League. Na tempo-

rada passada, Dani Morer ali-
nhou em 24 encontros e apontou 
dois golos. 

 
Treino com duas ausências 
O Famalicão abriu o treino de 
ontem à comunicação social, 
naquilo que foi o primeiro vis-
lumbre das pretensões de João 
Pedro Sousa para a temporada 
2020/21. Com Diego Batista e 
Anderson de fora devido a pro-
blemas físicos, o treinador cha-

mou alguns jogadores que ali-
nharam na equipa de sub-23 em 
2019/20, não só para completar 
o grupo de trabalho, mas tam-
bém para avaliar os atletas em 
questão.  

Nesse sentido, o guarda-redes 
Luiz Júnior, o defesa Raí Pinto e o 
médio Matheus Clemente mar-
caram presença na sessão de 
treino de ontem, que contou 
com 24 jogadores, dos quais dez 
são reforços. *

Jovem espanhol, de 22 
anos, deverá custar 
cerca de 400 mil euros 
aos cofres dos minhotos 

GARANTIA.  
Conta 11 épocas  

na formação culé 

LATERAL-DIREITO REPRESENTA O 
BARCELONA HÁ 11 TEMPORADAS 
E CONTA COM UMA UEFA YOUTH 
LEAGUE NO SEU PALMARÉS 

DANI MORER A CHEGAR
FAMALICÃO

DIOGO MATOS

ç Miguel Ri-
beiro, presiden-
te da SAD do Fa-
malicão, apro-
veitou a ocasião 
para analisar o 
mercado dos 
minhotos. “Hoje os jogadores 
sabem que o Famalicão é um 
clube que projeta atletas e isso 
torna-nos apelativos. O que o 
Pedro Gonçalves está a fazer no 
Sporting, o Racic no Valencia e 
o Diogo Gonçalves no Benfica 
atesta isso mesmo. Quem com-
pra jogadores aqui sabe que vai 
levar qualidade”, sublinhou. *

“Somos um 
clube apelativo”

MIGUEL RIBEIRO

ç “Estamos a 
seguir o pla-
neamento que 
tínhamos para 
a pré-época. 
Ainda teremos 
mais reforços, 
mas vamos chegar prepara-
dos ao início do campeona-
to”. Foi assim que João Pedro 
Sousa descreveu as primeiras 
semanas de trabalho do Fa-
malicão. “Vamos trabalhar 
no mesmo sentido que fize-
mos no ano passado, mas sem 
paralelismos”, vincou ainda o 
técnico. *

“Preparados no 
início da Liga”

JOÃO PEDRO SOUSA

ç Patrick 
William foi um 
dos destaques 
do Famalicão 
em 2019/20 e 
mostrou von-
tade de dar se-
quência ao bom trabalho este 
ano. “O que se pode esperar do 
Famalicão? O mesmo, mas 
um pouco melhor. Acredito 
que, trabalhando bem e res-
peitando o míster, podemos 
fazer ainda melhor”, referiu, 
dizendo ainda que, apesar da 
concorrência, se quer assumir 
como o patrão da defesa. *

“Esperamos 
fazer melhor”

PATRICK WILLIAM

ç Depois de 
um ano a evoluir 
na equipa de 
sub-23, João 
Neto, de 17 anos, 
não escondeu o 
desejo de fazer o 
primeiro jogo pela equipa prin-
cipal do Famalicão. “No ano 
passado fiz a minha primeira 
época como sénior [apesar de 
ainda ser juvenil] e tive uma 
evolução muito grande, princi-
palmente a nível físico. Os joga-
dores e o míster ajudaram-me 
muito. Agora, a minha primei-
ra meta é estrear-me”, disse. *

“Primeira meta 
é estrear-me”

JOÃO NETO
TONDELA

ç O Tondela iniciou ontem 
os treinos no Luso, espaço 
onde realizará até ao próximo 
domingo o seu estágio de pré-
-temporada. Pako Ayestarán 
orientou uma sessão bidiária.  

No apronto matinal, o enfo-
que do trabalho do técnico es-
teve muito na relação com a 
bola, aprimorando aquilo que 
procurará incutir na sua equi-
pa . Recorde-se que, no mo-
mento em que foi apresenta-
do, o espanhol referiu preferir 
um futebol com iniciativa, 
mas que na prática logo se ve-
ria. * R.T.

Ayestarán       
dá-lhes bola

ç Uma das grandes novida-
des do treino de ontem foi a 
presença de Srdjan Babic, de-
fesa-central sérvio. O jogador, 
que foi apresentado pouco an-
tes da sessão de trabalho, che-
ga por empréstimo do Estrela 
Vermelha, tendo rubricado 
um contrato válido por uma 
época. Em declarações aos 
meios oficiais do clube, o jo-
vem, de 24 anos, não escondeu 
o entusiasmo pelo passo dado 
em termos de carreira. “Sinto-
-me muito feliz por este novo 
desafio na minha carreira. As-
sim que surgiu a possibilidade 
de assinar pelo Famalicão re-
colhi muitas informações e to-
das elas foram muito positi-
vas”, referiu Babic. No seu pal-
marés, o internacional jovem 
pela Sérvia conta com três ligas 
do seu país e com a conquista 
de um Campeonato do Mundo 
de sub-20, em 2015. *

Babic reforça 
eixo da defesa

NOME: Srdjan Babic 
BI: Banja Luka, Bósnia e 
Herzegovina (tem nacio-
nalidade sérvia), 
22/4/1996, 24 anos, 1,95 m e 86 kg 
POSIÇÃO: Defesa-central 
CLUBES: Vojvodina, Real Sociedad 
B, Reus, Estrela Vermelha e Famali-
cão 
CONTRATO: Empréstimo até 2021 

BABIC

Farense-Sp. Covilhã                             1-0 
P. Ferreira-Sp. Braga B                       3-1 
Chaves-Boavista                                   2-0 
Marítimo-Marítimo B                         5-1            * 
Marítimo-Marítimo B                        5-0           * 
Sporting-Sporting B                            0-2           * 
Benfica-Estoril                                         4-1 
Farense-Sporting                                  2-1 
Sp. Braga-Vizela                                    3-3 
Famalicão-Famalicão sub-23          2-1            * 
Marítimo-Marítimo sub-23             8-0           * 
Benfica-Belenenses SAD                   4-0 
Nacional-Camacha                             8-0 
Moreirense-Chaves                              1-1 
Benfica-Farense                                     5-1 
Portimonense-Sporting                     1-2 
Santa Clara-Penafiel                           4-0 
V. Guimarães-V. Guimarães B       3-2           * 
Sp. Braga-Sp. Braga B                       2-0           * 
Moreirense-Gil Vicente                      0-0 
Tondela-FC Porto B                              2-1 
Rio Ave-Marítimo                                0-0 
Sp. Braga-P. Ferreira                          3-0 
FC Porto-Rio Ave B                               7-0 
Marítimo-Sp. Braga sub-23             3-2 
Santa Clara-Nacional                          2-1 
Benfica-Bournemouth                       2-1 
Sporting-Belenenses SAD                 3-1 
Nacional-Berço                                      2-1 
 
SETEMBRO 
1        Portimonense-Reading        18h00        Portimão 
2       P. Ferreira-Rio Ave                    10h00        P. Ferreira 
          Marítimo-P. Ferreira               17h00        Lousada 
          Benfica-Sp. Braga                    19h00       Lisboa 
          Santa Clara-Moreirense             ?             Vila Meã 
4       V. Guimarães-Ac. Viseu        18h00        Quiaios 
          Sporting-Valladolid                20h00       Alverca 
          Santa Clara-Vizela                         ?              Vila Meã 
5       Marítimo-Rio Ave                    17h00        Lousada 
          Benfica-Rennes                        19h00        Lisboa 
          Santa Clara-Sp. Braga                 ?             Fão 
9       V. Guimarães-Moreirense          ?             Guimarães 
          Sporting-Marítimo                        ?             Alcochete 
12     V. Guimarães-Gil Vicente           ?             ? 
13     Sporting-Nápoles                          ?             Lisboa 
NOTA: jogos com menos de 90 minutos não são con-
tabilizados 
* jogos não contabilizados para a classificação

          Benfica               12   4      4     0   0    15-3         3 
          Santa Clara        6    2      2     0   0     6-1          3 
          FC Porto              3     1      1     0   0     7-0          3 
          Tondela               3     1      1     0   0     2-1          3 
          Nacional             6    3      2     0   1     11-3         2 
          Sporting              6    3      2     0   1     6-4         2 
          Farense               6    3      2     0   1     4-6         2 
          Sp. Braga            4    2      1     1   0     6-3         2 
          Marítimo            4    2      1     1   0     3-2          2 
          P. Ferreira          3    2      1     0   1     3-4        1,5 
          Gil Vicente          1     1      0     1   0     0-0          1 
          Rio Ave                1     1      0     1   0     0-0          1 
          Moreirense        2    2      0     2   0      1-1           1 
          Portimonense   0    1      0    0   1      1-2          0 
          Boavista             0    1      0    0   1     0-2         0 
          Belenenses SAD  0    2      0    0   2     1-7          0 
          Famalicão           0    0     0    0   0     0-0         0 
          V. Guimarães     0    0     0    0   0     0-0         0 
 
Nota: O campeão da pré-época será apurado pela 
média de pontos com o número de jogos disputados 

CLASSIFICAÇÃO 
                                       P     J      V     E   D  GM/GS   MÉD 

1º 

2º 

3º 

4º  

5º 

6º 

7º 

8º 

9º 

10º 

11º 

12º 

13º 

14º 

15º 

16º 

17º 

18º

CAMPEONATO DA PRÉ-ÉPOCA
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ç Já era oficioso, ontem pas-
sou a ser oficial: Gideon Mensah 
é reforço do Vitória. O lateral-
-esquerdo ganês, de 22 anos, 
chega ao Castelo emprestado 
pelo RB Salzburgo até ao final da 
presente temporada, com a 
SAD minhota a salvaguardar 
uma opção de compra no valor 
de 2,2 milhões de euros. Com 
Mascarenhas lesionado, está 
encontrado o concorrente de 
Jonas Carls pelo posto de titular 
no lado esquerdo da defesa.  

“Sinto-me muito feliz por ter 
assinado pelo Vitória. Estou 
muito focado nos objetivos que 
a equipa tem para esta época e 
com muita vontade de ajudar”, 
começou por dizer Gideon 
Mensah, apresentando-se de 
seguida: “Sou um jogador que 
faz todas as posições no lado es-
querdo, sou muito ofensivo e 
sei que, no momento defensi-
vo, não pode ser fácil passar por 
mim. Sou defensivamente 
combativo mas gosto de jogar, 
tenho boa relação com bola e 
sou um lateral com uma pro-
pensão muito atacante.” 

Em Guimarães, o ganês tem 
vários compatriotas e um em 
especial ajudou a convencê-lo 
de que esta era a melhor opção. 
“Falei muito com o Mumin. So-
mos da mesma idade e desde 
que ele chegou ao Vitória falá-
vamos todos os dias. Queria sa-

ber como é que ele se estava a 
sentir e o feedback que recebi 
foi muito positivo. É uma exce-
lente oportunidade para conti-
nuar a crescer. Ele está muito 
feliz e fez com que tivesse mais 
motivação para vir.” * J.M.M.

ç Depois de uma 
passagem discreta 
pelo Benfica, Marcelo 
Hermes está de volta a 
Portugal e espera aju-
dar o Marítimo a lutar 
pelos lugares a que 
habituou os adeptos. 

“Estamos a traba-
lhar forte para estar-
mos preparados para enfrentar 
todos os objetivos que temos 
pela frente quando o campeo-
nato começar. A equipa tem 
feito bons jogos e vamos corri-
gindo no dia a dia os pequenos 
erros que vamos cometendo, 
para que possamos lutar lá na 
frente do campeonato”, assi-
nalou o lateral-esquerdo brasi-
leiro, de 25 anos, em declara-
ções à Marítimo TV. 

A preparação com 
Lito Vidigal tem sido 
particularmente 
dura, mas Hermes 
compreende a exi-
gência do treinador: 
“Os treinos têm sido 
muito ‘puxados’, mas 
isso é bom para estar-
mos fisicamente pre-

parados quando começarmos e 
a sentir menos”, apontou o jo-
gador, satisfeito pela forma 
como foi recebido pelo grupo e 
à espera da... praxe de boas-
-vindas. “Ainda não tive ne-
nhuma, mas já percebi que vai 
haver”, contou. 

A equipa cumpriu ontem dois 
treinos em Lousada e amanhã 
realiza mais um jogo-treino, 
com o P. Ferreira. * G.V.

SANTA CLARA

ç Na semana passada o treina-
dor do Santa Clara, Daniel Ra-
mos, assumiu a necessidade de 
contratar com urgência dois de-
fesas-centrais e a administração 
da SAD garantiu, poucos dias de-
pois, o internacional venezuela-
no Mikel Villanueva, que repre-
sentava o Málaga. 

O jogador, de 27 anos, conta 
com 23 jogos pela seleção da Ve-
nezuela e marcou presença nas 
duas últimas edições da Copa 
América. Nas cinco temporadas 
anteriores realizou 15 jogos na 

liga espanhola e 58 na 2ª Divisão - 
na qual apontou um golo. “Estou 
contente pela aposta do clube. 
Tenho muita vontade de come-
çar a trabalhar e estar à disposi-
ção do treinador. Vou para um 
campeonato muito competitivo, 
com equipas de qualidade”, afir-
mou o defesa-central, que tam-
bém pode alinhar como lateral-
-esquerdo. 

Mikel Villanueva assinou por 
duas temporadas e assume que 
vai “sacrificar-se pela equipa 
para conquistar coisas positi-
vas”, acrescentando ser um de-

fesa que gosta de participar na 
construção do jogo ofensivo. 

A contratação de Villanueva 
permite precaver uma eventual 
saída de Fábio Cardoso, que tem 
recebido sondagens de alguns 
clubes do estrangeiro. A forma-
ção açoriana continua no merca-
do à procura de outro defesa-
-central e até pode vir a contra-
tar mais um, caso se confirme a 
saída de Fábio Cardoso. 

 
Novo teste amanhã 
O Santa Clara continua a realizar 
o estágio de pré-época em Vila 
Meã e realiza amanhã um novo 
teste, frente ao Moreirense. Nos 
dois primeiros jogos de prepara-

Daniel Ramos havia 
‘pedido’ mais dois 
centrais e o primeiro 
chega do Málaga  

VILLANUEVA TRAZ 
MAIS EXPERIÊNCIA

REFORÇO. Villanueva é a sexta cara nova para 2020/21
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Lateral apresentou-se
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V. GUIMARÃES

Gideon Mensah cedido 
até ao final da temporada

MARÍTIMO

Hermes espera lutar  
pelos lugares cimeiros

PORTIMONENSE

ç O Portimonense defronta 
hoje o Reading no segundo tes-
te da pré-época – no primeiro a 
equipa perdeu com o Sporting 
(1-2). O plantel está quase fe-
chado e deverá receber ainda 
Júnior Tavares, que regressou 
ao São Paulo após empréstimo, 
mas que pode voltar, e um trin-
co. Os reforços Maurício, Júlio 
César e Fabrício poderão ter os 
primeiros minutos. * A.A.

Novo teste 
com o Reading 

FARENSE

ç Com apenas dez jogos so-
mados na 2ª Liga na época pas-
sada (só uma vez como titular), 
o guineense Bura tem sido um 
dos jogadores mais utilizados 
na pré-época e procura con-
vencer o treinador Sérgio Viei-
ra. A polivalência de Bura, que 
pode jogar como médio ou de-
fesa-central, é um trunfo e en-
quanto não chegam reforços 
vai marcando pontos. * A.A.

Bura procura 
garantir lugar Hermes

NOME:Mikel Villanueva 
Álvarez 
BI: San Cristóbal,  Venezuela 
14/4/1993, 27 anos, 1,90 m e 81 kg 
POSIÇÃO: Defesa-central 
CLUBES: CD Táchira,  Deportivo Lara, 
Cádiz, Reus, Gimnàstic, Málaga 
e Santa Clara 
CONTRATO: Até junho de 2022

VILLANUEVA

 INTERNACIONAL VENEZUELANO 
CONTRATADO PARA PRECAVER 
UMA EVENTUAL SAÍDA DE FÁBIO 
CARDOSO NESTE MERCADO 

ção para a nova temporada a 
equipa orientada por Daniel Ra-
mos somou duas vitórias frente a 
Penafiel (4-0) e Nacional (2-1). 
Até ao fim do estágio ainda de-
frontará Vizela e Sp. Braga. *

NOME: Gideon Mensah 
BI: Accra, Gana, 18/7/1998, 22 anos, 
1,78 m e 64 kg 
POSIÇÃO: Lateral-esquerdo 
CLUBES: WAFA, Red Bull Salzburgo, 
Liefering, Sturm Graz, Zulte Waregen 
e V. Guimarães 
CONTRATO: Até 2021

GIDEON MENSAH

BOAVISTA

ç Sebastian Pérez chega hoje 
ao Porto para assinar pelo Boa-
vista. A imprensa colombiana 
adiantou ontem que o médio-
-defensivo internacional pelos 
‘cafeteros’ chegará cedido pelo 
Boca Juniors por uma tempo-
rada e meia. Os axadrezados 
terão opção de compra no final 
da cedência. O jogador, de 27 
anos, é o 10º reforço da equipa 
de Vasco Seabra. * R.T. 

Sebastian Pérez 
cedido pelo Boca 
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ç Os próximos dias serão deci-
sivos para se saber quanto tempo 
o sul-africano Sithole vai estar 
afastado dos relvados. O médio 
do Belenenses SAD sofreu uma 
lesão muscular no jogo contra o 
Sporting e foi substituído seis 
minutos depois de ter entrado 
em campo. Hoje, quando o plan-
tel regressar após a folga sema-
nal, o departamento médico vai 
avaliar a extensão da lesão. 

Já as ausências de Cassierra e 
Cauê não são preocupantes. 
Aliás, os jogadores não foram 
utilizados frente aos leões apenas 
por precaução. O avançado sen-
tiu uma ligeira dor numa coxa, 
durante o aquecimento, e o mé-
dio está em gestão de esforço, 
pois esteve quase oito meses sem 
jogar. Entretanto, a equipa de 
Petit realiza amanhã mais um 
jogo-treino, com adversário 
ainda por anunciar. * M.A.

Lesão de Sithole 
para avaliar  
depois da folga

BELENENSES SAD
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Sithole jogou só 6 minutos

NACIONAL

ç O Nacional venceu o Berço 
por 2-1 no segundo jogo de pre-
paração realizado no estágio de 
pré-época, em Guimarães. 
Frente a um adversário do Cam-
peonato de Portugal, orientado 
por Manuel Machado, antigo 
treinador dos insulares, os golos 
de Camacho e Witi foram sufi-
cientes para dar a vitória à equi-
pa orientada por Luís Freire. Re-
corde-se que nos outros encon-
tros particulares já disputados os 
madeirenses golearam o Cama-
cha (8-0) e foram derrotados 
pelo Santa Clara (1-2). * E.P.

Vitória em teste 
frente ao Berço

Cláudio Ramos - GR (ex-Tondela), Carraça - DEF (ex-Boavista), Zaidu - DEF (ex-Santa Clara) e Taremi - AVA (ex-Rio 
Ave)

Nada a registar

Helton Leite - GR (ex-Boavista), Gilberto - DEF (ex-Fluminense/Brasil), Vertonghen - DEF (ex-Tottenham/Ingla-
terra), Pedrinho - MED (ex-Corinthians/Brasil), Cebolinha - AVA (ex-Grémio/Brasil) e Waldschmidt - AVA (ex-Fri-
burgo/Alemanha)

Zlobin - GR (Famalicão) e Zivkovic - MED

Zé Carlos - DEF (ex-Leixões), Francisco Moura - DEF (ex-Académica), Al Musrati - MED (ex-Rio Ave), André Castro 
- MED (ex-Goztepe/Turquia), Iuri Medeiros - AVA (ex-Nuremberga/Alemanha), Gaitán - AVA (ex-Lille/França), 
Murilo - AVA (ex-Sp. Gijón/Espanha) e Guilherme Schettine - AVA (ex-Santa Clara)

Eduardo - GR (terminou a carreira), Bruno Wilson- DEF (Tenerife/Espanha), Diogo Viana - DEF, Pedro Amador - DEF 
(Moreirense), Wallace - DEF (Lazio/Itália), Palhinha - MED (Sporting), Wilson Eduardo - AVA (Al-Ain/Emirados Ára-
bes Unidos) e Trincão - AVA (Barcelona/Espanha)

Adán - GR (ex-Atlético Madrid/Espanha), Pedro Porro - DEF (ex-Manchester City/Inglaterra), Antunes - DEF (ex-
-Getafe/Espanha), Feddal - DEF (ex-Betis/Espanha), Pedro Gonçalves - AVA (ex-Famalicão) e Nuno Santos - AVA 
(ex-Rio Ave)

Mathieu (terminou a carreira)

Trmal - GR (ex-FC Slovácko/Rep. Checa), Bruno Varela - GR (ex-Ajax/Holanda), Tié - GR (ex-Chelsea/Inglaterra), Jorge 
Fernandes - DEF (ex-Kasimpasa/Turquia), Mumin - DEF (ex-Nordsjaelland/Dinamarca), Bisseck - DEF (ex-Roda/Ho-
landa), Jonas Carls - DEF (ex-Viktoria Köln/Alemanha), Gideon Mensah - DEF (ex-Zulte Waregen/Bélgica), Jung-Min 
Kim - MED (ex-Admira Wacker/Áustria), Maddox - MED (ex-Southampton/Inglaterra), Holm - AVA (ex-RB Leipzig/Ale-
manha) e Foster - AVA (ex-Cercle Brugge/Bélgica)

Miguel Silva - GR (APOEL/Chipre), Douglas - GR (terminou a carreira), Bondarenko - DEF (Shakhtar Donetsk/Ucrâ-
nia), Pedro Henrique - DEF, Frederico Venâncio - DEF, Victor Garcia - DEF, Florent - DEF (Paris FC/França), Lucas Evan-
gelista - MED (Nantes/França), Davidson - AVA (Alanyaspor/Turquia), Ola John - AVA, Léo Bonatini - AVA (Wolver-
hampton/Inglaterra) e João Pedro - AVA (P. Ferreira)

Kewin -  GR (ex-Mirassol/Brasil), Nahuel Ferraresi - DEF (ex-Manchester City/Inglaterra), Matheus Silva - DEF (ex-
-Farense), Pedro Amador - DEF (ex-Sp. Braga), Iddriss - MED (ex-Felgueiras), Yan - AVA (ex-Sport/Brasil), Derik 
Lacerda - AVA (ex-Académica), Lucas Rodrigues - AVA (ex- Mafra) e Malik Abubakari - AVA (ex-Fafe)

Nuno Macedo - GR (Estoril), Pedro Trigueira - GR (Tondela), Iago Santos - DEF (Al Taawon/Arábia Saudita), Halliche 
- DEF, João Aurélio - DEF, Bruno Silva - DEF (Mafra), Nuno Santos - MED (Boavista), Bilel - AVA, Gabrielzinho - AVA 
(Rio Ave), Luther Singh - AVA (Paços de Ferreira), Nenê - AVA e Texeira - AVA

Mamadu Candé - DEF, César - DEF (Farense), Zaidu - DEF (FC Porto), Francisco Ramos - MED (V. Guimarães), Pa-
blo - AVA, Zé Manuel - AVA e Guilherme Schettine - AVA (Sp. Braga)

Daniel Fuzato - GR (ex-Roma/Itália), Manuel Lopes - DEF (ex-Leça), Souleymane Aw - DEF (ex-Avenir Béziers/França), Talocha - DEF 
(ex-Riga FC/Letónia), Tim Hall - DEF (ex-Karpaty/Ucrânia), Joel Pereira - DEF (ex-Spartak Trnava/Eslováquia), Fujimoto - MED (ex-
-Tokyo Verdy/Japão), Léautey - MED (ex-Chamois Niortais/França), Juan Villa - MED (ex-Fafe), Leandrinho - MED (ex-Botafogo/Bra-
sil), Miullen - AVA (ex-Londrina/Brasil) e Boubacar Hanne - AVA (ex-Wolverhampton/Inglaterra)

Bruno Diniz - GR (Vilafranquense), Welligton Luís - GR, Fernando Fonseca - DEF, Arthur Henrique - DEF (Ferroviá-
ria/Brasil), Banguera - DEF (Sp. Covilhã), Alex Pinto - DEF (Farense), Kraev - MED (Midtjylland/Dinamarca), Baraye 
- AVA (Parma/Itália), Naidji - AVA (Paradou/Argélia), Rúben Ribeiro - AVA (Hatayspor/Turquia) e Sandro Lima - AVA 
(Tianjin Teda/China)

Lucas Áfrico - DEF (ex-Estoril), Hermes - DEF (ex-Cruzeiro/Brasil), Jean Cléber - MED (ex-CSA/Brasil), Rafik Guita-
ne - MED (ex-Rennes/França), Tamuzo - AVA (ex-Avenir Béziers/França), Marcelinho - AVA (ex-Londrina/Brasil) 
e Rúben Macedo - AVA (ex-Aves)

Vukovic - MED,  Fabrício Baiano - MED (Rizespor ), Xadas - AVA (Sp. Braga) e Erivaldo - AVA (Beroe/Bulgária) 

Helton Leite - GR (Benfica), Neris - DEF (Al Wasl/Emirados Árabes Unidos), Marlon - DEF (Fluminense/Brasil), Fabia-
no - DEF (Palmeiras), Ricardo Costa - DEF (terminou a carreira), Carraça - DEF (FC Porto), Idris - MED, Ackah - MED 
(Kayserispor/Turquia), Obiora - MED, Fernando Cardozo - AVA (Olímpia/Paraguai), Mateus - AVA (Penafiel), Heri-
berto - AVA (Brest/França) e Stojiljkovic - AVA (Farense)

Ricardo Ribeiro - GR, Simão Bertelli - GR (Operário Ferroviário/Brasil), Bruno Santos - DEF (AEL Limassol/Chipre), André Mi-
cael - DEF (Varzim), Bruno Teles - DEF (Académica), Pedrinho - MED (Riga FC/Letónia), Stephen Eustáquio - MED (Cruz Azul/Mé-
xico), Vasco Rocha - MED, Denilson - AVA (Al Dhafra/Emirados Árabes Unidos), João Amaral - AVA (Lech Poznan/Polónia), 
Murilo - AVA (Rio Ave), Gonçalo Gregório - AVA (Zagłębie Sosnowiec/Polónia) e Welthon - AVA (V. Guimarães)

Cláudio Ramos - GR (FC Porto), Diogo Silva - GR (Fafe), Fahd Moufi - DEF, João Vigário - DEF (Nacional), Marko Petko-
vic - DEF, João Reis - DEF (Chaves), Philipe Sampaio - DEF (Guingamp/França), Pepelu - MED (Levante/Espanha), 
Pité - MED, Jonathan Toro - AVA (Huesca/Espanha), Ronan - AVA, Ricardo Valente - AVA, Richard Rodrigues - AVA 
(Internacional/Brasil) e Xavier - AVA (Panathinaikos/Grécia)

Koffi - GR (Mouscron/Bélgica), Filipe Mendes - GR, Ricardo Ferreira - DEF, Nuno Coelho - DEF (Chaves), Show - MED 
(Boavista), André Santos - MED (Grasshoppers/Suíça), Nuno Pina - MED (Grasshoppers/Suíça), Licá - AVA, Marco 
Matias - AVA e Kikas - AVA (DOXA/Chipre)

Rodrigo Freitas - DEF (São Paulo/Brasil), Júnior Tavares - MED (São Paulo/Brasil) e Marlos Moreno - AVA (Man-
chester City/Inglaterra)

Piscitelli - GR (ex-Dínamo Bucareste/Roménia), Lucas Kal - DEF (ex-São Paulo/Brasil), Rúben Freitas - DEF (ex-
-Mafra), Pedrão - DEF (ex-Palmeiras/Brasil), Koziello - MED (ex-Paris FC/França), Azouni - MED (ex-Kortrijk/Bél-
gica), João Victor - AVA (ex-Caldense/Brasil) e Bobál - AVA (ex-Zalaegerszeg/Hungria)

Framelin - GR, Gauther - GR, Felipe Lopes - DEF, Diogo Coelho - DEF (Vilafranquense), Mosevich - DEF, João Vigário - DEF 
(Tondela), Sosa - DEF (Mafra), Nuno Campos - DEF (Mafra), Lee - DEF (Camacha), Vítor Gonçalves - MED, Everton Kaká 
- MED (Mafra), Borgnino - AVA, Evouna - AVA, Paulo Vyctor - AVA (Floresta/Brasil) e João Fernandes - AVA (Camacha)

Ricardo Velho - GR (ex-Sp. Braga), Defendi - GR (ex-Famalicão), Cláudio Falcão - DEF (ex-Aves), Alex Pinto - DEF 
(ex-Gil Vicente), César - DEF (ex-Santa Clara), Amine - MED (ex-Leixões), Pedro Henrique - AVA (ex-Feirense), Man-
silla - AVA (ex-V. Setúbal) e Stojiljkovic - AVA (ex-Boavista)

Miguel Carvalho - GR, Daniel Fernandes - GR, Rafael Vieira - DEF (Académica), Sávio Maciel - DEF (Vila Nova/Bra-
sil), Luís Rocha - DEF (Chaves), André Vieira - MED (Varzim), Fabrício Simões - AVA (Feirense) e Irobiso - AVA

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

ENTRADAS    SAÍDAS

ESTÁGIO  Olival
Equipa técnica: Sérgio Conceição (treinador), Vítor Bruno, Siramana Dembelé, Eduardo Oliveira e Diamantino Figueiredo (adjuntos)

ESTÁGIO  Seixal
Equipa técnica: Jorge Jesus (treinador), João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Gil Henriques e Rodrigo Araújo (adjuntos)

ESTÁGIO  Braga
Equipa técnica: Carlos Carvalhal (treinador), João Mário, Sérgio Ferreira, João Meireles, Orlando Silva e Eduardo (adjuntos)

ESTÁGIO  Lagos (de 23 a 30 de agosto)
Equipa técnica: Rúben Amorim (treinador), Carlos Fernandes, Adélio Cândido, Emanuel Ferro, Tiago Ferreira e Gonçalo Álvaro (adjuntos)

ESTÁGIO  Vila do Conde
Equipa técnica: Mário Silva (treinador), Augusto Gama, Victor Maçãs, João Carvalho, Ricardo Matos e João Araújo (adjuntos)

ESTÁGIO  Por definir
Equipa técnica: João Pedro Sousa (treinador), Rifa, Manuel Santos, Hugo Vicente, Vítor Alcino, Carlos Pacheco (adjuntos)

ESTÁGIO  Guimarães (de 22 a 28 de agosto) e Quiaios (de 29 de agosto a 5 de setembro)
Equipa técnica: Tiago Mendes (treinador), Sánchez Vera, Carlos Menéndez, Ricardo Leite, Gil Sousa, Moreno e Fernando Aguiar (adjuntos)

ESTÁGIO  Ofir (de 23 a 30 de agosto)
Equipa técnica: Ricardo Soares (treinador), Eduardo Moreira, Paulo Lobo, Maurício Vaz, Leandro Mendes (adjuntos)

ESTÁGIO  Penafiel (de 27 de agosto a 5 de setembro)
Equipa técnica: Daniel Ramos (treinador), Renato Pontes, Danilo Accioly, Tiago Sousa, José Serrão, Pedro Gonçalves e Rodrigo Quaresma  (adjuntos)

ESTÁGIO  Melgaço (30 de agosto a 5 de setembro)
Equipa técnica: Rui Almeida (treinador), Gabriel Santos, Pedro Duarte e Miguel Matos (adjuntos)

ESTÁGIO  Lousada (de 1 a 12 de setembro)
Equipa técnica: Lito Vidigal (treinador), Prof. Neca, Fidalgo Antunes, Bruno Miguel, Octávio Moreira e José Manuel Neves (adjuntos)

ESTÁGIO  Melgaço (de 23 a 30 de agosto)
Equipa técnica: Vasco Seabra (treinador), Nuno Diogo, Cláudio Martins, Bruno Pereira e Jorge Couto (adjuntos)

ESTÁGIO  Paços de Ferreira
Equipa técnica: Pepa (treinador), Hugo Silva, Samuel Correia, Pedro Oliveira e João Ricardo (adjuntos)

ESTÁGIO  Luso (de 30 de agosto a 5 de setembro)
Equipa técnica: Pako Ayestarán (treinador), Joshe Viela, Pedro Taborda e Ricardo Alves (adjuntos)

ESTÁGIO  Por definir
Equipa técnica: Petit (treinador), Filipe Anunciação, Nuno Pereira, Júlio Pinto, Franclim Carvalho e Tózé Cerdeira

ESTÁGIO  Por definir
Equipa técnica: Paulo Sérgio (treinador), Bruno Veríssimo, Ricardo Pessoa, Hélder Carvalho, Pedro Silva e Marcelo Chagas (adjuntos)

ESTÁGIO  Guimarães (de 30 agosto a 6 de setembro)
Equipa técnica: Luís Freire (treinador), Joaquim Rodrigues, Nuno Silva, Tiago Louzeiro e Carlos Braz (adjuntos)

ESTÁGIO  Por definir
Equipa técnica: Sérgio Vieira (treinador), José Ribeiro, Luís Matos, Ricardo Silva, Miguel Rosa, André Afonso, Rui Pedro Sousa e Ricardo Reis (adjuntos)

Mansur - DEF (ex-São Bento/Brasil), Mikel Villanueva - DEF (ex-Málaga/Espanha), Júlio Romão - MED (ex-Athle-
tico Paranaense/Brasil), Gustavo Viera - AVA (ex-Liverpool Montevideo/Uruguai), André Mesquita - AVA (ex-Ma-
rítimo B) e Jean Patric - AVA (ex-Ac. Viseu)

Hamache - DEF (ex-Red Star/França), Ricardo Mangas - DEF (ex-Aves), Porozo - DEF (ex-Santos/Brasil), Alejan-
dro Gómez - DEF (ex-Atlas/México), Angel Gomes - MED (ex-Lille/França), Javi García - MED (ex-Betis/Espanha), 
Pizzuto - MED (ex-Pachuca/México), Elezi - MED (ex-Skenderbeu/Albânia), Show - MED (ex-Belenenses SAD), Nu-
no Santos - MED (ex-Benfica) e Benguché - AVA (ex-Olimpia/Honduras)

Pedro Trigueira - GR (ex-Moreirense), Joel Sousa - GR (ex-Molelos), Manu Sánchez - DEF (ex-Rayo Majadahon-
da/Espanha), João Mendes - MED (ex-Académica), Jaume Grau - MED (ex-Lugo), Salvador Agra - AVA (ex-Legia 
Varsóvia/Polónia) e Rafael Barbosa - AVA (ex-Estoril)

Michael - GR (ex-Atlético Mineiro/Brasil), Jordi - GR (ex-Vasco/Brasil), David Sualehe - DEF (ex-Farense), Martín 
Calderón - MED (ex-Real Madrid/Espanha), Bruno Costa - MED (ex-Portimonense), Rosete - MED (ex-FC Porto 
sub-19), Lucas Silva - AVA (ex-Flamengo/Brasil), Luther Singh - AVA (ex-Moreirense) e João Pedro - AVA (ex-V. 
Guimarães)

Afonso Taira - MED (ex-Hermannstadt/Roménia), Bruno Ramires - MED (ex-Feirense), Cauê - MED (ex-Albirex 
Niigata/Japão) e Miguel Cardoso - AVA (ex-Dínamo Moscovo/Rússia)

Paulo Vítor - GR (Chaves), Messias - DEF (América Mineiro/Brasil), Diogo Figueiras - DEF, Al Musrati - MED (Sp. Bra-
ga), Nuno Santos - AVA (Sporting) e Taremi - AVA (FC Porto)

Léo Vieira - GR (ex-Atlético Paranaense/Brasil), Nando Pijnaker- DEF (ex-Grasshoppers/Suíça), Ivo Pinto - DEF (ex-
-Famalicão), Francisco Geraldes - MED (ex-Sporting),  Gabrielzinho - AVA (ex-Moreirense), Gelson Dala - AVA (ex-
-Sporting) e André Pereira - AVA (ex-Saragoça/Espanha)

Júlio César - DEF (ex-Botafogo/Brasil), Welinton Júnior - AVA (ex-Aves) e Safawi Rasid - AVA (ex-Johor/Malásia)

Zlobin - GR (ex-Benfica), Babic - DEF (ex-Estrela Vermelha), Henrique Trevisan - DEF (ex-Ponte Preta), Alexandre Pe-
netra - DEF (ex-Benfica), Abdul - DEF (ex-Chaves), Francisco Saldanha - MED (ex-Benfica), Andrija Lukovic - MED (ex-
-Rakow/Polónia), Diego Batista - MED (ex-Benfica), Fernando Valenzuela - AVA(ex-Barracas Central/Argentina) e 
Jhonata Robert - AVA (ex-Grémio/Brasil)

Defendi - GR (Farense), Vaná - GR (FC Porto), Roderick - DEF (Wolverhampton/Inglaterra), Ivo Pinto - DEF (Dínamo 
Zagreb/Croácia), Álex Centelles - DEF (Valencia/Espanha), Nehuén Pérez - DEF (Atlético de Madrid/Espanha), Cis-
sé - DEF (Châteauroux/França), Coly - DEF (Nice/França), Racic - MED (Valencia/Espanha), Diogo Gonçalves - AVA 
(Benfica), Fábio Martins - AVA (Sp. Braga) e Schiappacasse - AVA (Atlético de Madrid/Espanha)
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CASA PIA

ç Vasco Matos é o novo trei-
nador adjunto do Casa Pia. 
Menos de um mês depois de 
ter deixado o clube para rumar 
ao Amora, o técnico regressa a 
Pina Manique para integrar a 
equipa técnica liderada por 
Filipe Martins, que será hoje 
apresentado oficialmente. 
Entretanto, o plantel cumpriu 
ontem os dois primeiros trei-
nos da temporada. * M.A.

Vasco Matos  
para adjunto

CHAVES

ç O treino de ontem do Cha-
ves já contou com a presença, 
ainda que de forma condicio-
nada, de Wellington, extremo 
que está a recuperar da lesão 
que o tem apoquentado nas úl-
timas semanas. Perante este 
cenário, o único jogador lesio-
nado do plantel, neste mo-
mento, é o lateral-direito Vie-
gas. Os flavienses voltam a 
treinar hoje. * P.S.R.

Wellington        
em evolução

VARZIM

ç Paulo Alves já pode contar 
com Yusuf Tunc. O avançado 
turco, de 19 anos, só agora irá re-
gressar aos trabalhos, já que es-
teve retido na Turquia por pre-
cauções sanitárias devido à Co-
vid-19. Chegou ontem e já vai in-
tegrar os trabalhos de hoje, em-
bora não deva ser opção para o 
jogo-treino com o Vizela, de ma-
nhã, no Estádio Municipal da Pó-
voa de Varzim. * L.L.

Tunc regressou 
da Turquia

FUTEBOL DE PRAIA

ç A Seleção Nacional de fu-
tebol de praia já começou a 
treinar na Nazaré, onde ama-
nhã inicia a participação na 
Superfinal da Liga Europeia, 
prova que venceu na época 
passada. “Vamos lutar pelo 
bicampeonato com unhas e 
dentes”, garantiu Bê Martins, 
revelando como foi o regresso 
aos trabalhos na areia: “Tenho 
sentido muita euforia e muita 
motivação entre nós e isso é o 
primeiro passo para fazermos 
uma boa competição.” 

A equipa orientada por Má-
rio Narciso cumpre hoje mais 
duas sessões de trabalho. * R.F.

Bê Martins 
quer o título

V. SETÚBAL 

ç O V. Setúbal oficializou a 
inscrição de uma equipa se-
cundária na 2ª Divisão distrital 
da Associação de Futebol de 
Setúbal. Conhecido o destino 
do conjunto principal, que vai 
participar no Campeonato de 
Portugal, o clube optou por re-
definir novas estratégias e 
pressupostos desportivos, fi-
nanceiros e logísticos. O obje-
tivo desta nova equipa passa 
por “permitir uma continui-
dade no projeto da formação 
dos jovens atletas formados no 
clube, em detrimento dos sub-
-23”, vincou o emblema sadi-
no em comunicado. * R.L.P.

Equipa inscrita 
na 2ª distrital

LEIXÕES

ç O dia de ontem ficou marca-
do pelo anúncio de dois reforços 
por parte do Leixões, com Jeffer-
son Encada a chegar para o ata-
que e Brendon a assumir-se 
como opção para a defesa. 

Formado no Sporting, Jeffer-
son Encada estreou-se como sé-
nior no Olhanense em 2017/18. 
Depois disso, o extremo gui-
neense, de 22 anos, assinou pelo 
V. Guimarães. “O Leixões tem 
promovido muito os jovens e é o 

clube certo para eu evoluir. Para 
além disso, conheço o treinador 
e isso é muito bom”, disse aos 
meios oficiais do clube. Brendon, 
por seu lado, chega a Matosinhos 
depois de ter sido cedido pelo 
Portimonense nas últimas três 
temporadas. No Mar em definiti-
vo, o defesa-central brasileiro, 
de 25 anos, explicou o que o levou 
a assinar pelos matosinhenses. 
“O Leixões é um grande clube e 
desde o primeiro momento que 
quis vir para cá. Fui bem recebi-
do e deu para ver que o grupo tem 
ambição e qualidade. Vamos fa-
zer um bom campeonato”, ex-

plicou. Estas foram as duas pri-
meiras contratações de uma se-
mana que promete ser agitada, já 
que o clube vai apresentar vários 
reforços nos próximos dias. 

 
Presidentes lado a lado 
A publicação feita pelo clube 
aquando da chegada de André 
Castro ao cargo de presidente da 

SAD (surgiu ao lado de Jorge Mo-
reira) mostra que os problemas do 
passado entre clube e SAD estão a 
ser ultrapassados. De forma a evi-
denciar isso, os dois presidentes 
marcarão presença numa tertúlia 
de esclarecimento de dúvidas dos 
adeptos na próxima semana. *

Extremo guineense 
atuava no V. Guimarães; 
defesa-central brasileiro 
chega do Portimonense 

D
R 
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ATÉ AO FIM DESTA SEMANA,           
O CLUBE MATOSINHENSE VAI 
PROCEDER À APRESENTAÇÃO     
DE VÁRIAS CARAS NOVAS 

JEFFERSON ENCADA  
E BRENDON OFICIAIS

FOCO. Extremo assinou por três temporadas

COVA DA PIEDADE

ç João Vieira e 
João Amorim vão 
reforçar o plantel 
do Cova da Pie-
dade em 2020/21, 
sabe Record.  

O avançado, de 
28 anos, rescindiu na semana 
passada com o Vilafranquense, 
clube pelo qual marcou seis go-
los em 25 jogos na época passa-
da. João Vieira foi um dos heróis 
da subida dos ribatejanos à 2ª 
Liga em 2018/19. Formado na 
U. Leiria, o jogador representou 
ainda Atlético de Reguengos, 
Marítimo, Torreense, Chaves, 
Moreirense, Feirense e Vizela. 

Já João Amorim, também de 
28 anos, representou o Varzim 
na última temporada e realizou 
30 jogos pelo emblema poveiro. 

O médio fez a for-
mação no V. Gui-
marães e também 
passou por Frea-
munde, Ac. Vi-
seu, Belenenses, 
Aves e Arouca. 

Estes dois reforços para a 
equipa orientada por António 
Pereira vão juntar-se aos outros 
três já confirmados: Cléber 
Santana (ex-Amora), Filipe 
Cascão (ex-Fátima) e Wilson 
Kenidy (ex-Casa Pia). 

Os piedenses, recorde-se, 
começaram a preparar a época 
mais tarde devido à indefinição 
causada pelo recurso do Olha-
nense, que travou as subidas de 
Arouca e Vizela. Nos próximos 
dias serão anunciados mais re-
forços. * F.M.S.

Vieira e Amorim reforçam 
plantel de António Pereira

DIOGO MATOS

AMORA

ç Daniel Kenedy vai substi-
tuir, no comando do Amora, o 
técnico Vasco Matos, que, de-
pois de se ter comprometido 
por duas temporadas, deixou o 
clube para se juntar ao Casa Pia 
[ver peça ao lado]. Kenedy, de 
46 anos, teve uma curta expe-
riência no banco do Cartaxo 
em 2018/19 e agora, sabe Re-
cord, vai orientar o conjunto 
setubalense no Campeonato 
de Portugal. * A.M.

Daniel Kenedy 
é o novo técnico

FUTSAL

ç A delegada de Saúde da 
Guarda autorizou o Fundão a 
treinar, isto apesar de a equipa 
se encontrar a cumprir um pe-
ríodo de quarentena – que só 
terminaria sexta-feira – devido 
a um caso positivo de Covid-19 
no plantel. Os beirões vão tra-
balhar à porta fechada no Pavi-
lhão Municipal do Fundão, lo-
cal onde defrontam, no próxi-
mo sábado, o Ferreira do Zêze-
re num jogo-treino. * M.M.

Fundão já pode 
voltar a treinar

NOME: Brendon 
Lucas da Silva 
Estevam 
BI: Brasília, Brasil, 
29/5/1995, 25 anos, 1,88 
m e 82 kg 
POSIÇÃO: Defesa-central 
CLUBES: Anápolis, Grémio Anápolis, 
Portimonense, Académica, Sp. Covi-
lhã e Leixões 
CONTRATO: Até 2022 

BRENDON
NOME: Jefferson Anilson 
Silva Encada 
BI: Guiné-Bissau, 17/4/1998, 22 anos, 
1,88 m e 73 kg 
POSIÇÃO: Extremo 
CLUBES: Olhanense, V. Guimarães  
e Leixões 
CONTRATO: Até 2023 

JEFFERSON ENCADA
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ITÁLIAALEMANHA CHINA

Löw elege Neuer como 
o melhor do Mundo 

Immobile fica na Lazio 
“para a vida toda”

Vítor Pereira ganha 
   com golo de Hulk
ç O Shanghai SIPG, orientado por Ví-
tor Pereira, venceu o Tiajin Teda, por 4-1, 
e segue líder do Grupo B, com 20 pontos 
em oito jogos. Hulk, ex-FC Porto, fez o 2-
-0, enquanto Akhmedov, Oscar e Arnau-
tovic marcaram os restantes golos. 

ç Bota de Ouro em 2019/20, superando 
Lewandowski e Ronaldo, Immobile reno-
vou com a Lazio até 2025, altura em que terá 
35 anos. “Optou pela Lazio para a vida toda”, 
anunciou o diretor Stefano De Martino. 

ç Este ano não há Bola de Ouro, mas 
Joachim Löw elege Neuer, guardião 
do Bayern, como o melhor do Mundo 
em 2020. “Vejam aquilo que fez na ‘fi-
nal 8’ em Lisboa! Ele ‘fechou a loja’”, 
disse o selecionador alemão à ‘Kicker’. 

ç Depois de já ter vivido um 
momento alto na carreira ao as-
sinar pelo Lyon em junho de 
2019, Jéssica Silva atingiu agora o 
auge ao conquistar a Champions 
feminina pelo emblema gaulês 
perante o Wolfsburgo (3-1). E se 
o Lyon venceu a prova pela quin-
ta época seguida, já a avançada, 
de 25 anos, fez história ao tornar-
-se a primeira portuguesa a sa-
grar-se campeã europeia de clu-
bes. Um sentimento “indescrití-
vel”, tal como a jogadora revelou 
a Record. 

“Estou muito, muito feliz! É 
um orgulho enorme!”, começou 
por afirmar, antes de explicar 
como viveu a conquista por fora, 
já que foi baixa por estar a recu-

perar de uma rotura no tendão 
de Aquiles da perna esquerda. 
“Claro que é diferente e acaba 
por ser uma conquista minha. 
Senti de uma forma intensa, pois 
é a minha primeira Champions. 
Lá está, pelo facto de ser a pri-
meira portuguesa a ganhar o 
troféu torna-se ainda mais es-
pecial. Eu, que sou uma jogado-
ra muito intensa e que vibro com 
os adeptos, senti um ambiente 
bizarro no estádio [sem adep-
tos], mas tivemos de nos rea-

daptar. Já tenho uma mão-cheia 
de títulos, mas este é sem dúvida 
um sonho tornado realidade. 
Sempre me dediquei bastante 
para chegar a este ponto, em que 
jogo ao lado das melhores”, des-
tacou. 

 
Agradecimentos e promessa 
Desde o presidente da FPF, Fer-
nando Gomes, até colegas ou 
desconhecidos, muitos foram os 
que felicitaram a internacional 
portuguesa. “Não paro de rece-
ber mensagens e até emails. Ain-
da tenho umas boas centenas por 
ler... Sinto o carinho por parte de 

muita gente”, revelou Jéssica, 
que já perspetiva a época 
2020/21: “Estou muito focada na 
minha recuperação e se calhar 
até beneficiei pela paragem de-
vido à Covid-19. Em setembro, 
volto a treinar integrada e quero 
apresentar-me no máximo!” 

Acerca dos compromissos na 
Seleção Nacional, que irá lutar 
pelo apuramento para o Eu-
ro’2021, Jéssica Silva mostrou 
ambição: “Nós temos de estar no 
Europeu! Não vamos só tentar. 
Temos noção da nossa qualidade 
e temos demonstrado isso frente 
a grandes seleções”, concluiu. *

Avançada relata como 
vivenciou a conquista  
da Champions feminina, 
feito único em Portugal 

FELICIDADE.  
Jéssica ergueu  
bem alto a taça  

de campeã europeia

“TENHO UMA MÃO-CHEIA  
DE TÍTULOS, MAS ESTE É SEM 
DÚVIDA UM SONHO TORNADO 
REALIDADE”, CONFESSA 

“Torna-se especial ser 
a primeira a ganhar” 

ç Jéssica Silva não começou a 
jogar futebol logo desde tenra 
idade, mas a paixão pelo des-
porto foi algo desde cedo incu-
tido na agora campeã europeia. 
“O meu pai foi jogador e nasci 
com este gosto pelo futebol. Jo-
gava com amigos e a verdade é 
que só comecei a jogar [mais a 
sério] mais tarde do que o nor-
mal. Com 14/15 anos, comecei a 
ser federada e, a nível de valên-
cias, acaba por ser uma grande 
vantagem começar cedo. Em 

pequena, apanhava as laranjas 
no quintal e já estava a jogar. 
Também amarfanhava papéis 
de jornais e tentava com isso”, 
recordou.  

A verdade é que a jogadora do 
Lyon desde cedo tinha a con-
vicção de que iria chegar a um 
patamar alto. “A aptidão de jo-
gar futebol foi algo que nasceu 
comigo. Desde pequenina que 
dava pontapés em bolas de fu-
tebol e queria chegar muito 
longe”, confessou. *

Das laranjas à carreira tardia

ç A final da Champions femi-
nina realizou-se num Anoeta 
sem público, mas nem por isso o 
Lyon deixou de contar com apoio 
vindo das bancadas. Jéssica Silva 
assistiu à partida no estádio e 
confidenciou que foi das jogado-
res que mais apoio deram às 
companheiras, tal como o presi-
dente Jean-Michel Aulas. “Ele 
estava a ver o jogo na bancada 
connosco e nós os dois éramos os 
mais efusivos. Gosto de sentir a 
energia e intensidade da partida. 
Sou assim quer esteja em campo 
ou cá fora”, explicou. 

Além disso, a internacional 
portuguesa elogiou o trabalho 
feito pelo líder do Lyon, desta-
cando que o dirigente tem um 
grande conhecimento sobre o 
que se passa no futebol feminino. 
“Conhece todas as jogadoras, 
quer sejam da nossa equipa, do 
Wolfsburgo, Barcelona ou qual-
quer adversário, e é um homem 
interessado no crescimento do 
futebol feminino. Mas quer gerar 
esse interesse igualmente por 
parte de outros clubes. Ele, que é 
presidente de um grande clube, 
acaba por fazer com que outros 
clubes sejam mais competitivos e 
invistam, o que beneficia a nossa 
competição. Sinto-me bastante 
orgulhosa por jogar aqui, pois 
sinto que a mulher é valorizada 
neste clube”, enalteceu acerca 
do dirigente, de 71 anos. *

Improvisa claque 
com o presidente 
Jean-Michel Aulas 

FILIPE BALREIRA

JÉSSICA 
SILVA 

FRANÇA
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ç O calendário de La Liga 
2020/21 ficou ontem definido, 
com os rivais Real Madrid e 
Barcelona a arrancarem a com-
petição em casa. O campeão em 
título estreia-se frente ao Geta-
fe, ao passo que o Barcelona re-
cebe o recém-promovido El-
che. Os grandes clássicos do fu-
tebol espanhol arrancam em 
outubro, com o Barcelona-Real 
Madrid agendado para dia 25. 
Na 2ª volta, no Santiago Berna-
béu, o sorteio ditou o embate a 

11 de abril. Já o dérbi de Madrid 
ficou agendado para 13 de de-
zembro, enquanto na 2ª volta a 
receção do Atlético ao Real fi-
cou definida para 13 de março 
de 2021. * 

ç As posições estão cada vez 
mais extremadas entre Messi e o 
Barcelona. Como seria expectá-
vel, o astro argentino não com-
pareceu na sessão de trabalho 
vespertina, a primeira sob a 
orientação do holandês Ronald 
Koeman – só estiveram presen-
tes 19 atletas, com Trincão e 
Nélson Semedo na Seleção Na-
cional –, e em Espanha reco-
nhece-se que o litígio só terá so-

lução em tribunal.  
A estratégia dos advogados de 

Messi defende que o jogador 
pode sair de forma unilateral, 
sem ter de cobrir a cláusula de 
700 M€. O 10 culé entende que 
já não tem vínculo com o em-
blema da Cidade Condal e, por 
isso, não precisa de aparecer nos 
treinos. Mesmo nessa convic-
ção, o pai do jogador, Jorge 
Messi, é esperado na Catalunha 
hoje para reunir-se com Josep 
Maria Bartomeu, presidente 

blaugrana, e tentar encontrar 
uma via de entendimento, mas 
poucos esperam sucesso no en-
contro.  

A ausência de Messi dos trei-
nos coloca o jogador sob alçada 
disciplinar do Barcelona. Se o 
extremo falhar mais duas ses-
sões de trabalho, incorre numa 
falta muito grave, o que signifi-
ca uma multa de 25% dos 8,3 
M€ do ordenado do argentino – 

o que corresponde a cerca de 2 
M€ mensais. A saída de Messi 
para o Manchester City é, ao que 
tudo indica, o epílogo mais na-
tural desta ‘novela’, mas em In-
glaterra fazem-se contas à sua 
contratação. Os 750 milhões de 
euros oferecidos pelo City po-
dem “destruir a indústria finan-
ceira e comercial do futebol”, 
segundo uma análise publicada 
no ‘Daily Mail’. * 

Argentino não apareceu 
no treino inaugural de 
Koeman e pode incorrer 
em multa de cerca de 2 M€  

‘MEXIT’. Saída de Messi promete ser batalha jurídica

CALENDÁRIO DEFINIDO

Barcelona-Real 
a 25 de outubro  

TRIBUNAL VAI DECIDIR  
GUERRA MESSI-BARÇA

EP
A

ç Fora das opções de Mikel Ar-
teta no Arsenal, Mesut Özil pode 
encontrar o seu espaço no Al 
Nassr, equipa orientada por Rui 
Vitória. Segundo o jornal ‘Fana-
tik’, o clube saudita quer contra-
tar o médio de 31 anos e já lhe 
apresentou uma proposta, com 
um salário a rondar os 16 milhões 
de euros por ano. Caso não consi-
ga um acordo para a transferên-
cia nesta janela de mercado, o Al 
Nassr está disponível a aguardar 
até ao verão de 2021, altura em 
que o internacional alemão ter-
mina a ligação aos londrinos. Tal-
vez não precise de esperar tanto, 
uma vez que o Arsenal parece 
disposto a rescindir já o contrato e 
compromete-se a pagar os ven-
cimentos até junho do próximo 
ano, num total de 18 M€. *

Rui Vitória quer 
contratar Özil

ESPANHA

FRANCISCO LARANJEIRA

ç Gonçalo 
Almeida, espe-
cialista em di-
reito desporti-
vo, falou a Re-
cord sobre o 
imbróglio jurí-
dico entre Messi e o Barcelona e 
precisou um ponto que legal-
mente fará a diferença. “Se a 
cláusula estipular uma data 
fixa, é essa que deve ser cum-
prida. Mas se, na vez de uma 
data, houver referência ao 
‘término da época desportiva’ 
as coisas podem mudar”, ex-
plicou o causídico, que indicou 
que “vai depender sempre da 
interpretação”. 

A data do final da época ex-
trema as posições entre o joga-
dor e os culé e o caminho, ao que 
tudo indica, será judicial. “Caso 
as partes não se entendam e o 
jogador persista em sair, poderá 
ser provisoriamente registado 
por outro clube e, mais tarde, a 
jurisdição competente aferir se 
a desvinculação ocorreu de for-
ma regular e, consequente-
mente, se existirá lugar ao pa-
gamento de uma compensa-
ção”, finalizou. * R.F.

“‘Término da  
época desportiva’ 
muda tudo”  

GONÇALO ALMEIDA

APOSTA NA FORMAÇÃO

ç Arturo Vidal lançou duras 
críticas ao modelo do Barça 
nas últimas épocas. Em entre-
vista ao ‘La Tercera’, o médio 
diz que o clube “tem de mudar 
muitas coisas”. “Uma equipa, 
que na minha opinião é a me-
lhor do Mundo, não pode ter 
13 profissionais e os restantes 
jovens. Estás muito enganado 
se achas que com o teu ADN 
chegas e ganhas sempre”, 
afirmou o chileno de 33 anos, 
que estará de saída. *

Vidal avisa que 
ADN não chega 

REGRESSO APÓS 6 ANOS

ç Seis anos depois, o croata 
Rakitic está de regresso ao Se-
vilha. As negociações encon-
tram-se muito adiantadas en-
tre os clubes e a formação de 
Julen Lopetegui deverá pagar 
cerca de 8 M€ pelo médio de 
32 anos, que aceitou reduzir 
em metade o atual salário para 
selar a mudança. Dispensado 
por Koeman, tem à sua espera 
um contrato de quatro anos. 
Rakitic deixou o Sevilha em 
2014, contratado por 21 M€. *

Rakitic de saída 
para o Sevilha

NEGÓCIOS E RUMORES

RUI SILVA. O Villarreal apre-
sentou uma proposta de sete 
milhões de euros pelo guar-
dião de 26 anos. Oferta que, 
segundo a ‘Marca’, o Granada 
recusou, pois não aceita nego-
ciar abaixo dos 15 milhões. 
 
NEYMAR. Em entrevista aos 
canais do PSG, Neymar asse-
gurou que vai continuar em 
Paris. “Vou ficar e quero vol-
tar à final da Liga dos Cam-
peões”, vincou o brasileiro. 
 
NAGATOMO. Villas-Boas já 
tinha feito o anúncio, mas ago-
ra o Marselha oficializou a 
contratação do lateral japonês 
de 33 anos, que jogou nos últi-
mos dois anos no Galatasaray, 
após sete épocas no Inter. 
 
JOSHUA KING. A imprensa 
inglesa aponta o avançado de 
28 anos do Bournemouth ao 
Tottenham. 
 
VAN DE BEEK. O médio ho-
landês de 23 anos fez ontem 
exames médicos e será anun-
ciado nas próximas horas 
como reforço do Man. United. 
O clube inglês irá pagar cerca 
de 45 milhões de euros ao 
Ajax pela transferência. 
 
JAMES. A Sky Sports avança 
que Everton e Real Madrid es-
tão perto de um acordo para a 
mudança do médio colombia-
no para o clube inglês, onde 
reencontrará o técnico Carlo 
Ancelotti. 

12 E 13 DE SETEMBRO  

             REAL MADRID  -  GETAFE 

                    VALENCIA  -  LEVANTE 

                VALLADOLID  -  REAL SOCIEDAD 

                 VILLARREAL   -  HUESCA 

                    GRANADA  -  ATL. BILBAO 

                          CÁDIZ  -  OSASUNA 

              ATL. MADRID  -  SEVILHA 

                BARCELONA  -  ELCHE 

                          EIBAR  -  CELTA VIGO 

                        ALAVÉS  -  BETIS

LA LIGA                                  1ª JORNADA     

JOGADOR CONSIDERA QUE  
O SEU CONTRATO JÁ TERMINOU; 
AMANHÃ HÁ REUNIÃO ENTRE  
O PAI DO CRAQUE E BARTOMEU 

MERCADO
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ç José Mourinho pode não ter 
vencido qualquer troféu na pri-
meira época ao comando do Tot-
tenham, mas deixou marca no 
plantel. O documentário sobre a 
temporada dos spurs, ‘All or 
Nothing’, mostrou uma faceta 
diferente do Special One que, 
logo de início, tentou conquistar 
o balneário dos londrinos. E o 
técnico, de 57 anos, até prometeu 
levar Harry Kane ao patamar de 
Cristiano Ronaldo e Messi. 

“Não tenho dúvidas de que és 
um líder. A minha dimensão é 
universal e, ao estares ao meu 
lado, penso que consigo ajudar-
-te nesse sentido”, frisou Mouri-
nho no primeiro treino dos spurs, 
recebendo uma resposta peren-
tória do internacional inglês, de 
27 anos: “Essa é a minha ambição! 
Faço coisas boas, mas quero ser 
como Cristiano e Messi!”. Mou 
não teve dúvidas de que tal seria 
possível. “O que não irei aceitar é 
estar aqui sem vencer algo. Mas 
sinto que vamos conseguir, por 
causa de ti”, vincou. 

 
Dier destaca motivação 
Após Pochettino ter sido despe-
dido do Tottenham, em novem-
bro de 2019, Mourinho chegou ao 
clube envolto em alguma suspei-
ção, mas Eric Dier garante que o 
luso foi uma agradável surpresa. 

“Tinha ouvido falar muito so-
bre ele, mas viver em primeira 
mão é especial. Está sempre a ‘pi-
car-nos’ para trazer ao de cima o 
melhor de nós e provarmos que 
está errado”, disse ao ‘The Athle-
tic’, lembrando um caso especial: 
“Quando estive suspenso, disse-
-me: ‘os teus treinos têm sido 
horríveis desde que foste suspen-
so’. Esse tipo de coisas mexe con-
nosco”, concluiu. *

Técnico garantiu que  
o inglês iria ter o relevo 
de CR7 no Tottenham  
e elogiou-lhe a ambição 

LIGAÇÃO. Mourinho confia em Harry Kane para ter sucesso em Londres

Fonseca seguro na RomaEP
A

ç O futuro de Paulo Fonseca no 
comando da Roma tem sido co-
locado em causa, mas o treina-
dor, de 47 anos, recebeu um voto 
de confiança por parte do novo 
dono dos giallorossi. Dan 
Friedkin, o empresário norte-
-americano que adquiriu recen-
temente o emblema da capital 
italiana, terá ligado a Fonseca, 
garantindo que o seu futuro no 
clube não estará em causa. 

Segundo o ‘Corriere dello 

Sport’, Friedkin e o administra-
dor da SAD giallorossa, Fienga, 
encontram-se em Londres, onde 
terão feito uma videochamada 
com o português, a quem comu-
nicaram que contam com ele 
para a próxima temporada. “Es-
peramos começar um caminho 
de sucesso que nos leve longe”, 
terá mesmo assumido Dan 
Friedkin na conversa. 

De resto, recorde-se que a eli-
minação da Roma às mãos do Se-

vilha, nos ‘oitavos’ da Liga Euro-
pa, levou a várias críticas ao tra-
balho de Paulo Fonseca, que tem 
contrato até junho de 2021. Po-
rém, a continuidade do técnico 
luso na formação italiana não pa-
rece estar comprometida. 
 
Mkhitaryan a custo zero 
O Arsenal comunicou a saída em 
definitivo de Mkhitaryan a custo 
zero para a Roma, clube ao qual 
esteve cedido em 2019/20. *

Fonseca recebe voto de confiança

MOURINHO PROMETE 
O ESTRELATO A KANE

Special One solta palavrão ao ser criticado 
No documentário ‘All or Nothing’ 
é retratado o arranque de José 
Mourinho no Tottenham e as 
críticas não passaram desperce-
bidas. Numa cena específica, o 
técnico, de 57 anos, ouve um co-
mentador a desvalorizar a op-
ção da direção dos spurs em si 
para substituir na altura Mauri-

cio Pochettino, o que levou Mou 
a soltar mesmo um impropério. 
“Vai-te f****”, exclamou o Spe-
cial One no seu escritório, en-
quanto desligava a televisão. De 
resto, o comentador reiterava 
que o luso já não tinha a capaci-
dade demonstrada no início da 
carreira para vencer títulos. 
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Di María e Paredes 
podem ter Covid
ç Di María e Leandro Pare-
des são os jogadores do PSG 
suspeitos de terem sido infeta-
dos pelo novo coronavírus e já 
se encontram em isolamento. 
O ‘L’Équipe’ escreve que Icar-
di também poderá ter contraí-
do a Covid-19, depois de os 
três jogadores terem marcado 
presença em Ibiza, juntamen-
te com Cavani (ex-PSG), após 
a final da Champions. 

Silva acusa positivo 
após apresentação
ç Apresentado ao início da 
tarde de ontem como reforço 
da Real Sociedad, David Silva 
foi depois informado de que 
acusou positivo no teste à Covid 
realizado nessa manhã. O mé-
dio de 34 anos ficará dez dias 
em isolamento antes de iniciar 
o treinos. “Podemos ganhar tí-
tulos”, disse o ex-Man. City. 

Grealish estreia-se 
na seleção inglesa
ç Sem poder contar com os 
lesionados Rashford (United) e 
Winks (Tottenham), o selecio-
nador Gareth Southgate cha-
mou Jack Grealish para os de-
safios de Inglaterra frente a Is-
lândia e Dinamarca, para a Liga 
das Nações. É a primeira vez 
que o médio do Aston Villa é 
chamado à seleção principal. 

Boca Juniors  
regista 19 casos
çO Boca Juniors confirmou, 
em comunicado, a existência 
de 19 casos positivos de Co-
vid-19 no plantel, sendo que 
14 deles são jogadores do 
campeão argentino, onde ali-
nham os ex-Benfica Salvio e 
Lisandro López. Os treinos fo-
ram suspensos por 72 horas, 
findas as quais serão realiza-
dos novos testes. 

FILIPE BALREIRA

Maguire como 
“qualquer bêbado” 
ç Harry Maguire, central do 
United, veio a público apontar 
o dedo à polícia grega, acu-
sando-a de o ter pontapeado 
aquando da sua detenção na 
ilha de Mykonos, versão que 
as autoridades contestam. 
“Foi tratado como qualquer 
outro inglês bêbado”, disse 
um agente ao ‘The Sun’. 

INGLATERRA

ITÁLIA
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ç Depois de na véspera ter sido 
o último (!) a terminar, a cerca de 
30 minutos do vencedor, Caleb 
Ewan foi ontem o primeiro a 
cortar a meta, depois de dar uma 
autêntica lição de sprint, mes-
mo estando com poucos ele-
mentos da sua equipa (Lotto 
Soudal), depois dos abandonos 
de Philippe Gilbert e John De-
genkolb, que seria o lançador do 
australiano de 26 anos. Mas fruto 
de um sprint inteligente, Ewan 
inventou espaço para furar entre 
os favoritos, surpreendendo o 
bem lançado Sam Bennett e o 
campeão europeu Giacomo Ni-
zzolo (NTT) sobre a meta, para 
celebrar a seu quarto triunfo da 
carreira no Tour: em 2019 tinha 
vencido três etapas, sendo que a 
derradeira foi nos famosos Cam-
pos Elísios. 

“No último quilómetro, estava 
demasiado na frente, então re-
cuei para ficar na roda, o que me 
deu tempo para descansar as 
pernas um pouco antes do último 
esforço. Descobri o meu cami-
nho entre as rodas, vir de trás é 
um pouco arriscado, encontrei 
espaço ao longo das barreiras, 
apareci com muita velocidade e 
resultou!”, explicou Ewan: 
“Com as desistências, a equipa 
ficou um pouco abalada mas ra-
pidamente recuperámos o foco e 
queremos fazer um bom Tour.” 

No pelotão, com o mesmo 
tempo do vencedor, chegou o 
camisola amarela Julian Alaphi-
lippe (Deceuninck), seguido pe-

los seus perseguidores na geral: 
o britânico Adam Yates (Mi-
tchelton-Scott) e o suíço Marc 
Hirschi (Sunweb). “Quero 
aguentar de amarelo o máximo 

de dias. Amanhã [hoje] será um 
duro teste mas vou tentar seguir 
na frente”, comentou o líder da 
classificação geral. 

 
Nelson Oliveira sobe para 61.º 
Já Nelson Oliveira (Movistar), 
único português em competição, 
foi 47º na etapa e está agora na 61ª 
posição na geral (subiu duas po-
sições), a 8.56 minutos do líder. 
O ciclista luso voltou a estar con-
centrado na proteção do seu lí-
der, Alejandro Valverde. 

A 3ª etapa ficou ainda marcada 
pela queda de Anthony Perez 
(Cofidis), que se preparava para 
ser o novo líder da camisola da 
montanha: o francês furou e, de 
seguida, embateu num carro da 
Cofidis, abandonando a prova 
com uma clavícula partida. *

Australiano deixa-se 
ficar estrategicamente 
para trás, para depois 
atacar de forma letal 

FÓRMULA 1ANDEBOL TÉNIS

Início da Liga Asobal 
sofre adiamento

Chefe da Ferrari nega 
crise após descalabro

Frederico Silva avança 
para os oitavos-de-final
ç Frederico Silva, 193.º do ranking 
ATP, qualificou-se para os oitavos-de-fi-
nal do challenger de Ostrava, na Repú-
blica Checa, ao bater o eslovaco Martin 
Klizan (166.º) por 7-6(4) e 6-2. O próximo 
adversário é eslovaco Lacko Lucas (177.º). 

ç Desde 2010 que a Ferrari não terminava 
 com ambos os carros fora dos pontos. Depois  
do descalabro na Bélgica a equipa italiana foi  
arrasada, mas o chefe Mattia Binotto foi claro: 
“Não há crise ou tensão. Há frustração.” 

ç A Liga Asobal devia começar 
hoje, só que os responsáveis pela prin-
cipal competição espanhola adiaram 
ontem as primeiras duas jornadas, de-
pois de oito equipas terem reclamado 
a ausência de um protocolo sanitário. 

EP
A

ç Depois das chegadas ao 
sprint, o pelotão do Tour terá 
hoje pela frente a primeira eta-
pa de montanha a sério. A 
quarta etapa, uma ligação de 
160,5 quilómetros entre Siste-

ron e Orcières-Merlette, onde 
está instalada uma contagem 
de primeira categoria, coinci-
dente com a primeira de quatro 
chegadas em alto, promete agi-
tação entre os favoritos. *

Primeira chegada em alto promete

CICLISMO 

INTELIGENTE. Ciclista da Lotto bateu Sam Bennett na chegada a Sisteron 

DIOGO JESUS 

CLASSIFICAÇÕES 
3.ª etapa 
Nice-Sisteron, 198 km 
1º      Caleb Ewan (AUS) Lotto Soudal                5:17.42 h 
2º     Sam Bennett (IRL) Deucenick                             m.t. 
3º     Giacomo Nizzolo (ITA) EF Pro Cycling               m.t.  
4º     Hugo Hofstetter (FRA) Israel Start-Up             m.t. 
5º     Peter Sagan (SLK) Bora-hansgrohe                 m.t. 
6º     Edward Theuns (BEL) Trek - Segafredo            m.t. 
7º     Ces Bol (HOL) Sunweb                                          m.t. 
8º     Matteo Trentin (ITA) CCC Team                        m.t. 
9º     Bryan Coquarad (FRA) B&B Hotels                  m.t. 
10º   Niccolò Bonifazio (ITA) Total Direct Energie   m.t. 
47º   NELSON OLIVEIRA (POR) Movistar                   m.t. 

GERAL 
1º      Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck      13.59.17 h 
2º     Adam Yates (GBR) Mitchelton- Scott              a 4 s 
3º     Marc Hirschi (SUI) Sunweb                                 a 7 s 
4º     Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates      m.t. 
5º     Davide Formolo (ITA) UAE Team Emirates    m.t. 
6º     Egan Bernal  (COL) Team INEOS                        m.t. 
7º     Tom Dumoulin (HOL) Team Jumbo-Visma   m.t. 
8º     Sergio Higuita (COL) EF Pro Cycling                  m.t. 
9º     Guillaume Martin (FRA) Cofidis                         m.t. 
10º   Esteban Chaves(COL) Mitchelton-Scott           m.t. 
61º   NELSON OLIVEIRA (POR) Movistar          a 8.56 m 
 
OUTROS LÍDERES 
Pontos: Peter Sagan (SLK) Bora-hansgrohe 
Juventude: Marc Hirschi (SUI) Sunweb 
Combinado: B. Cosnefroy (FRA) AG3R La Mondiale 
Equipas: Trek-Segafredo 

EWAN DÁ LIÇÃO DE 

SPRINT 
ç Não houve alterações no 
topo da geral, mas a camisola 
dos pontos mudou de protago-
nista. Peter Sagan, sprinter es-
lovaco (Bora) sete vezes ven-
cedor desta classificação dos 
pontos, já veste de verde. * 

Peter Sagan já 
veste de verde

Julian Alaphilippe, atual líder 
do Tour, usou um dos relógios 
mais caros do Mundo em plena 
etapa: RM 67-02, da Richard Mil-
le, avaliado em... 104 mil euros! 

RELÓGIO DE LUXO
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ç A Federação Portuguesa de 
Basquetebol (FPB) decidiu 
adiar o playoff de apuramento 
de subida à Liga Placard que co-
loca frente a frente Académica e 
CD Póvoa. A razão do adia-
mento dos dois jogos da liguilha 
prende-se com o facto de que a 
formação de Coimbra registou 
no plantel um jogador (Bakary 
Konate) infetado com Covid-
-19, tendo pedido o adiamento 
dos encontros à federação. O 
órgão que tutela o basquetebol 

nacional acedeu ao pedido da 
Briosa, sendo que os encontros 
da liguilha, que seriam disputa-
dos a 4 e 6 deste mês, foram rea-
gendados para os dias 11 e 13. 

Recorde-se que os estudan-
tes tinham proposto um adia-
mento de 15 dias depois do caso 
positivo registado com Bakary, 
mas a FPB defendeu, em comu-
nicado, que “as equipas devem 
ter mais sete dias de treino sem 
restrições, antes de iniciarem a 
competição em 2020/21”. *

ç Não correu bem a estreia de 
Pedro Sousa em quadros princi-
pais do US Open. Aos 32 anos e 
depois de muitas temporadas a 
ficar pela fase de qualificação, o 
tenista lisboeta acabou elimina-
do ontem na primeira ronda da 
prova, que está a ser disputada 
dentro da ‘bolha’, em Flushing 
Meadows, no mesmo complexo 
de ténis onde habitualmente se 
joga o torneio, mas sem qualquer 
espectador nas bancadas. 

Sousa, 110º do ranking ATP, até 

entrou bem, vencendo o primei-
ro set, mas acabou derrotado 
diante do norte-americano Mi-
tchell Krueger, 197º colocado da 
hierarquia mundial, por 3-6, 6-
-2, 7-5 e 6-3, em 2h40. O lisboe-
ta chegou a ter algumas oportu-
nidades de dar uma cor diferente 
ao marcador dos sets seguintes, 
nomeadamente na terceira par-
tida, quando teve break de van-
tagem, mas ainda não foi desta 
que conseguiu ganhar em qua-

dros principais de Majors. 
“Foi um encontro disputado. 

Entrei bem, servi muito bem no 
1º set, mas não consegui manter 
esse nível nos sets seguintes. Tive 
as minhas oportunidades, mas a 
chave esteve em não aproveitar 
aquele momento no 2º set em que 
estive na frente”, contou-nos 
Sousa no final da partida. 

A participação portuguesa fica 
agora nas mãos de João Sousa 
(66º ATP), que entrou em campo 
diante de Michael Mmoh (184º) já 
depois do fecho da nossa edição. 

O dia ficou marcado pela vitó-
ria dos principais favoritos ao tí-

Lisboeta estreou-se  
no quadro principal mas 
não conseguiu o primeiro 
triunfo em Grand Slams 

AINDA NÃO FOI 
DESTA PARA PEDRO

ESTREIA. Pedro Sousa perdeu em quatro sets 
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PORTUGUÊS AINDA GANHOU 
O PRIMEIRO SET, MAS ACABOU 
DERROTADO PELO WILD CARD 
NORTE-AMERICANO KRUEGER 

BASQUETEBOL

Federação adia liguilha

JOSÉ MORGADO 

ç Onze tenistas foram ontem 
diretamente afetados pelo teste 
positivo ao coronavírus do fran-
cês Benoit Paire, número 21 do 
ranking ATP, excluído do tor-
neio no domingo. 

A organização da prova fez 
uma avaliação sobre quem foram 
os jogadores que tiveram con-
tacto próximo com Paire nos úl-
timos dias e obrigou-os a assina-
rem um novo termo de respon-
sabilidade, onde estes aceitam 
isolar-se nos seus quartos du-
rante todo o dia com a exceção 
dos momentos em que vão trei-

nar ou competir. 
Qualquer refeição tem de ser 

feita no quarto e o transporte não 
é feito nos autocarros que estão a 
levar os restantes tenistas dos 
hotéis para o Billie Jean King Na-
tional Tennis Center. Estas foram 
as condições impostas pelo tor-
neio para que os jogadores pu-
dessem continuar em prova. 

Richard Gasquet, Adrian Man-
narino, Kristina Mladenovic, 
Edouard Roger Vasselin e todos 
os seus treinadores são alguns 
dos habitantes da ‘bolha’ que es-
tão nesta situação delicada. *

Isolados por causa de Benoit Paire

Gasquet é um dos afetadosU
SA
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QUADRO MASCULINO 

S. Tsitsipas (GRE/4)-A. Ramos 
(ESP), 6-2, 6-1 e 6-1; A. Zverev 
(ALE/5)-K. Anderson (A. SUL), 7-
-6(2), 5-7, 6-3 e 7-5; C. Norrie (GBR)-
-D. Schwartzman (ARG/9), 3-6, 4-6, 
6-2, 6-1 e 7-5; M. Krueger (EUA)- 
P. Sousa (POR), 3-6, 6-2, 7-5 e 6-3            
QUADRO FEMININO 

K. Pliskova (R. CHE/1)-A. Kalinina 
(UCR), 6-4 e 6-0; P. Kvitova (R. 
CHE/6)-I. Begu (ROM), 6-3 e 6-2            

PRINCIPAIS RESULTADOS

tulo: Tsitsipas (6º ATP), Zverev 
(7º), Pliskova (3ª WTA), Kvitova 
(12ª) e Angelique Kerber (cam-
peã de 2016). * 

çNo início da temporada, 
poucos apontavam Jamal Mur-
ray, base dos Denver Nuggets, 
como um dos potenciais melho-
res jogadores da época. Mas a 
verdade é que o canadiano de 23 
anos está a revelar-se uma das 
grandes sensações da retoma da 
NBA na ‘bolha’ da Disney. O cra-
que dos Nuggets foi o grande 
destaque na vitória frente aos 
Utah Jazz (119-107), que força a 
eliminatória à ‘negra’ (3-3), ao 
apontar 50 pontos. Entre outros 
máximos que atingiu, que ti-
nham Allen Iverson e Chamber-
lain como detentores, Jamal 
Murray igualou ainda um re-
corde de... Michael Jordan 
(1990), que até ao momento era 
o único jogador a fazer mais de 
40 pontos, cinco assistências e 
cinco ressaltos em três jogos se-
guidos dos playoffs.  

 
Duelo com Mitchell  
Do lado dos Utah Jazz esteve em 
evidência o inevitável Donovan 
Mitchell, que anotou 44 pontos, 
seis ressaltos, cinco assistências 
e ainda três roubos de bola. O 
duelo particular entre Mitchell e 
Murray está a ser o mais emocio-
nante dos playoffs, prevendo-se 
um jogo 7 desta eliminatória 
bem emocionante! *

NBA  

PLAYOFFS  2019/20

Jamal Murray iguala 
recorde de... Jordan

OESTE                                                               1ª RONDA 
                  * LA LAKERS (1)    4-1     PORTLAND (8) 
93-100; 111-88; 116-108; 135-115, 131-122 
             * LA CLIPPERS (2)    4-2     DALLAS (7 ) 
118-100; 114-127; 130-122; 133-135; 154-111; 111-97 
                       DENVER (3)    3-3     UTAH (6) 
135-125; 105-124; 87-124; 127-129;117-107; 119-107 
                   HOUSTON (4)    3-2     OKLAHOMA (5) 
123-108; 111-98; 107-119; 114-117; 114-80 
 
                                                                  MEIAS-FINAIS 
                     LA LAKERS (1)       -        
                LA CLIPPERS (2)       -        
 

ESTE                                                                 1.ª RONDA 
              * MILWAUKEE (1)    4-1     ORLANDO (8) 
110-122; 111-96; 121-107; 121-106, 118-104 
                * TORONTO (2)    4-0     BROOKLYN (7) 
134-110; 104-99; 117-92; 150-122 
                   * BOSTON (3)    4-0    PHILADELPHIA (6) 
109-101; 128-101; 102-94; 110-106 
                      INDIANA (4)    0-4     MIAMI (5) * 
101-113; 100-109; 115-124; 87-99 
 
                                                                  MEIAS-FINAIS 
                    TORONTO (2)    0-1     BOSTON (3 ) 
94-112                                  
                 MILWAUKEE (1)       -       MIAMI (5) 

çEstava convicto, antes do 
playoff arrancar, que a série en-
tre Denver e Utah iria ser uma 
das mais equilibradas da ronda 
inaugural. Acreditava tanto 
nessa possibilidade que, nas 
previsões efetuadas, avancei 
com o sucesso dos Jazz em sete 
jogos. Não sei, claro, se a equipa 
de Salt Lake City vai seguir em 
frente. Mas, nesta altura, isso 
nada me importa. O que me 
preocupa é saber, de antemão, 
que Jamal Murray ou Donovan 
Mitchell estão a um só jogo de 
saírem da ‘bolha’, que é como 
quem diz de irem de férias. O 
duelo particular entre estes dois 
jogadores tem sido fantástico e 
já figura entre os mais sensacio-
nais dos últimos anos. E tenho a 
certeza de que no derradeiro 
embate ambos vão voltar a es-
tar ao seu melhor nível. Por isso 
gostava que os dois seguissem 
em prova. Não dá mesmo? 

Não dá para 
ficarem ambos?

Luís Avelãs 
Editor

O MEU CESTO
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Para anunciar ligue 210 494 998 (Pagamento por cartão de crédito ou transferência bancária)
Caneta Mirage

11,95€
+Jornal

6ª feira,
dia 4

Imobiliário

QUARTOS
 Ordenado por Concelho

LISBOA quarto no centro com 
w/c privado e tv junto a 3 linhas 
de metro 300€  T:964601848 

FÉRIAS
VÁRIOS

 Ordenado por Concelho

V REAL STO ANTÓNIO 
Apartamento T1 MONTE GOR-
DO  PRAIA DIAS/ SEMANAS 
BARATO T:926180987 

TRESPASSES
E CEDÊNCIAS

 Ordenado por Concelho

LISBOA A AREAGESTXXI CE-
DE RESTAURANTE Z. TURIS-
MO/ SERVIÇOS C/BOM CON-
CEITO IDEAL GRUPO 
AMI11115 T:218120475 
T:961447427 

LISBOA LAVANDARIA  COM-
PLETA A TRABALHAR  BOA 
CLIENTELA BOM PREÇO UR-
GENTE T:964065599 

TÁXI
LISBOA
Compro

Tm: 966 019 497

Diversos

LARES E CASAS 
DE REPOUSO

LAR 700€ vaga para senhora 
Comida caseira ambiente fami-
liar Amora/Seixal  T:961659100 

OUTROS NEGÓCIOS

EMPRESTIMO NA HORA 
COM CHEQUES DESLC A TO-
DO O PAIS S/RECURSO A CRE-
DITO  T:933 333 933 

MASAG - - -VÁRIOS TIPOS! 
RELAXAMENTO TOTAL! 
www.relax-corpo.com 
910356936 T:927810531 

MASSAG - - SPA LUXO PRO-
FIS RELAX 4 MÃOS! VÁRIOS TI-
POS MASSAGEM! PEDICURE/ 
DEPILAÇÃO LISBOA 09H-22H 
T:965385966 

MASSAGM TOP e Terapia 
Japonesa 1001 Tecnicas de 
Qualidade Profiss Lisboa  
T:926628303 

Automóveis

VENDA
LIGEIROS 

DE PASSAGEIROS

A1 AUDI 1.6 TDI 2011 DIESEL 
CAIXA AUTOMÁTICA 3PORTAS 
NACIONAL MUITO BOM ESTA-
DO T:912966263 

500 FIAT ANO 1925 CARRO RA-
RO MUITO BOM ESTADO INS-
PECIONADO NACIONAL LIS-
BOA T:914816781 

VENDA LIGEIROS PASSAGEIROS

ZAFIRA 2003 TURBO DISEL 
7BANCOS BOM ESTADO NA-
CIONAL INSPECIONADA ATÉ 
2021 T:912966263 

718 1957 PORCHE RÉPLICA 
ÚNICO RSK MOTOR 1.6 INSPC 
ATÉ 2021 LISBOA T:914816781 

VENDA LIGEIROS PASSAGEIROS

IMPREZA 2.0TURBO 1998 CA-
RRO ESPECIAL TRAÇÃO 4 RO-
DAS NACIONAL IMPECAVÉL 
T:914816781 

COMERCIAIS
LIGEIROS

MERCEDES-BENZ UNIMOG 
U500 2005 260000Kms Gasóleo 
LIMPA BERMAS  65000€  
T:914041436 Email:catarina.pe-
reira.marques@gmail.com 

Emprego

PRECISAM-SE
HOTELARIA 

E RESTAURAÇÃO

CHURRASQUEIRO M/F V 
FRANCA XIRA restaurante OS 
PINTOS em alverca  
T:938399528 Email:restauran-
te.ospintos@gmail.com 

CONSTRUÇÃO

CARPINTEIROS Cofragem 
M/F LISBOA Obras em Lisboa e 
Caldas Da Rainha   T:919225926 

CARPINTEIROS de 
Cofragem M/F PALMELA carpin-
teiro cofragem pedreiro ferragei-
ro gruista soldador   
T:935649874 Email:geral@elite-
cofra.pt 

MOTORISTA de Pesados e 
Condutor/Manobrador M/F TO-
DO O PAÍS  C+E  T:914041436 
Email:recrutamentoempre-
sa555@gmail.com 

PEDREIRO M/F TODO O PA-
ÍS DISP.IMEDIATA  T:914041436 
Email:recrutamentoempre-
sa555@gmail.com 

ESCRITÓRIO

ASSISTENTE Administrativo 
M/F LISBOA Para empresa pres-
tação serviços avaliação imobi-
liária  Email:recrutamen-
to.admnstrtv@gmail.com 

AUTOMÓVEL

BATE-CHAPA M/F SINTRA 
Rua Casal dos Ossos nº42 A  
2715-083 Pero Pinheiro  
T:913351217 Email:lrcrauto@hot-
mail.com 

MECÂNICO  M/F AMADORA 
COM EXPERIÊNCIA 
T:917584249 T:913047032 

MOTORISTA de Táxi M/F 
LISBOA  Turno de dia.  
T:964873587 

MOTORISTA DE TÁXI M/F 
LISBOA S/C CAP TURNO DIA 
BOM AMBIENTE, BOAS CON-
DIÇÕES T:924469369 

PRECISAMSE AUTOMÓVEL

MOTORISTA M/F LISBOA 
Táxi dia/noite, regalias sociais, 
frota nova, Telataxis, Taxilink, MB 
e Visa. T:967450782 

TÁXI DIA/Noite C/ e S/ CAP 
M/F LISBOA 40% SUPLEMEN-
TOS, 962277832  T:963434977 

OUTROS

MOTORISTA DE TÁXI M/F 
LISBOA Turno da Manhã   
T:938483031 

MOTORISTA Táxi - Amadora 
M/F AMADORA  - TURNO DA 
TARDE  T:938483031 

TÉCNICOS de 
Eletrodomésticos  M/F LISBOA 
C/Exp. em Máq. Lavar/ Secar 
Esq./ Caldeiras AC T:931765000 

Faro
Rua do Bocage, n.º 120, r/c esq., 8000-297 Faro

Das 09.00h às 13.00h e das 14.30h às 18.00h (2.ª a 6.ª)

Emprego
Anuncie

www.empregocm.pt
Até às 17 horas 
para ser publicado no dia seguinte
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22.30 SPORT TV1  
Transferências 
em destaque
çSaiba tudo sobre as últimas movimenta-
ções no mercado de transferências, no 
‘Hora Record’. O jornalista David Novo  
dá-lhe as novidades sobre FC Porto,  
Benfica e Sporting. 

12.20 EUROSPORT 1 

Promoção semanal às sextas-feiras, de 17/07/2020 a 27/11/2020. PVP 1ª entrega 5,95 € Cont. (IVA incluído). PVP restantes entregas 11,95€ Cont. (IVA incluído). PVP coleção completa composta por 20 canetas 233,00 € Cont. (IVA incluído). Caixa vendida separadamente a 14/08/2020. PVP da caixa 34,95 € Cont. 
(IVA incluído). Promoção limitada ao stock existente. O editor reserva-se o direito de interromper, suspender temporariamente ou alterar a ordem/modelo das entregas desta coleção. À venda numa banca perto de si ou em loja.xl.pt. Imagens não contratuais. Para mais informações, contacte marketing@cofina.pt. 

Uma coleção
igual à sua
assinatura:

11,95€
+Jornal

Todas as 6as feiras,
uma nova caneta

17/07/2020 a 27/11/2020. PVP 1ª entrega 5,95 € Cont. (IV
direito de interromper,

çã
a
a:

7 - MAJESTIC

28 agosto

entregas 11,95€ Cont. (IVA inc
suspender te ariamente ou alterar a ordem/modelo d

VA incluído). PVP restantes e
suspender temporariamente

8 - MIRAGE

4 setembro

leta composta por 20 caneta
o. À venda numa banca perto j p g

cluído). PVP coleção compl
das entregas desta coleção

9 - EMPIRE

11 setembro

. Caixa vendida separadamente a 14/08/2020. PVP
s não contratuais. Para mais informações, contacte

Todas
uma 

s 233,00 € Cont. (IVA incluído).
o de si ou em loja.xl.pt. Imagen

10 - HORIZON

18 setembro

Ciclismo: 
Volta a França

NBA: 
Toronto-Boston
çNas meias-finais da Conferência 
Este, os Boston Celtics lideram o 
marcador por 1-0. Hoje há o segundo 
jogo do playoff e os Toronto Raptors 
vão entrar para ganhar. 

çO pelotão da Volta a França está 
hoje, de novo, na estrada para cum-
prir a 4.ª etapa da prova. Os ciclistas 
vão percorrer 160,5 quilómetros, en-
tre Sisteron e Orcières-Merlette. 

SPORT TV+ 
11.25      Futebol - Liga das Nações 

Antevisão - Jornadas 1 e 2 
11.55      Grande Jornal 
13.00     Wrestling - SmackDown 
13.55      Notícias 
14.30     My Sporting Moments 

Angel di Maria (Futebol)& 
Annika Sorenstam (Golfe) 

15.00     De Norte A Sal - Uma 
Viagem de Bicicleta Com 
Uma Prancha - Episódio 3 

15.25      Futebool - Liga das Nações 
Antevisão - Jornadas 1 e 2 

16.30     Sporting Greats 
Juan Manuel Fangio (F1) 

17.00     Fan Zone 
17.55      WRC - Rali da Estónia - Ant. 
18.20     Bar Sport TV 

Taira e Rogério - 1ª Parte 
18.55      Mercado de Verão 
19.25      Sporting Greats 

Mats Wilander (Ténis) 
19.55     Notícias 
20.20    Em Foco 
20.55     Noite Informativa 
22.00    Futebol - Liga 

Antevisão da Época 
22.55     Mercado de Verão 
23.25     Futebol - Jogo Preparação 

Everton-Blackburn 
23.55     Últimas Notícias 

SPORT TV1 
09.20    NBA - Oklahoma-Houston 

Playoff - Jogo 6 
11.40      Futebol - Jogo Preparação 

Fenerbahçe-Antalyaspor 
Turkish Summer Cup 

13.30     Futebol-Community Shield 
Arsenal-Liverpool 

15.30     Futebol - Jogo Preparação 
Granada-Malága 

17.25      Futebol - Liga das Nações 
Antevisão - Jornadas 1 e 2 

20.00    Futebol - Jogo Preparação 
Herha Berlim-PSV 

22.00    Futebol - Liga das Nações 
Antevisão - Jornadas 1 e 2 

22.30     NBA - Toronto-Boston 
Meia-Final Conf. - J. 2 

01.30     NBA - Denver-Utah 
Playoff - Jogo 7 

SPORT TV2 
09.30    Indy Car - Bommarito 

Automotive Group 500 - 2 

12.00     MLS - o Efeito Beckham 
12.50     Futebol - Jogo Preparação 

B. Dortmund-Bochum 
14.50     Liga Australiana - Final 

Sydney-Melbourne City 
16.50     NBA - Oklahoma-Houston 

Playoff - Jogo 6 

19.00     Futebol - Jogo Preparação 
Besiktas-Sivasspor 
Turkish Summer Cup 

21.00     Futebol - Jogo Preparação 
Granada-Malága 

22.55     Futebol - MLS - Atlanta 
Utd-Orlando City 

01.00     Futebol - MLS - Toronto- 
Montreal 

SPORT TV3 
13.00     Futebol - Serie A - J. 29 

Atalanta X Nápoles - J. 29 
14.55     Futebol - Serie A - J. 30 

Juventus-Torino 
16.55     Futebol - Serie A - J. 30 

Lázio-AC Milan 
18.45     Futebol - Serie A - J. 30 

Nápoles-AS Roma 
20.40    Futebol - Serie A - J. 31 

AC Milan-Juventus 
22.40     Futebol - Serie A - J. 31 

Lecce-Lázio 

SPORT TV4 
13.00     Golfe - ISPS Handa UK 

Championship - 4º Dia 
17.30     Super Rugby - Rebels- 

Waratahs 
19.30     Ténis - Masters 1000 

Western &Southern Open 
Final 

21.30     Golfe - Arkansas 
Championship - 3º Dia 

23.30     Golfe - ISPS Handa UK 
Championship - Resumo 

00.00    NHL - Philadelphia-NY 
Islanders- Meia-Final Conf. 
Jogo 5 

SPORT TV5 
13.00     FIM CEV - Jerez - Hawkers 

ETC - Corrida 1 
14.00     FIM CEV - Jerez - Moto2 
15.00     FIM CEV - Jerez - Moto3 
16.00     FIM CEV - Jerez - Hawkers 

ETC - Corrida 2 
17.00     Supercars Championship 

Townsville Supersprint 

20.05    Von Froth - 11º Episódio 
20.15     Wrestling - Raw 
22.30     De Norte a Sal 
22.50     Sports Unlimited 
23.35     Rali Alto do Tâmega 
00.00    WCR - Rali da Estonia 
00.30    Karting - Sarno - Itália 
01.00     Wrestling - NXT 

BTV 
10.30     Futsal Feminino - C. Nac. 

Benfica-Golpilheira 
12.00     Notícias 

12.30     Futsal-Taça Portugal -Final 
Benfica-AD Fundão 

14.00     Benfica 14 Horas 
14.30     Aqui Mando Eu 
15.00     Segunda Bola 
16.00     Notícias 
16.30     Voleibol-Final - Playoff - J.3 

Benfica-Sp. Espinho 
18.00     Notícias 
18.30     105 X 68 
19.00     UEFA Youth League 

Zenit-Benfica - Rep. 
21.00     Benfica 21 Horas 
21.30     Leonor Pinhão 
22.00    Alta Fidelidade 
22.30     Vitórias e Património 
23.30     105 X 68 
00.00    Benfica 24 Horas 

SPORTING TV 
08.40    Futebol Sub-17 - C. Nac. 

Sporting-U. Almeirim 
10.40     Ginástica em Casa 
10.55     Sporting Notícias 
11.00      Sporting Reportagem 
12.00     Sporting Notícias 
12.30     12º Jogador 
13.00     Memória do Dia 
13.05     Sporting Notícias 
13.15      Andebol - Camp. Nac. 

Sporting-Sp. Horta 
14.45     Sporting Notícias 
15.00     Sporting Especial 
16.00     Multidesportivo 
17.00     Boa Tarde Sporting 
18.00     Magazine Futebol 
18.30     Magazine Modalidades 
19.00     60 Segundos de Sporting 
19.05     19:06 
19.30     Estamos em Casa! 
21.30     Sporting Grande Jornal 

CANAL 11 
08.20    Futebol - Euro 2000 

Portugal-Inglaterra 
13.55      Futebol - Euro 2016 

Portugal-País de Gales 
17.00     Futebol - Euro 2000 

Portugal-Alemanha 

ELEVEN SPORTS 1 

11.00      Futebol - Liga Campeões 
Sorteio Playoff 

12.00     Futebol - Liga Campeões 
Ol. Lyon-B. Munique 

17.30     UEFA Youth League 
Benfica-Real Madrid 

20.00    Futebol - Liga Campeões 
PSG-B. Munique 

ELEVEN SPORTS 2 
11.00      Futebol - La Liga 

Espanyol-Real Madrid 
13.00     Futebol - Ligue 1 

Rennes-Montpellier 
15.30     Futebol - Bundesliga 

B. Leverkusen-B. Munique 
21.00     Futebol - Ligue 1 

Rennes-Montpellier 
23.00    Futebol - La Liga 

Espanyol-Real Madrid 

ELEVEN SPORTS 3 
14.00     Fórmula 2 - GP Bélgica 
15.15      Fórmula 1 - GP Bélgica 

Os Melhores Team Radios 
16.15      Fórmula 1 - GP Bélgica 

Os Melhores On Boards 
16.30     Fórmula 3 - GP Bélgica 
17.30     Fórmula 2 - GP Bélgica 
18.45     Porsche Supercup 

Bélgica - Corrida 

EUROSPORT 1 
09.30    Ténis - U.S. Open 
10.15      EWC All Access 
10.45     ESET V4 CUP - Eslováquia    
11.00      Motociclismo 

24 Horas de Le Mans 
11.30      Ciclismo - Volta a França 
12.20     Ciclismo - Volta a França 
16.45     Ténis - U.S. Open 

EUROSPORT 2 
09.30    Ciclismo - Volta a França 
10.30     Ciclismo - Volta à Hungria 
11.30      Ténis - U.S. Open 
16.00     Ténis - U.S. Open

RTP1 
10.00     Jardins Históricos 
13.00     Jornal da Tarde 
14.30     Jardins Históricos 
17.30     Portugal em Direto 
19.09     O Preço Certo 
19.59     Telejornal 
21.00     Mesa Portuguesa...com 

Estrelas Com Certeza! 
21.28      Joker 
22.28     3m a Inspirar Portugal 
22.31      3 Mulheres 
23.19      Depois, Vai-se a Ver e 

Nada 
00.46    Crimes Graves 

RTP2 
13.54      Folha de Sala 
14.01      Eco-Lógica 
14.31      Ciclismo - Volta a França 
16.52      Espaço Zig Zag 
21.30     Jornal 2 
22.04     Folha de Sala 
22.12      Os Durrell 
22.58     Isto é Arte 
23.51      Andar em Frente 
00.28    Os Miseráveis 

SIC 
10.10      Casa Feliz 
13.00     Primeiro Jornal 
14.10      Rainha das Flores 
15.00     Amor Maior 
16.15      Julia 
18.15      Amor à Vida 
18.45     Êta Mundo Bom 
19.30     O Noivo é que Sabe 

Diário 
19.57     Jornal da Noite 
21.40     Nazaré 
22.30     Terra Brava 
23.25     Totalmente Demais 
00.40    O Noivo é que Sabe 

Diário 
01.15      Passadeira Vermelha 

TVI 
10.10      Você na TV! 
13.00     Jornal da Uma 
14.55     Destinos Cruzados 
16.15      A Tarde é Sua 
18.17      Pesadelo na cozinha 
19.57     Jornal das 8 
21.45      Quer o Destino 
22.35     Espírito Indomável 
00.37    Betty, a Feia em NY 

SIC NOTÍCIAS 
12.00     Jornal do Meio-Dia 
13.00     Primeiro Jornal 

13.30     O País e o Mundo 
13.45      Primeiro Jornal 
14.45     Jornal das 2 
15.00     Edição da Tarde 
18.00     Mercado Aberto 
18.55      Jornal das 7 
19.58     Jornal da Noite 
20.30    O País e o Mundo 
20.45     Jornal da Noite 
21.30     Edição da Noite 
00.00    Jornal da Meia-Noite 

RTP3 
10.00     3 às 10 
10.50     Em Busca do Museu 

Desconhecido 
11.00      3 às 11 
12.00     Jornal das 12 
13.00     Amanpour Shows 
14.00     3 às 14 
15.00     3 às 15 
15.30     Eixo Norte Sul 
15.50     Zoom África 
16.00     3 às 16 
17.00     3 às 17 
18.00     18/20 
20.00    Laboratório Submarino 
21.00     360 
23.00    Mar, a Última Fronteira 
00.00    24 Horas 

TVI 24 
10.00     Notícias 
11.00      Futebol - Liga Campeões 

Sorteio Playoff 
13.00     Jornal da Uma 
14.40     Notícias 
18.00     Mais Transferências 
19.00     Notícias 
19.57     Jornal das 8 
21.29      Notícias 
23.15      Mais Transferências 
00.00    Notícias 

PORTO CANAL 
11.00      Mais Info 
13.00     Pontos Nos II 
13.30     N’Agenda 
13.45      Universo Porto - Entrev. 
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

05.55     Notícias CM 
09.08    Manhã CM 
10.57     Notícias CM 
11.57      CM Jornal Hora 

do Almoço 
14.57      Notícias CM 
17.57      Mercado 
18.57      Jornal às 7 

19.45     CM Jornal 20H 
21.10      Investigação CM 
21.57      Liga D’Ouro 
00.30    Rua Segura 
01.30     Notícias CM 
02.20    Hora Record 
02.30    Cinema Erótico: 

Emanuelle 2 - A 
Anti Virgem 

04.00    Liga D’Ouro  

Magali Pinto 
 apresenta 

‘Rua Segura’

A programação e os horários são da exclusiva responsabilidade dos canais de televisão
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ç Carol Cabrino saltou para a ribalta 
quando Marquinhos marcou um dos 
golos que levou o PSG à final da Liga dos 
Campeões. Embora não tivesse festeja-
do o título com o marido, perdido para o 
Bayern Munique, fez questão de estar 
em Lisboa para o apoiar. Agora de fé-
rias, o casal rumou a Ibiza para gozar 
uns dias em família. Claro que as más-
-línguas começaram a criticar-lhe as 
poses, algo sobre o qual Carol fez ques-
tão de sublinhar que tudo se deve a 
uma boa nutrição e muito exercício. 

ç A relação entre Anna Modler e Alexis Sán-
chez foi um dos romances mais falados em 
Itália, embora nunca tivesse sido oficializado 
por ambos, apesar de fotografias publicadas 
no Instagram assim o confirmassem. Pois se-
gundo a imprensa cor-de-rosa italiana, a liga-
ção entre a modelo sul-africana e o avançado 
chileno do Inter Milão terá terminado de for-
ma abrupta. De férias na Grécia, a rapariga 
não está sozinha: tudo indica que está com o 
filho de Riccardo Ferri, ex-jogador… da Inter-
nazionale! 

Não esquece 
origens 

MALANG SARR

ç Não é uma ilus-
tre desconhecida, 
mas o facto de ter 
escolhido a paradi-
síaca ilha de Bali 
para viver afastou 
Pamela Penno dos 
olhos daqueles que 
amam um corpo 
perfeito numa mu-
lher. A escultural 
brasileira divide o 
tempo entre tórri-
das sessões foto-
gráficas com biquí-
nis que pouco dei-
xam a adivinhar e 
sadias sessões no 
ginásio. E, sempre 
que tem tempo, 
aproveita para dar 
umas valentes pe-
daladas pela ilha, 
quando não acelera 
de mota, ou ‘des-
trói’ umas ondas 
com a prancha de 
surf. 

CAROL CABRINO

ç A contratação ao Nice 
pelo Chelsea não fez esque-
cer as origens humildes de 
Malang Sarr, algo que é co-
mum a vários jogadores nas-
cidos em França, como é o 
caso do portista Moussa Ma-
rega. Oriundo de Les Mou-
lins, um subúrbio pobre da 
capital do cinema francês, 
tem dado suporte financeiro 
a várias atividades desporti-
vas e sociais aos jovens mais 
carenciados. A cidade retri-
buiu o gesto, batizando um 
parque de jogos com o seu 
nome, e decorando-o com um 
graffiti da sua cara. 

O JOGO DA VIDA 

Muito exercício  
e boa comida  

PAMELA PENNO

NATHÁLIA FÉLIX 

ç Nathália Félix se-
duziu o quase meio 
milhão de seguidores 
que tem no Insta-
gram, com um retra-
to escaldante das fé-
rias que passou em 
Bodrum. “A última 
fotografia da via-
gem”, disse a compa-
nheira de Douglas 
Costa, colega de Cris-
tiano Ronaldo na Ju-
ventus. Com o futuro 
indefinido na Vec-
chia Signora, o brasi-
leiro e a namorada fo-
ram conhecer o que 
de melhor a Turquia 
tem para oferecer. 

Adeus  
ao verão

 PARAÍSO  
EM BALI

ANNA  
MODLER

Paixão total  
pelo Inter Milão 

ç “De mãos dadas, com muitos sonhos por 
cumprir”, escreveu ontem Georgina Rodríguez 
em jeito de legenda a uma fotografia com Cris-
tiano Ronaldo e todos os filhos. A família do 
craque português aproveitou estes dias de ca-
lor menos intenso para dar uns mergulhos na 
Comporta, sem receio dos surtos de Covid-19 
que já infetaram uma vintena de pessoas. Re-
corde-se que dois conhecidos restaurantes da 
praia foram mesmo obrigados a fechar portas. 

GEORGINA RODRÍGUEZ

Férias em família  
na Comporta
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NEGÓCIOS

FENERBAHÇE                                 4,14% 
AJAX                                              2,65% 
FC COPENHAGA                             1,62%

MAIORES SUBIDAS

TRABZONSPOR                            4,69% 
AS ROMA                                       1,74% 
BRNDBY                                         1,46%

MAIORES DESCIDAS 

Euro face  
ao dólar

PSI 20 
-0,96%

SPORTING 
SAD

FC PORTO  
SAD

1,1946

BOLSA NA SESSÃO  
DE 31 DE AGOSTO

US$ 
45,69

% 
-0,444

Petróleo Taxa Euribor  
a 6 meses

0% 
0,76€ 

0% 
0,75€ 

0% 
2,81€ 

BENFICA  
SAD

RIO AVE

ç André Pereira vai prosseguir 
a carreira em Portugal, desta vez 
ao serviço do Rio Ave, clube com 
o qual assinou um contrato válido 
por quatro épocas. O ponta-de-
-lança chega a Vila do Conde en-
volvido no negócio que levou Ta-
remi para o FC Porto [ver página 
12], sendo que o seu passe é agora 
na totalidade dos rioavistas. 

O avançado jogou a segunda 
metade da última temporada ao 
serviço do Saragoça, por em-
préstimo do FC Porto. Também 
cedido pelos dragões, tinha re-
presentado V. Setúbal e V. Gui-
marães nas últimas campanhas. 
Vai disputar um lugar na frente 
de ataque com Bruno Moreira, 
Ronan e Gelson Dala. * R.T.

André Pereira reforço por 4 épocas

LIGA PORTUGAL

ç A nova direção da Liga Por-
tugal, eleita na última sexta-fei-
ra após os necessários procedi-
mentos estatutários, já tomou 
posse, numa cerimónia que se 
realizou ontem na sede do orga-
nismo, no Porto. 

FC Porto, Sporting e Rio Ave, 
representados por Ricardo Mar-
tins, José Carlos Oliveira e Antó-
nio Silva Campos, respetiva-
mente, continuarão no corpo di-
retivo e a eles juntam-se, para a 
temporada 2020/21, as socieda-
des desportivas de Boavista e Fa-
rense, representadas pelos res-
petivos presidentes, Vítor Murta 
e João Rodrigues. O Benfica, re-
corde-se, estava representado 
por Lourenço Coelho na anterior 
direção, mas acabou por sair de-
vido a divergências com Pedro 

Proença. Como Record escreveu 
no dia 22 de maio, a carta enviada 
pelo presidente do organismo ao 
Governo e a Marcelo Rebelo de 
Sousa, a apelar à transmissão em 
sinal aberto das últimas dez jor-
nadas do campeonato, terá pre-
cipitado a decisão das águias. 

Quanto aos clubes da 2ª Liga, 
tomaram posse Horácio Bastos 

(UD Oliveirense), Henrique Se-
reno (Vilafranquense) e Victor 
Franco (Casa Pia), eleitos por 
unanimidade. Pedro Proença e a 
Federação Portuguesa de Fute-
bol, representada pelo vice-pre-
sidente José Couceiro, com-
põem a direção do organismo 
que tutela o futebol profissional 
em Portugal. *

Boavista e Farense 
juntam-se a FC Porto, 
Sporting e Rio Ave 
no corpo diretivo 

ELEITO. António Silva Campos junta-se à direção da Liga

PE
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N
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E

DIREÇÃO TOMA POSSE

PEDRO PONTE

COVID-19

Madeira ‘chama’ 
turistas ingleses
ç A Região Autónoma da 
Madeira anunciou ontem que 
reforçou a informação junto 
do governo inglês para de-
monstrar que a situação da 
Covid-19 na região é diferen-
te da nacional e evitar uma 
eventual exclusão do corre-
dor de viagens seguras.  

Mais três mortes  
e 244 novos casos
ç A Direção-Geral da Saúde 
informou ontem que houve 
mais três mortos e 244 novos 
casos de Covid-19 em Portu-
gal. Assim sendo, no total, 
desde o início da pandemia, 
registam-se 58.012 infetados 
e 1.822 vítimas mortais em 
território nacional. 

ç Diego Zaporo é o mais re-
cente reforço do Estrela da 
Amadora. O avançado brasi-
leiro, de 34 anos, apontou 15 
golos na temporada passada 
ao serviço do Pinhalnovense  – 
13 dos quais no Campeonato 
de Portugal, tendo sido o se-
gundo melhor marcador da 
Série D, atrás de Sapara, do 
Olhanense, com 15. O terceiro 
escalão, que terá, em 2020/21, 
a participação deste renovado 
Estrela da Amadora, arranca 
no próximo dia 20. * L.M.

Zaporo chega 
para o ataque 

ESTRELA DA AMADORA

ç Fernando Cardozo é o 
mais recente reforço do Vizela. 
O extremo, de 19 anos, chega 
ao conjunto minhoto por em-
préstimo do Olímpia, isto de-
pois de ter representado o 
Boavista na época passada, 
também cedido pelos para-
guaios. “Quero dar o meu me-
lhor aqui. A expectativa passa 
por ajudar a equipa nos objeti-
vos que tem para a tempora-
da”, explicou o jovem. * B.F.

Cardozo para o 
sector ofensivo

VIZELA

ç O Sporting anunciou o re-
gresso de jogos das modalida-
des no Pavilhão João Rocha, 
inseridos no Troféu Francisco 
Stromp. Os leões defrontam, 
sábado, Castêlo da Maia (volei-
bol), Viseu 2001 (futsal) e Tur-
quel (hóquei em patins). Dia 8 
jogam contra o Póvoa (ande-
bol) e dois dias depois com a 
Académica (basquetebol). *

Troféu Stromp 
anunciado

SPORTING

CONVERSA COM OS LEITORES. 
A PARTIR DAS 16 HORAS,  
O EDITOR VÍTOR ALMEIDA 
GONÇALVES RESPONDE  
A QUESTÕES SOBRE A 
ATUALIDADE DO SPORTING 

HOJE 
NÃO PERCA 
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4 ALGARISMOS 
FINAIS

3 ALGARISMOS 
FINAIS

2 ALGARISMOS 
FINAIS

SEQUÊNCIA 
SORTEADAS

PRÉMIOS COMUNS ÀS SEIS SÉRIES

Nota: Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial

O JOGO DA SORTE

TERMINAÇÕES 
TERMINAÇÃO                                                                              4          € 2,00 
APROXIMAÇÕES À TERMINAÇÃO                                        3 e 5          € 2,00 

1 5.904 € 250,00 
2 7.433   € 127,00 
3 7.376    € 75,00 
4 0.437   € 50,00

904      € 200,00 
433          € 27,00 
376           € 15,00 
437           € 10,00

04        € 15,00 
33           € 7,00 
76           € 5,00 
37           € 5,00  

11       € 5,00 
97      € 5,00

NÚMEROS PREMIADOS             SÉRIE SORTEADA 2.ª            RESTANTES SÉRIES
1 PREMIO 25.904                               € 50.000                           € 5.000 
2 PREMIO 57.433                                    €6.002                            € 2.002 
3 PREMIO 87.376                                   € 3.000                            € 1.500 
4 PREMIO 90.437                                   € 1.500                            € 1.000

TOTOBOLA                             30/8                        

1  BOTAFOGO-INTERNACIONAL      2 

2  FLUMINENSE-VASCO DA GAMA  1 

3  BAHIA-PALMEIRAS                      x 

4  SÃO PAULO-CORINTHIANS         1 

5  SANTOS-FLAMENGO                    2 

6  CORITIBA-SPORT RECIFE             1 

7  FORTALEZA-BRAGANTINO            1 

8  RENNES-MONTPELLIER                 1 

9  REIMS-LILLE                                 2 

=  ANGERS-BORDÉUS                      2 

!  METZ-MONACO                           2       

" NANTES-NIMES                                  1 

#  ESTRASBURGO-NICE                   2 

SUPER 14 
ARSENAL-LIVERPOOL                  x

LOTARIA POPULAR  27/8EUROMILHÕES

TOTOLOTO             26/8

TERÇA-FEIRA 25/8

QUARTA-FEIRA                                   

SÁBADO 29/8

18

Nº 
SORTE

                                                                                       
                                                                LOTARIA CLÁSSICA  31/8

30 37 39 8 10

MILHÃO    
                            28/8

SEXTA-FEIRA                28/8

12

7

16 17 31 7 9

9 23 38 45 7

Nº 
SORTE

05.736 21 22.105 346.726

12

2

10 24 28 47 8
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ç A pandemia trouxe-nos 
um anormal distanciamen-
to entre saúde, na perspetiva 
do risco de contágio pela Co-
vid-19, e prática desportiva. 
As novas diretrizes da DGS 
deixaram de fora, no caso do 
futebol e sujeita a avaliação 
progressiva, a formação. 
Não existe, infelizmente, 
uma fórmula para anular o 
risco de contágio que repre-
senta a abertura do país des-
portivo, mas coloco-me ao 
lado das centenas de entida-
des formadoras, muitas com 
elevado investimento no 
processo de certificação, 
com o sentimento de que, 
progressivamente, precisa-
mos de abrir estes espaços e 
fazer os jovens retomar a 
normalidade possível. Con-
tinuo a elogiar o trabalho da 
DGS, mas é essencial ouvir 
os técnicos do desporto das 
mais diversas modalidades, 
para que possamos encon-
trar soluções compatíveis 
com o regresso da formação 
desportiva e respetiva com-
petição para os jovens, em 
defesa de um desenvolvi-
mento integral.  
 
Desporto e escola são, mais 
do que nunca, fundamen-
tais. O projeto Erasmus+ YO-
DA Mentors entrou na sua 
última fase de execução, 
após um programa de for-
mação online dirigido a po-
tenciais mentores para a car-
reira dual. De mais esta ex-
periência internacional para 
o Sindicato ficam importan-
tes referenciais de formação 
e critérios para seleção de 
pessoas capazes de orientar 
atletas no ativo e guiar a difí-
cil compatibilização entre 
vida académica e carreira 
desportiva. Julgo que este 
projeto ajudará a trabalhar 
com as entidades de referên-
cia em Portugal a regulação 
de uma figura que, no fute-
bol em particular, represen-
ta um enorme potencial.  
 
Termino com os parabéns à 
Jéssica Silva pela conquista 
da Champions League ao 
serviço do Lyon. Enorme or-
gulho do trabalho que desen-
volveu nesta experiência in-
ternacional, um exemplo de 
dedicação e perseverança.

Saúde  
e desporto 

DESALINHADO

Joaquim Evangelista 
Presidente da direção do SJPF

ç Bruno Jordão está muito 
próximo de ser reforço do Fa-
malicão, apurou Record. O mé-
dio, de 21 anos, internacional 
pelas camadas jovens da Sele-
ção, virá por empréstimo do 
Wolverhampton, tornando-se, 
assim, mais uma opção válida 
para o centro do terreno. O con-
junto orientado por João Pedro 
Sousa procura reconstruir o 
meio-campo após as saídas de 
Pote, que foi para o Sporting, e de 
Racic, que voltou ao Valencia. 
 Formado na U. Leiria, o centro-
campista estreou-se ainda com 
16 anos na equipa principal dos 

leirienses e em 2016/17 foi con-
tratado pelo Sp. Braga, que na 
época seguinte o cedeu à Lazio. 

Após dois anos em Roma, se-
guiu viagem com Pedro Neto 
para Inglaterra num negócio de 
20 milhões de euros. Em terras 
de Sua Majestade, Jordão parti-
cipou apenas em quatro jogos 
oficiais pela formação britâni-
ca, orientada por Nuno Espírito 
Santo, que agora quer colocar o 
jogador no Famalicão para so-
mar minutos. O emblema mi-
nhoto continua, assim, a apos-
tar em jovens talentos com lar-
ga margem de progressão. * J.P.

Wolves emprestam Jordão
FAMALICÃO

ç A UEFA divulgou um con-
junto de regras que podem vir a 
ser aplicadas nas partidas ofi-
ciais entre as várias seleções 
caso os encontros não sejam 
realizados devido à pandemia 
de Covid-19. O Comité Executi-
vo da UEFA deliberou que os re-
sultados das partidas adiadas ou 
sem reagendamento possível 
serão definidos através de um 
sorteio (vitória 1-0, empate 0-0 
ou derrota 0-1) realizado pela 
administração do órgão que 
gere o futebol europeu. Esta re-
gra poderá ser aplicada nas 
competições de seleções mas-
culinas e femininas (fase das li-
gas da Liga das Nações 2020/21 
da UEFA, fase de qualificação do 
Campeonato da Europa de sub-
-21 2020/21, e igualmente a fase 
de qualificação para o Europeu 
feminino, que será em 2021), 
sendo que a UEFA garantiu, em 
comunicado, que tentará sem-
pre remarcar um encontro para 
nova data, se não tiver lugar de-
vido a casos de Covid-19.  

“A federação responsável por 
o jogo não se realizar ou não ser 
cumprido na totalidade verá 
ser-lhe atribuída desistência. 
Isso não acontecerá caso a UEFA 
chegue à conclusão de que am-
bas ou nenhuma das equipas é 

responsável por o jogo não se 
realizar ou não se disputar na 
totalidade, o que significa que 
não pode ser declarada desis-
tência. Se não for possível atri-
buir desistência, o desfecho do 
jogo será decidido por sorteio”, 
explica o organismo, no site. 

Além disso, a UEFA também 

refere o que acontecerá no caso 
de um elemento da equipa de 
arbitragem nomeada para um 
jogo específico testar positivo ao 
novo coronavírus.  

“Se algum elemento da equi-
pa de arbitragem nomeada tes-
tar positivo à Covid-19, a UEFA 
pode, excecionalmente, no-
mear substitutos que poderão 
ou não ser da mesma nacionali-
dade de um dos países em con-
fronto e que podem ou não fazer 
parte da lista FIFA”, esclareceu 
o organismo no mesmo comu-
nicado publicado ontem. *

Resultados dos duelos 
de seleções que não se 
realizem devido à Covid-19 
podem vir a ser sorteados 

MEDIDA SERÁ APLICADA  
NA LIGA DAS NAÇÕES E NAS 
QUALIFICAÇÕES PARA O EURO 
SUB-21 E O EUROPEU FEMININO 

JOGOS DECIDIDOS 
POR SORTEIOS

UEFA
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FILIPE BALREIRA

PRESIDENTE. Ceferin define regras

ç Depois de Oyarzabal – já 
rendido por Gerard Moreno –, 
há um novo caso positivo de 
Covid-19 na seleção espanho-
la. Segundo o ‘AS’, o teste não 
foi conclusivo, daí que a iden-
tidade do jogador não tenha 
sido divulgada, mas suspeita-
-se de Adama Traoré, uma vez 
que o avançado do Wolver-
hampton é o único dos 24 
convocados por Luis Enrique 
que não aparece nas imagens 
divulgadas pela federação. 
Hoje realiza novo teste. *

Novo infetado 
na seleção

ESPANHA

ç O guarda-redes João Vic-
tor vai ser reforço do Casa Pia, 
equipa que em 2020/21 vai 
disputar novamente a 2ª Liga. 
O brasileiro, de 22 anos e 1,92 
metros, representou o Alver-
ca na última temporada – fez 
sete jogos – e vai vestir a cami-
sola dos gansos por emprésti-
mo até ao final da temporada. 
João Victor, que tem passa-
porte italiano, fez a formação 
no Santos e teve ainda uma 
curta passagem pelos escalões 
jovens do Cruzeiro. * V.A.

João Victor 
reforça baliza 

CASA PIA

ç Zlatan Ibrahimovic rubri-
cou a renovação de contrato 
com o Milan por mais uma 
temporada e apontou a objeti-
vos altos em mais uma época 
ao serviço dos rossoneri. 
“Sinto que joguei toda a minha 
vida no Milan, apesar de ter 
passado por outros clubes. 
Aqui sempre me trataram 
bem e tenho um sorriso igual 
ao da primeira vez que assinei 
pelo Milan. Este ano temos de 
vencer títulos”, disse o sueco 
de 38 anos. *

Ibrahimovic frisa 
desafio no Milan 

ITÁLIA

AmanhãHoje
PORTO   
29/15 

LISBOA 
33/17 

FARO 
27/19

PORTO   
23/12 

LISBOA 
27/16 

FARO 
29/18

ç Adiada por novo caso de 
Covid-19 no Oympiacos, a fi-
nal da Taça da Grécia, entre a 
equipa de Pedro Martins e o 
AEK, foi reagendada para o 
próximo dia 12. O jogo esteve 
inicialmente marcado para 26 
de julho, mas foi, na altura, 
adiado para o passado domin-
go por falta de condições de 
segurança. Nessa data confir-
mou-se que o argentino Lo-
vera estava infetado, a exem-
plo de Rúben Semedo, o que 
levou a novo adiamento. *

Final da Taça 
será no dia 12

GRÉCIA
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OURO: O avançado uru-
guaio vai trocar o Alme-

ría pelo Benfica a troco de 25 milhões de eu-
ros, tornando-se a transferência mais cara 
da história do clube. Um claro sinal da con-
fiança que as águias depositam nele. [pág. 2] 

PRATA: Depois da fan-
tástica época que reali-

zou com a camisola do Rio Ave, o avançado 
iraniano é aposta do FC Porto para 2020/21. 
Um prémio merecido para um dos melhores 
jogadores do nosso campeonato. [pág. 12]  

BRONZE: O base levou 
Denver ao colo no triun-

fo frente a Utah e igualou Jordan, Iverson, 
Chamberlain e Mitchell na lista dos jogado-
res que marcaram pelo menos 50 pontos 
em dois jogos do mesmo playoff. [pág. 26] 

LATA: Depois do desas-
tre no GP Bélgica, corrida 

na qual os dois Ferrari ficaram fora dos 
pontos – o que não acontecia desde 2010 –, o 
chefe da escuderia veio a público negar o ce-
nário de crise. É preciso ter... lata. [pág. 25] 
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Diário generalista 
especializado em desporto. 
Membro Honorário 
da Ordem do Infante 
D. Henrique

PANCADA CENTRAL

Sérgio Krithinas DIRETOR ADJUNTO

ç    Edinson Cavani deixou de ser 
tema nas manchetes de jornais há 
mais de uma semana, mas o fantas-
ma do uruguaio anda aí. Ao apontar 
tão alto, mostrando disponibilida-
de para tentar um futebolista que 
pretendia um salário de outro pla-
neta, o Benfica ficou com uma ima-
gem de clube disposto (e capaz) a in-
vestir. As circunstâncias – ter um 
um novo treinador e uma pré-elimi-
natória da Champions pela frente – 
já obrigavam as águias a lançarem-
-se ao mercado antes da maior par-
te das equipas, mas esta imagem de 
rico é a pior coisa que pode aconte-
cer a quem quer comprar. Pois clu-
bes, jogadores e agentes irão procu-
rar esticar ao máximo os seus ga-
nhos. E isso é um problema que 
complica negócios como o de 
Darwin Núñez, por quem o Benfica 
vai pagar muito mais do que pre-
tendia. 
 
Quem também deu um tiro no pé 
neste mercado foi o Sporting. É legí-
timo e aceitável que Acuña não faça 
parte dos planos de Rúben Amo-
rim, mas riscar o esquerdino do es-
tágio, atribuindo o seu número a 
outro futebolista, é dizer a poten-
ciais compradores que é o Sporting 
que quer muito vender. E, dessa for-
ma, um internacional argentino, ti-
tular dos leões desde que chegou a 
Portugal, possivelmente o jogador 
mais valioso do plantel, dificilmen-
te será um grande negócio. 

Leis de 
mercado

Terça-feira 
1 de setembro de 2020SAÍDADECAMPO

ç Nemanja Matic é rico, 
joga no Manchester United 
e fama não lhe falta. Mas o 
médio sérvio não esquece 
as origens e tem um orgu-
lho enorme na sua cidade, 
Sabac, que faz questão de 
apoiar. 

“Não gosto de falar sobre 
a ajuda que dou, principal-
mente aos miúdos”, con-
tou o jogador, de 32 anos, 
num podcast do United. 
“Quando era criança, não 
tinha um campo para trei-
nar, o que nós tínhamos 
era horrível, perto de um 
cemitério. Apenas puse-
ram as balizas, as linhas e 
chamaram-lhe campo”. 
Mas isso mudou. “Queria 
que as crianças tivessem 
um bom campo. Se al-
guém quer jogar futebol, 
tem de ter boas condi-

MATIC 
FLORESTA ERA  
A CASA DE BANHO 

cupão para levantar Nuno Gomes  
(cavalo branco)

XADREZ

AMANHÃ

HOJE
Nené (bispo preto) na banca

 Atribuídas por Pedro Ponte
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LIGA ARRANCA NO DIA 20

ções”, afiançou o médio, 
que também melhorou a 
escola. “Na minha altura 
nem tínhamos uma casa 
de banho, tínhamos de ir à 
floresta. Sinto que é minha 
obrigação porque aqueles 
miúdos merecem ter me-
lhores condições, seja na 
escola, seja para treinarem 
ou até um parque infantil 
para os mais pequeninos”, 
realçou Matic, reconhe-

cendo que é um privile-
giado. “Faço-o porque 
posso. Temos de ser ho-
nestos, no United, no 
Chelsea ou no Arsenal, por 
exemplo, ganhamos mui-
to e podemos gastar algum 
desse dinheiro a apostar 
no futuro porque muitos 
daqueles miúdos vão ser as 
estrelas de amanhã. E um 
dia vão ter de fazer o mes-
mo.” * I.D.


