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DESPORTO EM PORTUGAL

Novo presidente da Liga de Futebol
quer criação de Tribunal Desportivo
O novo presidente da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Fernando
Gomes, exigiu na segundafeira a criação de um tribunal
desportivo em Portugal, na
tomada de posse dos novos
órgãos sociais do organismo,

que se seguiu às eleições.
No Porto, Fernando Gomes,
eleito com 38 votos a favor e
três abstenções (faltaram ao
acto eleitoral FC Porto, Sporting de Braga, Nacional e Carregado), considerou a presidência da LPFP o “maior de-

FERNANDO GOMES, NOVO PRESIDENTE DA LIGA

Secretário de Estado
elogia Fernando Gomes
O secretário de Estado da
Juventude e Desporto, Laurentino Dias, enalteceu as
qualidades do novo presidente Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, à margem da
sessão de abertura da bolsa
de Lisboa dedicada à selecção.
“Fernando Gomes é um valor
que acrescenta ao futebol nacional capacidade, eficácia e
seriedade, e temos muita confiança no trabalho que ele vai
fazer”, disse o governante.
Para Laurentino Dias, o novo
presidente da Liga, candidato
único eleito na segunda feira,
é um “excelente gestor muito
respeitado, quer a nível nacio-

nal quer a nível internacional”,
além de “firme e rigoroso, com
ideias sustentadas e fortes”.
O secretário de Estado afirmou ainda que Fernando Gomes é um “adepto de um futebol livre e sustentado financeiramente, independente de
um financiamento artificial”.
Após ter tocado o sino da
abertura oficial da sessão de
Bolsa, Laurentino Dias concluiu que a Liga também ganha “competência para manter ou aumentar a capacidade
dos clubes, do futebol nacional e da selecção nacional
para representar Portugal a
todos os níveis”.

safio” da sua carreira profissional e, não escondendo ser
portista, disse não estar condicionado por ninguém e garantiu querer um “futebol no
tempo da liberdade”.
“Podemos, sem hesitações e
sem medo, avançar, num curto espaço de tempo, para a
criação de um Tribunal Desportivo que seja a instância
máxima de defesa dos agentes desta e de outras modalidades. Mas não conseguiremos sozinhos este objectivo.
O Estado e o Governo não
podem dizer que não. O futebol profissional exige a criação de um tribunal desportivo
em Portugal”, disse Fernando
Gomes.
O novo líder da LPFP garantiu um “papel interventivo” nos
quatro anos de mandato,
defendeu um “futebol limpo,
livre, transparente e democrático” e lembrou que a inadaptação dos estatutos da
Federação Portuguesa de Futebol (será vice-presidente) ao
novo Regime Jurídico das Federações pode prejudicar a
candidatura de Portugal à organização do Mundial de
2018, juntamente com Espanha.
“Respeitaremos sempre os
legítimos anseios de cada
associado da Federação, mas
não podemos aceitar que haja
um bloqueio permanente de
um processo que a todos
afecta e que há muito deveria
estar concluído”, afirmou.
Fernando Gomes disse que
ocupará o lugar de vice-presidente da FPF num “espírito de
absoluta lealdade e colaboração com o actual presidente”, Gilberto Madail, e frisou
ainda que a “nova lei” (Regime Jurídico das Federa-

Sporting começa pré-época na 2.ª feira
e faz jogo de apresentação aos sócios
em Alvalade a 18 de Julho com o Lyon
A equipa de futebol do Sporting vai iniciar a pré-época no
dia 21 de junho e parte depois

para Evian-les-Bains, na
França, estando o jogo de
apresentação agendado para
o dia 18 de julho, frente ao
Olympique de Lyon.
O início dos trabalhos da
equipa orientada por Paulo
Sérgio é no dia 21 de junho,
na Academia em Alcochete,
estando agendados dois particulares, frente ao 1.º Maio
Sarilhense, a 26 de junho, e
frente ao Mafra, a 2 julho, antes da partida a 5 de julho
para Evian-les-Bains, na
França.
O Sporting vai depois enfren-

tar o Neuchatel, em Lausanne, a 9 de julho, o Nice, em
Evian, a 11 de julho, e o PSG,
em Annecy, a 14 julho.

palco do campeonato do Mundo de sub-20 de hóquei em
patins, a realizar na segunda
quinzena de setembro de
2011.
O protocolo de encargos entre a Câmara Municipal, a
Associação de Patinagem de
Minho e a Federação foi assinado na tarde de segundafeira nas instalações da autarquia barcelense.

sentes Domingos Pereira, vice-presidente da câmara, e
José Paulo Matias e Fernando Claro, presidentes da associação minhota e da Federação de Patinagem de Portugal, respetivamente.

ções) coloca “como imperativo um Conselho de Arbitragem único e um Conselho de
Disciplina único”.
“Estes órgãos determinam, e
muito, o sucesso ou o insucesso da nossa indústria”, explicou.
Elencando 10 temas como
prioritários, Fernando Gomes
falou também na revisão do
quadro competitivo da Liga de
Honra, na apresentação de
uma proposta concreta para a
viabilização do processo de
profissionalização da arbitragem e ainda na promoção de
um novo contrato colectivo de
trabalho.

A competição decorrerá no
Pavilhão Municipal de Barcelos e contará com a presença
de 16 selecções, que na pri-

Guimarães elimina 10.000 sócios por atraso nas quotas
O Vitória de Guimarães eliminou 9073 sócios no processo
de actualização da sua massa
associativa e passou a contar
com 23.229, mas tem já o
objectivo, numa primeira fase,
de atingir os 27 000.

ou mais anos.
Até ao final da temporada
2010/2011, a direcção vitoriana pretende um aumento na
ordem dos 15 por cento, o que
colocaria a massa associativa
nos 27 mil sócios.

Os números foram apresentados durante a apresentação
do “Showroom 2010/11” e o
vice-presidente Alberto Oliveira explicou que esses sócios foram eliminados porque
não pagavam quotas há dois

Segundo Alberto Oliveira, o
clube tem ainda por objectivo
chegar aos 19 mil lugares
anuais vendidos no Estádio D.
Afonso Henriques, o que ultrapassaria os 16.980 da temporada transacta.

Fernando Gomes elogiou
ainda Valentim Loureiro, expresidente da LPFP e que na
segunda-feira cessou uma
actividade de 40 anos de dirigente desportivo e sublinhou
a importância de Hermínio
Loureiro – renunciou ao mandato de presidente a 24 de
março – no “esforço que entregou à causa”.

Paulo Ribeiro e Tininho assinam pelo leixões
O guarda-redes Paulo Ribeiro (ex-Vizela) e o defesa Tininho (ex-Steaua de Bucareste) assinaram contrato válido
com o Leixões por uma época, anunciou o clube da Liga de
Honra de futebol.
Com 26 anos, Paulo Ribeiro é um guarda-redes formado
nas escolas do Vitória de Setúbal e que passou pelas
equipas do FC Porto, Olhanense e Portimonense, tendo na
última temporada representado as cores do Vizela.
O jogador, que chegou a ser internacional por Portugal
nas camadas jovens (sub-20, sub-21 e sub-23), terá agora
Carlos Fonseca, guardião que renovou contrato na última
semana, como concorrente na baliza leixonense.
Já Tininho é um defesa esquerdo de 29 anos, que já foi
orientado pelo técnico Augusto Inácio ao serviço do BeiraMar. Jogou na Premier League, pelo West Bromwich e o
Barnley, para mais tarde rumar ao futebol romeno, país
onde actuou no Panduril. Na mesma época, regressou a
Portugal para vestir a camisola do Belenenses e na última
época voltou à Roménia para representar o Steaua de Bucareste.
Beira-Mar dispensa cinco jogadores

VALENTIM LOUREIRO FELICITA FERNANDO GOMES

O Beira-Mar, de regresso à Liga portuguesa de futebol,
anunciou a saída dos jogadores Fary, Igor Pita, Élio, Cuco
e Fabeta, que terminavam contrato no final da temporada
2009/2010.
“O Beira-Mar informa que não irá encetar negociações
com os atletas Igor Pita, Fabeta, Cuco, Élio e Fary, cujo vínculo contratual termina no final da época desportiva 2009/
2010”, informou o clube aveirense no seu sítio oficial.
Destes cinco jogadores, apenas Fary, de 35 anos, tinha
mais de um ano no clube de Aveiro, ao serviço do qual foi
mesmo o melhor marcador da Liga, em 2002/2003, com 18
golos.
O clube vencedor da última edição da Liga de Honra
anunciou ainda que “Mário Rondon, Diarra, Sidnei, Leandro Pimenta e Yartey, atletas que estiveram cedidos ao
Beira-Mar, regressarão, por ora, aos respectivos clubes de
origem”.

Ao terminar 40 anos de dirigismo desportivo

João Dias sai do Santa Clara para o trofense

Valentim Loureiro
pede união na Liga
e contenção nas
despesas dos clubes
Valentim Loureiro, que na segunda-feira terminou um percurso de 40 anos de dirigente
desportivo, pediu união aos
novos órgãos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional
(LPFP) e exigiu aos clubes
uma gestão cuidadosa.
No último ato como presidente da Assembleia Geral da
LPFP, Valentim Loureiro garantiu que o futebol profissional “tem sido bem gerido” e elogiou o trabalho de Hermínio
Loureiro, que renunciou ao
mandato a 24 de maio, na sequência dos castigos impostos aos portistas Hulk e Sapunaru.
“Espero e desejo que esse
trabalho continue e que os
clubes continuem a resolver
os seus problemas, mas tendo sempre em atenção aquilo
que acontece a quem é ges-

Nacional
O primeiro jogo no estádio
José Alvalade, de apresentação aos sócios, vai aconteaprova
cer a 18 de julho, frente ao
Olympique de Lyon, com a
orçamento
equipa a partir no dia seguinte
para os Estados Unidos da
América onde vai jogar com o
de 4 milhões
Celtic de Glasgow (21 de
julho), Manchester City (23 de
de euros
julho) e Tottenham (25 de julho).
para o
Barcelos recebe Mundial de Hóquei sub-20 em 2011
futebol
A cidade de Barcelos vai ser
Na cerimónia, estiveram pre- meira fase serão divididas em
O orçamento para o futebol
profissional do Nacional para
a época 2010/11 será de
pouco mais de quatro milhões
de euros, garantiu o presidente do Nacional, após uma
Assembleia Geral do clube.
No ponto de ordem da AG
encontrava-se a discussão e
aprovação de pressupostos
administrativos e financeiros
relativos à participação da
equipa profissional na Liga
portuguesa de futebol.
A esse respeito, Rui Alves
afirmou ter sido aprovado um
orçamento de “pouco mais de
quatro milhões de euros para
o futebol profissional”, uma
quantia, segundo admitiu,
“praticamente igual à da época passada”.
O Nacional, sétimo classificado do “nacional” 2009/2010,
volta a apresentar-se na nova
temporada com o objectivo de
qualificar-se para uma competição europeia.

Além disso, o novo presidente da LPFP quer regular o
mercado de apostas desportivas, potenciar as receitas comerciais e televisivas dos
clubes e modificar regulamentos em 2011/2012.

CONTRATAÇÕES E
TRANSFERÊNCIAS
DE JOGADORES

quatro grupos.
Recorde-se que Portugal é o
actual vice campeão do Mundo, uma vez que perdeu a
final com Espanha no último
campeonato, realizado o ano
passado na cidade italiana de
Bassano Del Grappa.

tor. Não se pode gerir tendo
mais despesas que receitas.
E o problema do futebol é os
dirigentes não serem capazes
de resistir e contratarem jogadores e técnicos que depois
não conseguem suportar. A
parte financeira é fundamental”, disse.
Valentim Loureiro foi vice-presidente e presidente do Boavista e, além disso, líder da
LPFP entre 1989 e 1994 e
entre 1996 e 2006.
“Foi um longo percurso e
acompanhei o nascimento da
LPFP. A Liga nasceu comigo
presente e outros presentes.
A Liga tem feito um bom trabalho. Os anos que dei ao
futebol foram positivos”, garantiu.
Na tomada de posse dos novos órgãos sociais da LPFP,
Valentim Loureiro pediu desculpa a todos os que em “alguma circunstância” tenha
ofendido e desejou felicidade
e sorte a todos os novos dirigentes”.
“Sejam felizes no desempenho dos vossos cargos e solidários no trabalho. Nem todos podem ganhar e nem todos podem ser campeões.
Mas são assim as regras”,
concluiu.

Jorge Costa é o novo
treinador da Académica
O treinador Jorge Costa vai
assinar por duas temporadas
com a Académica, da Liga
portuguesa de futebol, disse à
Agência Lusa fonte próxima
do técnico.
Jorge Costa, de 38 anos, vai
substituir o André Villas-Boas,
de 32 anos, que rumou em
direcção ao FC Porto, igualmente por duas épocas.
Depois de dois anos ao
serviço do Sporting de Braga
e de outros dois à frente do
Olhanense, o “bicho”, alcunha
que lhe ficou dos tempos de

jogador do FC Porto, chega
ao fim da tarde de segundafeira a Coimbra para acertar
os últimos pormenores para
rubricar contrato com os “estudantes”.
A mesma fonte adiantou que
existe um acordo verbal entre
as duas partes, faltando apenas “passá-lo para o papel”.
Jorge Costa é o quarto treinador desta década da “Briosa” com antigas ligações aos
ao FC Porto, após os serviços
de Artur Jorge, Domingos Paciência e André Villas-Boas.

O CD Trofense, da Liga de Honra em futebol, oficializou
a contratação do defesa esquerdo João Dias, jogador que
alinha nos açorianos do Santa Clara.
João Dias tem 23 anos e jogava no clube da Liga de Honra, ao serviço do qual realizou na última época 34 jogos,
totalizando 3060 minutos de jogo.
De acordo com informação veiculada pelo conjunto trofense, João Dias conta com mais de 40 internacionalizações pelas Selecções jovens de Portugal, tendo sido, em
2003, campeão europeu sub-17, em Viseu.
Recentemente, o defesa, que assinou por uma época, foi
convocado para a seleção portuguesa de sub-23.
O Trofense já tinha contratado os brasileiros Nildo Pe-trolina (defesa esquerdo, de 24 anos), Moreilândia (médio, 21)
e Vítor Caicó (médio, 27 anos), todos provenientes do
Salgueiro Atlético, e o defesa central cabo-verdiano Admilson Barros (22 anos), conhecido por “Gégé”, que representou o Estrela da Amadora na época 2009/2010.
Chelsea LIBERTA Ballack e Joe Cole
Michael Ballack e Joe Cole deixam o Chelsea no final
deste mês e ficam livres para negociar com outro clube. A
informação foi divulgada pelos «Blues», que não chegaram
a acordo com os dois jogadores para a renovação de contrato.
Ballack sai ao fim de quatro anos em Stamford Bridge,
quanto a Joe Cole, chegou ao Chelsea em 2003 e conheceu os seus melhores momentos com José Mourinho. Uma
grave lesão que o afastou durante oito meses no ano passado comprometeu o seu futuro.
AT. MADRID VOLTA A PRETENDER TIAGO
Enquanto que a Juventus quer vender Tiago, o At. Madrid
propõe um novo empréstimo do jogador. As negociações
entre os dois emblemas não estão a ser fáceis.
Ainda assim, a proposta do clube espanhol poderá convencer os responsáveis da Juventus, uma vez que o clube italiano não pretende descer o valor de 7 milhões de euros
que pede por Tiago.
Segundo o ‘Tuttosport’, o que a direcção da Juventus pretende é mesmo vender o jogador, pelo que poderá reduzir
o custo do passe de Tiago em dois milhões de euros.
TRANSFERÊNCIA DE DI MARÍA ESTÁ "IMINENTE"
De acordo com o jornal ‘Marca’, a transferência de Di María para o Real Madrid está “iminente”. O jornal espanhol
adianta que deverá ser pago um valor de 30 milhões de
euros ao clube da Luz, e ainda alguns atletas mais jovens
que poderão ser Marcos Alonso e Rodrigo.
A cláusula do jogador é de 40 milhões de euros, mas o
clube madrileno pretende baixar esse valor, incluindo jogadores na troca. Alonso deverá estar perto de assinar pelos
‘encarnados’.
INTER PEDE MUITO POR MAICON
REAL MADRID OFERECE POUCO
O negócio que levaria Maicon do Inter de Milão para o
Real Madrid está “bloqueado”, Segundo explicou o agente
do atleta, Antonio Caliendo. Segundo o empresário, o problema está nas intenções de Massimo Moratti e Florentino
Perez, os presidentes dos clubes envolvidos nas conversas.
“Há uma grande diferença entre a oferta e a expectativa.
Não consigo julgar o comportamento de cada um deles,
mas há um presidente que quer gastar pouco dinheiro e outro a querer ganhar muito”, disse Caliendo ao Tuttomercato.

