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CONTRATAÇÕES E
TRANSFERÊNCIAS
DE JOGADORES
GIL VICENTE: GUARDA-REDES CÉSAR LUZ
CONTRATADO POR DOIS ANOS
O Gil Vicente contratou para as próximas duas épocas o
guarda-redes brasileiro César Luz, que esta época defendeu
as redes do Internacional de Santa Maria, do campeonato
gaúcho de futebol.
O jogador de 24 anos formou-se nas escolas do Santo
André e do São Caetano, tendo em 2009 sido considerado o
melhor guarda-redes da série B enquanto jogava pelo
Guaratin Guéta.
“Trata-se de um jovem promissor. Formado em Direito, que
prescindiu de ir para grandes clubes para assinar pelo Gil Vicente”, sublinhou António Fiúza.
CARLOS DEIXA VILA DO CONDE
O guarda-redes Carlos deixou o Rio Ave, da Liga portuguesa de Futebol, para jogar no Bucasport, emblema do principal escalão da Turquia.
O internacional angolano, habitual titular na época passada
da baliza vila-condense, assinou um contrato válido por duas
temporadas, com mais de uma opção, e já foi apresentado
no seu novo clube.
O guarda-redes tinha, recentemente, renovado por uma
época com o Rio Ave, mas no seu contrato existia uma cláusula que lhe permita sair caso surgisse uma proposta mais
tentadora, ainda antes da pré-época.
Depois da não renovação com Mora e agora com a transferência de Carlos, o Rio Ave está no mercado por um guarda-redes, uma vez que tem apenas nos seus quadros para
essa posição Pedro Trigueira.

Conhecer “muito bem” África
só traz vantagens na planificação
- afirma o seleccionador português, Carlos Queiroz
O seleccionador português
de futebol, Carlos Queiroz
defende que a maior vantagem de conhecer “muito bem”
África se traduz apenas na
“planificação” do Mundial
2010.

“Ter trabalhado aqui durante
dois anos permitiu-me trazer
pessoas que, também com
experiência sul-africana, têm
a qualidade suficiente para
nos ajudar a preparar as sessões de treino. Conhecer mui-

Portugal tem capacidade para vencer o Brasil
Portugal tem condições para
vencer o Brasil caso precise
de o fazer para se apurar no
Grupo G do Mundial de futebol de 2010, garante Simão.
“Temos boa equipa, já ganhámos ao Brasil, será mais
um jogo, como todos, para ganhar”, vincou.
O extremo do Atlético de
Madrid espera chegar ao jogo
decisivo com a qualificação
para os oitavos de final previamente garantida, mas se tal
não acontecer lembra que
Portugal já bateu várias vezes
o rival “canarinho”.
“É sempre importante come-

çar bem o Mundial, ganhar
(Costa do Marfim). No segundo jogo (Coreia do Norte) esperamos ter a qualificação decidida. Espero que no terceiro
(Brasil) já esteja tudo resolvido e Portugal não tenha obrigatoriamente de ganhar para
passar para os oitavos”, admitiu, ciente que se trata de um
adversário complicado.
Simão lamenta que a equipa
das “quinas” tenha calhado no
“grupo da morte”, situação
agravada pelo risco de encontrar a Espanha nos oitavos de
final, caso fique em segundo
no grupo G e o parceiro ibéri-

SPORTING DE BRAGA CONTRATA
INTERNACIONAL NIGERIANO ECHIEJILE

Nani despede-se da selecção

O Sporting de Braga anunciou ter chegado a acordo com o
defesa esquerdo nigeriano Uwa Echiejile, que rubricou com
os minhotos um contrato válido para as próximas quatro temporadas futebolísticas.
Presente no Mundial2010, na África do Sul, o jogador disse
ao sítio “arsenalista” estar a viver dois sonhos: “Sempre trabalhei para estar na fase final de um Mundial e, ao assinar
pelo Sporting de Braga, posso lutar por um lugar na Liga dos
Campeões”.
Segundo a mesma nota, “o processo de contratação do esquerdino nigeriano ficou concluído nos últimos dias, com
uma delegação do Sporting de Braga a oficializar, na África
do Sul, o contrato que ligará as duas partes até 2014”.
Depois do médio brasileiro Leandro Salino (ex-Nacional), o
defesa nigeriano, de 22 anos, que alinhava nos franceses do
Rennes, é a segunda contratação que o clube bracarense
oficializa para a temporada 2010/2011.

O extremo Nani despediu-se
sábado definitivamente da selecção portuguesa de futebol,
depois de ter sido dispensado
da equipa que vai disputar o
Mundial2010, devido a uma
lesão na clavícula esquerda.
Em declarações ao sítio da
Gestifute, Nani disse que partia “com uma grande dor no
coração”, por considerar que
“nada mais havia a fazer na
África do Sul”.
Nani lesionou-se no final de
um treino, num momento em
que a equipa fazia exercícios
de finalização, tendo caído
depois de fazer um pontapé
de bicicleta.
“Não há palavras que descrevam o que senti naquele
momento. E menos palavras

JOGADORES FÁBIO FELÍCIO E MILHAZES
DO VITÓRIA DE GUIMARÃES A CAMINHO DA ROMÉNIA
Os esquerdinos nunca foram aposta prioritária de Paulo
Sérgio e pagaram por isso. Machado incluiu o nome dos dois
na lista de dispensas. António Conceição quer levá-los para
Craiova.
Os dois têm contrato válido até 2012, mas ambos já receberam a informação que Manuel Machado não conta com nenhum deles para atacar a próxima temporada. Fábio Felício e
Milhazes receberam autorização plena para tratar de vida e
é isso que os esquerdinos estão a fazer, emergindo como
muito séria a possibilidade desta dupla de esquerdinos se
transferir para a Roménia.
LÉO FORTUNATO NO SPORTING DE BRAGA
Central chega cedido pelo Cruzeiro até final da época. Há
um ano os bracarenses já tinham tentado contratar o brasileiro. Defesa chega quinta-feira para realizar exames médicos.
Léo Fortunato será jogador do Sp. Braga na próxima temporada. O defesa-central chega ao Minho cedido a custo
zero pelos brasileiros do Cruzeiro, mas o emblema de Belo
Horizonte fixou em 500 mil euros metade dos direitos económicos do jogador. Forte fisicamente e de elevada estatura
o mais recente reforço bracarense apresenta-se como sério
candidato a um lugar no eixo defensivo. Depois de Eduardo,
que chega do Botafogo, Léo Fortunato é o segundo defesacentral brasileiro que os guerreiros do Minho garantem para
2010/2011.
MASSIMO MORATTI, PRESIDENTE DO INTER
NÃO QUER UM IMITADOR DE MOURINHO”
Rafael Benítez foi contratado para treinador do Inter de
Milão, mas não por ser um clone de José Mourinho. Massimo Moratti, presidente dos campeões de Itália e da Europa, negou que Benítez seja uma cópia do português.
"Benítez tem características diferentes das de Mourinho.
Isso é importante, porque disse desde o princípio que não
queria um imitador de Mourinho. Queria um treinador com
características e personalidade próprias e Benítez tem-nas.”
Será apresentado amanhã em Milão. Só depois Moratti vai
pensar em reforços.
BENFICA NEGA NEGOCIAÇÕES
COM REAL MADRID POR DI MARIA
O Benfica negou na sexta-feira quaisquer contactos com o
Real Madrid com vista à transferência do internacional argentino Di Maria, um dos futebolistas mais cobiçados neste
defeso, em comunicado enviado à (CMVM).
Um dia depois do avançado, um dos eleitos de Diego
Maradona para a selecção da Argentina, ter manifestado a
vontade de rumar ao clube madrileno, a SAD do Benfica
desmentiu qualquer abordagem do Real Madrid.
“Não existe qualquer proposta efetuada a esta Sociedade
apresentada por algum clube, nomeadamente o Real Madrid, sociedade, empresário ou qualquer intermediário relativamente ao atleta Angel Di Maria”, assegurou o clube.

to bem esta realidade ajudoume a tomar decisões mais
rápidas e eficazes”, justificou
em entrevista ao sítio da FIFA.
Nascido em Moçambique, o
antigo seleccionador da África
do Sul assegura que o pla-

há para explicar o que senti
no momento em que me vi fora do Mundial. Foi um pesadelo que nunca pensei viver”,
disse.
O jogador do Manchester
United revelou ainda que já foi
“ultrapassada a fase de choque”, embora ainda revele
“amargura, desalento, frustração e raiva”, por se ver impedido de “realizar um dos maiores sonhos”.
“Estou fora do Mundial, não
posso jogar, não posso ajudar
a equipa a alcançar os seus
objectivos, por isso decidi que
o melhor seria regressar a
Portugal para continuar com a
minha recuperação”, adiantou.

co vença o Grupo H, em que é
claramente favorito.
“O nosso grupo é o mais difícil e depois há outro grau de
dificuldade, pois podemos jogar contra Espanha nos oitavos, outro jogo super difícil
contra uma selecção muito
forte, actual campeão da Europa. Conheço muito bem os
seus jogadores. Depois de
passar esse grupo esperamos
não jogar com a Espanha,
gostávamos de a evitar”, frisou.

7 um golo, frente ao
apenas
Irão (2-0), e na marcação de
uma grande penalidade.
Contudo, a falta de pontaria
de Ronaldo, melhor marcador
dos campeonatos europeus

“Todos os especialistas e comentadores de futebol o apelidaram de ‘grupo da morte’.
Há mais candidatos ao apuramento do que vagas em si.
Pelo menos uma das selecções vai ser vítima de estar
num agrupamento com Costa
do Marfim, Portugal e Brasil,
teoricamente, os favoritos a
chegar aos oitavos-de-final”,
afirmou.
De acordo com Carlos Queiroz, “o que interessa é saber o
quão bem joga uma equipa,
quantos golos marca e sofre.
Como qualquer uma destas
selecções pode terminar o
grupo em primeiro lugar, uma
vai para casa mais cedo”.
“E é uma pena que o sorteio
tenha ditado um grupo como
este, mas vamos lutar até ao
limite das nossas forças pela
sobrevivência no Mundial”,
concluiu.

Queiroz coloca futuro da selecção
na inspiração dos jogadores
O selecionador português de
futebol, Carlos Queiroz, manifestou o desejo de que a “paixão” lusitana ajude Portugal a
ir “longe” no Mundial2010,
atingindo a fase que “a inspiração dos jogadores deixar”.
“Se formos capazes, jogo
após jogo, de derrotar os nossos adversários, então podemos ir longe. Tão longe quanto a qualidade da equipa e a
inspiração dos jogadores nos
deixarem”, disse o técnico,
em entrevista ao sítio da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

P confia que o seu
Queiroz
grupo de trabalho pode “bater

Ronaldo promete acabar “seca” na África do Sul
O último golo de Cristiano
Ronaldo por Portugal aconteceu há mais de 16 meses,
mas a grande “estrela” da selecção portuguesa de futebol
garantiu que guardou os remates certeiros para o Mundial 2010.
Desde a chegada de Carlos
Queiroz ao comando técnico,
há quase dois anos, o jogador
do Real Madrid apenas apontou um golo, e de grande penalidade e num particular,
com a Finlândia (1-0), a 11 de
fevereiro de 2009, no Algarve.
Cristiano Ronaldo, que já prometeu golos para a fase final
do Mundial2010, não marca
em jogos oficiais desde 11 de
junho de 2008, na vitória frente à República Checa (3-1),
ainda na fase final do Euro
2008.
Depois de ter sido decisivo
nas campanhas de apuramento para o Mundial2006 e
para o Euro2008, Cristiano
Ronaldo ficou aquém do esperado na qualificação para o
Mundial2010, não tendo
apontado qualquer golo em
sete encontros.
Em 70 jogos com a camisola
das “quinas”, o extremo luso
já apontou 22 golos, que o tornam, a par com Nené, o sétimo melhor marcador da história da selecção lusa.
Em “branco” na qualificação
para o Mundial2010, Cristiano
Ronaldo tinha sido decisivo
na corrida ao Euro2008,
apontando oito golos, um terço dos marcados por Portugal.
Também na qualificação para
o Mundial2006, Cristiano Ronaldo foi determinante, ao
apontar sete golos, sendo o
segundo melhor marcador,
atrás de Pauleta (11 tentos).
No Mundial2006, na Alemanha - tal como aconteceu no
Euro2008 -, Ronaldo marcou

neamento é mesmo a única
vantagem: “Quando o torneio
e os jogos começarem, é totalmente irrelevante estarmos
em África ou na Europa. O
tamanho dos campos e balizas é igual, todos os jogadores e treinadores querem
ganhar”.
“Claro que há alguns pormenores importantes, não só
em termos emocionais, mas
também porque o Mundial se
realiza durante o inverno, o
que é uma grande diferença
em relação aos torneios anteriores. Isso faz com que as
equipas não saibam exactamente em que estado de forma se encontram”, acrescentou.
O primeiro obstáculo luso no
“muito difícil” grupo G do
Mundial2010 é precisamente
africano, a Costa do Marfim a
15 de junho, em Port Elizabeth.

em 2008, tem sido apenas na
selecção, uma vez que nas
duas últimas duas temporadas marcou um total de 75 golos (42 ao serviço do Manchester United e 33 no Real
Madrid).

qualquer adversário em qualquer estádio”: “Por isso, a
nossa abordagem a este
Mundial é pensar apenas na
competição, nas equipas que
vamos defrontar”.
“Temos de nos preparar para
o primeiro jogo, depois para o
segundo e terceiro. Porque
essa é, de facto, a melhor maneira de lidar com nosso o potencial competitivo”, prosseguiu.
O terceiro lugar no “ranking”
da FIFA, a melhor classificação de sempre da selecção, atribui ao país responsabilidade acrescida que o
técnico refuta: “Portugal tem a
limitação de ser um país com
cerca de 10 milhões de habitantes e ter um número baixo
de jogadores”.
“Mas temos uma paixão enorme pelo futebol. Compensamos o baixo número de habitantes e de futebolistas com a
paixão que temos pelo desporto “rei”. A partir desse mo-

mento, as coisas ficam mais
equilibradas, uma vez que
temos atletas de grande qualidade, uma grande equipa.
Mas as favoritas são aquelas
seleções que já conquistaram
grandes títulos, que têm um
maior número de soluções em
capacidades individuais e colectivas”, acrescentou.
Essa paixão é a mesma que
Queiroz presenciou em Magaliesburg, onde milhares de
portugueses receberam a
equipa em euforia na localidade de estágio.
“O fervor e a paixão demonstrados pelos adeptos aqui na
África do Sul fazem-nos sentir
mais do que em casa. Fazemnos sentir que somos um deles e que estamos entre eles.
O calor e o afecto que nos
transmitiram têm sido tão extraordinários que até é difícil
explicar,
W por palavras, exactamente o que sentimos”, reconhece o seleccionador porB
tuguês,
para quem o Mundial
sul-africano “é especial”.

Programa da Selecção de Portugal
na África do Sul
C

14 JUNHO

15 JUNHO
16 JUNHO

17 JUNHO
18 JUNHO
19 JUNHO

20 JUNHO
21 JUNHO
22 JUNHO
23 JUNHO

Partida para Port Elizabeth
Treino (Aberto aos OCS 15 minutos)
Seleccionador Nacional e 1 Jogador
Actividades Media da FIFA

Port Elizabeth

Treino (Aberto ao Público e OCS)
Dispensa após o treino
Livre

Bekker High School

11h30
após o treino
11h30
após o treino
11h30
após o treino
20h00

Conferência de Imprensa - 1 Jogador

Bekker High School
Sala de Imprensa
Bekker High School
Sala de Imprensa
Bekker High School
Sala de Imprensa
Lanseria Airport

11h30
A definir p/FIFA
13h30
após o treino
15h15
16h00
14h45
15h30

Conferência de Imprensa - Seleccionador
Nacional e 1 Jogador
Jogo Portugal / Coreia do Norte
Actividades Media da FIFA
Conferência de Imprensa - 1 Jogador
Treino (Aberto ao Público e OCS)
Conferência de Imprensa - 1 Jogador
Treino (Aberto aos OCS 15 minutos)
Partida para Durban
Treino (Aberto aos OCS 15 minutos)
Conferência de Imprensa - Seleccionador
Nacional e 1 Jogador

Cidade do Cabo

15h00
A definir p/FIFA
16h00
após o jogo
11h00

24 JUNHO
15h00
A definir p/FIFA

Conferência de Imprensa - 1 Jogador
Conferência de Imprensa - 1 Jogador
Partida para a Cidade do Cabo

Port Elizabeth

Cidade do Cabo
Bekker High School
Sala de Imprensa
Bekker High School
Sala de Imprensa
Durban

25 JUNHO

16h00
após o jogo

Jogo Portugal / Brasil
Actividades Media da FIFA

Durban

26 JUNHO

15h15

Conferência de Imprensa - 1 Jogador

16h00

Treino (Aberto aos OCS 15 minutos)

Bekker High School
Sala de Imprensa
Bekker High School

