LOTO/PORTUGAL

2.ª FEIRA

14 15 18 26 27 44

+

Século
Triweb
Printers

31

SÁBADO

4

12 16 19 46 47
N.º DO JOKER

+

41

72.357.43
4.ª FEIRA

LOTO/RSA

10 30 32 34 35 44

+

25

2

+

13

19 20 23 29 38

OS PROFISSIONAIS PARA A IMPRESSÃO DO VOSSO
JORNAL
TEL: (011) 496-1650 * FAX: 496-1563
PARA COTAÇÕES CONSULTE

SÁBADO

LOTO/RSA

3

7

12 17 21 29

+

18

2

26 28 31 36 41

+

15

INFORMAÇÃO DE:
d e

D E S P O RT I VO

www.seculo.co.za

J o a n e s b u r g o

ROUILLARD STREET - ORMONDE - P.O.BOX 2309 - JOHANNESBURG 2000 -TEL: (011) 496-1650 - TELEFAX (011) 496-1810 * SEGUNDA- FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2009

DIRECTOR: R. VARELA AFONSO

Ontem em Turim: Rui Silva sagrou-se campeão
europeu de pista coberta nos 1500 metros
O português Rui Silva sagrou-se ontem, domingo, campeão
europeu de pista coberta nos 1500 metros, nos campeonatos
de atletismo realizados em Turim (Itália). O atleta, de 31
anos, desferiu um forte ataque a cerca de 200 metros do fim
e nunca mais perdeu a liderança da prova, que terminou com
o tempo de 3.44,38 minutos.
Foi o terceiro título europeu para Rui Silva, depois das
vitórias em 1998 (Valência) e 2002 (Viena).
SARA MOREIRA CONQUISTA PRATA
Também a portuguesa Sara Moreira conquistou a medalha
de prata na prova dos 3.000 metros em pista coberta.
A corrida foi ganha pela atleta turca, de origem etíope, Almitu
Bekele, que terminou a prova em 8.46,50 minutos. Sara Moreira bateu ainda o seu recorde pessoal ao completar os
3.000 metros em 8.48,18 segundos. O terceiro lugar do pódio
foi ocupado pela irlandesa Marry Cullen.
Em prova estavam ainda mais duas portuguesas. Jessica
Augusto quedou-se pelo 10º lugar, enquanto Inês Monteiro
concluiu a prova na 12ª e última posição.

Rei Pelé com
reforma de mil
euros mensais
O Rei Pelé está oficialmente na reforma e ganha pensão de
mil euros mensais, afirmou em entrevista à revista brasileira
Veja!. O melhor jogador brasileiro de todos os tempos, que
pendurou as chuteiras em 1977, mostrou-se satisfeito com a
sua nova condição social de aposentado.
«Os bilhetes para o cinema custam metade e posso viajar
grátis nos transportes públicos». E, comenta-se do outro lado
do Atlântico, companhias não lhe faltam. Pelé está solteiro,
mas, diz o próprio, «com muitas amigas».
Questionado sobre se estava rico, o Rei afirmou: «Se souberem administrar o património que acumulei, meus netinhos
não precisarão trabalhar. Mas não fiquei rico com o futebol
como os jogadores de hoje. Ganhei dinheiro com palestras e
publicidade. E desde o ano passado, estou a reduzir a agenda. Quero-me dedicar aos meus filhos, à minha equipa de garotos lá de Santos. Depois da Copa de 2014, retiro-me de
vez».
Numa altura em que se discutem as exorbitâncias do futebol, em que Platini sugere um tecto salarial, Pelé compara a
sua vivência de jogador com os tempos actuais: «O Santos
pagava o meu salário com a bilheteira dos jogos. Fui para o
Cosmos (EUA) por 7 milhões de dólares, naquele período
uma soma gigantesca. Agora, há jogadores que ganham isso
em menos de um mês» reflecte. Mas o ídolo brasileiro tinha
algo que sente faltar hoje em dia: sentimento «Em compensação, no meu tempo, havia amor à camisola».
Sobre a sua saúde, uma resposta singular «O Pelé é imortal. O Edson não tem medo de envelhecer, nem de morrer.
Agora, eu me preocupo com a minha saúde. Faço exercícios
e fecho a boca para manter o peso: 78 quilos, o mesmo que
eu tinha quando parei de jogar.»
Fora do futebol, Edson Arantes do Nascimento revela uma
vontade curiosa «Tomarei café com Obama, quando as coisas acalmarem. Enviei-lhe mensagem de felicitações quando
foi eleito e ele mostrou-se disponível. Sabe que o Brasil é
importante».

O ATLETA PORTUGUÊS RUI SILVA, VENCEU A PROVA DOS 1500 METROS NO CAMPEONATO EUROPEU DE PISTA COBERTA,
CONQUISTANDO O TÍTULO E A RESPECTIVA MEDALHA DE OURO (Foto de Luca Bruno/Associated Press)

Queiroz lembra conquista do Mundial de Júniores
há 20 anos em Riade com a “geração de ouro”
A vitória da selecção de sub-20 no Mundial-89 de
futebol, na Arábia Saudita, aconteceu graças "ao trabalho, talento e coração" dos 19 jogadores que fizeram parte da equipa, disse Carlos Queiroz.
Na altura treinador dos sub-20, Queiroz lembrou
que os campeões de Riade deixaram um "legado
técnico e profissional" e que abriram "portas" no futebol português.
"Este feito, além do resultado desportivo, foi o legado técnico e profissional que conseguiram transportar para o futebol português. Foi muito trabalho e
a capacidade de encontrar gente fantástica, com talento no coração e nos pés", referiu o actual seleccionador nacional.
A equipa técnica e jogadores reencontram-se, em
Oeiras, num jantar comemorativo dos 20 anos desde
que a equipa de sub-20 de Portugal conquistou o

Equipas portuguesas nas provas da UEFA
O FC Porto recebe amanhã, terça-feira, no Estádio do Dragão o Atlético de Madrid, em encontro a contar para a segunda “mão” dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.
Na quarta-feira o Sporting vai até Munique para defrontar
o Bayern. Os “leões” deixaram-se surpreender na partida
da primeira “mão”, no Estádio José Alvalade, tendo sido
derrotados por um “escandaloso” 5-0, pela turma alemã.
Na opinião do treinador Paulo Bento a eliminatória já está

decidida.
Por sua vez, o Sporting de Braga, vai de malas
aviadas até à capital francesa, para medir forças
com o Paris Saint Germain, que no sábado ascendeu à segunda posição da Liga francesa.
Este encontro, que se disputa na quinta-feira, é a
contar para a primeira “mão” dos oitavos-de-final da
Taça UEFA.

Mundial da categoria, na Arábia Saudita.
Entre muitos sorrisos e abraços com os antigos
companheiros de equipa, o ex-capitão Tozé, que
levantou a taça em Riade, frisou que o triunfo no
Mundial mudou a "forma de pensar" de dirigentes
e treinadores em Portugal.
"O jovem no futebol português não tinha oportunidades, abundavam jogadores estrangeiros, nomeadamente brasileiros, e nós, com a nossa humildade e com aquilo que conseguimos, tentamos
inverter essa opinião e forma de pensar", disse o
antigo médio.
Por seu lado, João Pinto, outro dos "heróis" de
Riade, lembrou que, com a conquista do Mundial,
os "clubes começaram a apostar mais na formação".
"O mais importante foi as portas que abrimos
para as outras gerações", destacou o antigo
avançado, que dois anos mais tarde viria a sagrarse bicampeão Mundial de sub-20, desta vez no
Portugal-91.
20 anos após uma das maiores conquistas do futebol português, Carlos Queiroz afirmou que, na
altura, apareceu uma "geração de ouro" e que,
passado duas décadas, agora existe uma "geração do diamante".
"Foi uma geração de ouro que ganhou troféus,
depois ganharam alguns dinheiro e puderam comprar diamantes. Hoje ganha-se muito dinheiro e
compram.

HOMENAGEM À “GERAÇÃO DE OURO”
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entregou na passada terça-feira aos campeões de Riade
uma medalha comemorativa da passagem dos 20
anos da conquista do Mundial sub-20, na Arábia
Saudita.
“Esta comemoração tem um significado simbólico.
Foi uma etapa que marcou muito o futebol português. Deu aos nossos jogadores a capacidade de
acreditar que podiam chegar onde quisessem”, disse Gilberto Madaíl, presidente da FPF.
João Pinto, Fernando Couto, Abel, Folha e Abel foram alguns dos campeões de Riade que estiveram
juntos esta noite.

Liga Portuguesa de Futebol

FC Porto, Sporting
e Benfica vitoriosos
nas partidas
de fim-de-semana

