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FUTEBOL EM PORTUGAL
Pedro Martins uma aposta que está a ser ganha:

BREVES DO DESPORTO
JOGADORES E SELECCIONADOR DE ANGOLA
LITO NÃO RECEBEM HÁ MAIS DE NOVE MESES

“Ao dizer que o Marítimo lutava pela Europa
corrí até o risco de me chamarem visionário”
* À frente de uma equipa que perdeu Djalma, Kléber e Marcelo Boek,
o antigo médio do Sporting está a mostrar trabalho digno de registo
Quando, há já alguns meses,
Carlos Pereira, o presidente
do Marítimo, se decidiu em
substituir o holandês Van der
Gaag pelo português Pedro
Martins, até essa altura o
treinador do Marítimo B, houve naturalmente, quem desconfiasse da opção do líder
do clube madeirense, pois
pouco ou nada se saiba do
passado de Pedro Martins, o
técnico escolhido para comandar uma equipa com naturais pergaminhos no futebol
português.
No entanto, hoje, passados
meses, há, entre aqueles que
duvidavam das capacidades
do antigo médio defensivo do
Sporting, não só quem o olhe
com natural respeito, como
esperam autênticos “milagres”
do homem que herdou uma
equipa sem três dos seus melhores jogadores.
Isto porque o internacional
angolano Djalma, juntamente
com o brasileiro Kléber, rumou para o Dragão e para o
FC Porto, enquanto, por sua
vez, o excelente guarda-redes
Marcelo Boeck trocava o Funchal por Alvalade, mesmo sabendo de antemão que os leões mantém toda a sua confiança em Rui Patrício.
Com um orçamento de pouco
mais de 5 milhões de euros e
naturalmente, a ver as portas
dos grandes mercados praticamente fechadas, que perspectivas se iriam realmente
deparar a um Marítimo muito

Lito Vidigal tem ouvido as queixas dos jogadores e mostrado
solidariedade. É que também ele vive situação ingrata: do mal
de que se queixam os jogadores, também se pode lamentar o
selecionador nacional e toda a sua equipa técnica, que além de
nunca terem visto a cor dos dólares relativos aos prémios por
objetivos, há nove meses que Lito não recebe, sendo que o atraso em relação à restante equipa técnica já vai em 10 meses.
Apesar do silêncio em relação a toda esta situação, o treinador
vai mostrando desagrado por não ver a sua situação resolvida e
em vésperas da partida para o CAN do Gabão e Guiné
Equatorial, manda a prudência que tudo se resolva.
«O REAL ESTÁ MAIS FORTE QUE NÓS» - GUARDIOLA
Troca de galhardetes (desta vez em tom positivo) entre os
treinadores de Real Madrid e Barcelona. Se o técnico blanco,
José Mourinho, disse ontem que “Guardiola merece ter recebido
o prémio de melhor do mundo em 2011”, hoje foi a vez do
treinador blaugrana dizer que o Real Madrid está a jogar melhor
futebol.
“Estão melhores que nós”, reconheceu Guardiola em conferência de Imprensa, acrescentando que “a beleza do futebol é precisamente essa, tentar superar alguém que está melhor que tu”.
O treinador do Barça defende ainda que a sua equipa não
inventou o bom futebol, como às vezes parecer dado a entender. “Nós não somos precursores de nada. Só tentamos jogar
bom futebol, não é nada de mais. Todas as equipas têm jogadores que poderiam jogar aqui”, salientou.
CASO BWIN: «OS CLUBES DA LIGA
ORANGINA ESTÃO FALIDOS» - JOSÉ MENDES
O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, está preocupado com o caso Bwin e com a possível perda de patrocínios por parte dos clubes profissionais, sobretudo os da
Liga Orangina.
“Os clubes da Liga Orangina já estão falidos. Estas receitas
são muito importantes. Sem este dinheiro, será cada vez mais
difícil gerir os clubes”, sublinhou José Mendes.
O líder dos serranos defende que os clubes devem receber
parte das receitas das empresas de apostas na Internet. “A imagem dos clubes é utilizada por parte destas empresas, que
vivem à custa do futebol. Só o Governo é que pode regular o
setor», explicou José Mendes.
QUALIFICAÇÃO PARA MUNDIAL DE ANDEBOL
PORTUGAL VENCE TURQUIA EM MERSIN

UMA FASE DO DERBY INSULAR ENTRE O MARÍTIMO E O NACIONAL, DUELO ENTRE O MARITIMISTA FIDELIS
E O NACIONALISTA LUÍS NETO
com Artur Jorge, então seleccionador nacional, a apostar
no médio dos verdes e brancos.

até aqueles que duvidavam
da sinceridade das palavras
de Pedro Martins, serão os
primeiros a concluir que afi-

Texto de Carlos Arsénio
Depois de Alvalade e do
Sporting, onde acabaria por
não conseguir qualquer título,

nal, nos Barreiros, existe uma
equipa que se dispõe, mesmo
sem grandes estrelas e sem

cional, que o Marítimo iria
lutar pela Europa, sei que corri muitos riscos, um dos quais
o de me poderem chamar visionário.
Felizmente, o tempo e os resultados, acabaram por me
dar razão, pois as coisas estão a correr da melhor forma,
muito fundamentalmente pelo
mérito dos jogadores, verdadeiramente excepcionais
na entrega ao jogo.
Aliás quando proferí essas
palavras, sabia perfeitamente
com quem poderia contar.”
Com a saída de Marcelo Boeck para o Sporting, houve
que concretizar o regresso do
guardião Peçanha (31 anos) à
titularidade e, ao mesmo tempo tornar mais forte a autoestima de jogadores como o
madeirense Briguel (32 anos),
o actual capitão, os brasileiros
Olberdam (26) Danilo Dias
(25) e confiar na capacidade
goleadora de dois africanos, o
senegalês Babá (23), e do
guineense Sami (22) todos
eles elementos verdadeiramente fulcrais de um Marítimo
que está confirmar-se como a
equipa sensação da Primeira
Liga.
Babá, que esteve também
prestes a deixar o Marítimo
para ingressar nos escoceses
do Celtic, está até cotar-se como o melhor marcador da
competição, um ano depois
de ter sido o “artilheiro” dos
madeirenses ao marcar 11
golos, excedendo Kléber (7) e
Djalma (5), agora no FC Porto.
Cumprindo a sua quinta temporada com a camisola do
Marítimo, Babá já obteve 35

golos para os madeirenses,
tantos como o brasileiro Gaúcho, que também brilhou no
Funchal.
Isto enquanto o canadiano
Alex (59 golos) e o brasileiro
Edmilson (48 golos), ambos
na década de 90, surgem como os melhores marcadores
da história do Marítimo.
No entanto, para Pedro Martins, mais que as proezas individuais, interessa de sobremaneira o colectivo, não se
dispensando de afirmar:
“Felizmente, até agora as
coisas estão a correr-nos de
feição e, justo se torna dizê-lo,
tudo o que de positivo foi já
conseguido, deve-se, sobretudo, quer ao espírito de conquista e à humildade revelada
pelos jogadores, como à excelente colaboração do público do Marítimo, que tem
“jogado” como o 12º jogador,
estando sempre ao nosso
lado. Daí um dos grandes
desejos, pois quero que o
Caldeirão volte mesmo a ser o
Caldei-rão, tornando-se deveras precioso, decisivo até o
apoio do nosso público.”
Sem deixar de voltar a referir
que: “Conto com um grupo de
jo-gadores que, para além
das suas potencialidades
como atletas, revelam uma
invejável personalidade como
homens”. Pedro Martins
chama ainda a atenção de
todos para o facto do Ma-rítimo, mesmo estando a conseguir excelentes resultados,
estar ainda longe da perfeição, afirmando que cada
jogo constitui mais um importante teste às capacidades
desta equipa.

PEDRO MARTINS O “MISTER” DO MARÍTIMO DO FUNCHAL JÁ É COBIÇADO
PELOS GRANDES DO FUTEBOL PORTUGUÊS
nobre nas suas tradições, Pedro Martins, alinharia por recurso a investimentos de
mas algo incapaz de respon- outros clubes, um dos quais o largos milhões, a honrar as
Santa Clara, dispondo-se tradições do clube, com Pedro
der a certos desafios?
Esta era, na verdade, a agora a justificar a escolha de Martins, a mostrar natural orgrande questão a que Pedro Carlos Pereira, exibindo um gulho no trabalho que já
Martins era chamado a dar trabalho bem dimensionado desenvolveu, enquanto deixa
resposta e que afinal, acaba- dentro das quatro linhas de jo- bem sublinhado:
“Quando disse, antes do
va fudamentalmente, por ten- go, enquanto fora destas,
tar aproveitar da melhor forma mostra-se, não só como um começo do Campeonato Nahomem de discurso fácil, coa chamada “prata da casa”.
Isso tem sido conseguido, o mo patenteia um considerável
que atesta a capacidade do realismo, bem evidente nas
técnico, nascido há 41 anos, palavras que pronunciou ainem Santa Maria da Feira, anti- da antes do “pontapé de
go jogador do Feirense, mas saída” do Campeonato Nacioque acabou por ter em Al- nal, quando afirmou:
“Queremos, naturalmente um
valade e no Sporting, então
dirigido por Carlos Queiroz, o lugar que nos dê acesso a
ponto mais alto da sua car- uma competição europeia”
reira, tendo efectuado durante
três épocas (1995- 98), 104 QUERO QUE O CALDEIRÃO
jogos com a camisola dos VOLTE MESMO A SER
leões, chegando até à Se- O CALDEIRÃO”
lecção Nacional, o que aconHoje, cumprida mais de uma
teceu num jogo com a Irlanda
do Norte (0-0), realizado em dezena de jornadas da prova
ELEMENTOS DO MARÍTIMO CELEBRAM MAIS UM COLO DA SUA EQUIPA
Março de 1997, em Belfast, maior do futebol português,

A Seleção Nacional venceu domingo a Turquia, em jogo realizado em Mersin, por 34-24. Ao intervalo, a partida estava
empatada a 16 golos Esta foi a segunda derrota averbada pela
formação turca na fase de qualificação ao playoff do
Mundial'2013, depois do conjunto de Mats Olsson ter vencido a
congénere da Turquia, na quarta-feira, por 35-22.
Com este resultado, Portugal iguala a Ucrânia na liderança do
Grupo, com 4 pontos.
MANCHESTER UNITED ELIMINA O CITY DA TAÇA
O ManUtd foi vencer à casa do ManCity (2-3), adversário do
F.C. Porto na Liga Europa. Com esta vitória os “red devils” eliminaram a equipa orientada por Roberto Mancini da Taça de
Inglaterra. A formação da casa ficou reduzida a dez elementos
aos 11 minutos e chegou ao intervalo a perder por 0-3, mas não
deixou de tentar dar a volta ao resultado. No United Paul Scholes voltou ao activo. O médio, que começou no banco, substituiu Nani aos 59 minutos.
O conjunto orientado por Alex Ferguson colocou-se em vantagem aos nove minutos, através de Rooney. O golo surgiu contra a maré, já que a equipa mal tinha ido à área adversária.
Aliás, o United teve uma oportunidade e marcou.
LIVERPOOL DEFRONTA MANCHETSER UNITED
NA 4ª RONDA DA TAÇA DE INGLATERRA
Realizou-se no domingo à tarde o sorteio da 4ª ronda da Taça
de Inglaterra que vai contar com um escaldante Liverpool x
Manchester United, os dois emblemas mais titulados de
Inglaterra.
Quanto ao Chelsea, que venceu o Portsmouth, vai defrontar ou
o MK Dons ou o Queens Park Rangers na próxima ronda,
enquanto o Tottenham defronta fora o Watford. Nota ainda para
o duelo entre o Everton e o Fulham.
JUVENTUS E AC MILAN VENCEM E
REASSUMEM A LIDERANÇA SERIE A
A Juventus e o AC Milan não se deixaram intimidar pelo triunfo da Udinese e venceram os respetivos encontros da 17ª jornada da Série A, voltando assim a assumir a liderança partilhada, com 37 pontos, mais dois que a Udinese.
A Juventus arrancou um triunfo muito difícil em Lecce, por 0x1,
depois de realizar uma exibição bastante pálida numa tarde de
muita chuva no Via del Mare. O único golo da tarde para a
equipa de Antonio Conte foi da autoria de Matri, aos 27 minutos.
O AC Milan por sua vez bateu fora a Atalanta por 0x2. Marcou
primeiro Zlatan Ibrahimovic, aos 22 minutos, a partir da marca
de grande penalidade, com Kevin Boateng a fechar as contas
aos 82 minutos.
Também no domingo à tarde, a Fiorentina foi vencer por 0x3 ao
terreno do Novara, o mesmo resultado com que o Cagliari bateu
em casa o Genoa de Miguel Veloso.
Em Roma, a AS Roma venceu por 2x0 na recepção ao Chievo,
com Francesco Totti a marcar por duas vezes da marca dos
onze metros. A Roma é 6ª, com 27 pontos
RALY DE DAKAR: CARLOS SOUSA
ACREDITA QUE "O PIOR AINDA ESTÁ PARA VIR"
Aproveitando o dia de descanso em Copiapó, Carlos Sousa fez
um balanço à primeira metade do Dakar 2012 e anteviu já a
segunda e decisiva semana da prova, na qual espera ainda
muitas dificuldades. Pelo meio, revelou ainda que a Great Wall
tem já planos para prolongar esta ligação e surgir ainda mais
competitiva no próximo ano, talvez até com um novo carro e
mais pilotos.Cumprindo com a promessa de lutar por um lugar
no top-10, Carlos Sousa concluiu a primeira semana do Dakar
2012 num excelente oitavo lugar da geral.

