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Notícias Breves

DESPORTO EM PORTUGAL

Sporting de Braga regressa aos treinos
com 23 jogadores e sete reforços
O Sporting de Braga apresentou-se na semana passada ao trabalho para a
temporada futebolística
2014/15 com sete reforços,
num total de 23 jogadores,
mas ainda sem Rafa e
Éder, que participaram no
Campeonato do Mundo do
Brasil.
Os primeiros dias foram
reservados para os habituais testes médicos e físicos, que decorrerão à porta fechada, mas o clube revelou no seu sítio oficial a
lista dos jogadores que se
apresentaram no Estádio
Municipal de Braga.
Destaque para os reforços
Matheus,guarda-redes, exAmérica Mineiro, do Brasil,
Tiago Gomes defesa-esquerdo, ex-Estoril-Praia,
Wallace defesa-central, exCruzeiro, Brasil, Marcelo
Goiano defesa-direito, exAcadémica, Danilo, médio,
ex-Vasco da Gama, Brasil,
Jonathan Rodríguez avançado, ex-Peñarol, Uruguai
e Franco Costa avançado,
ex-Fénix, Uruguai.
Com a excepção de Tiago
Gomes de 27 anos e Marcelo Goiano de 26, a maioria destes reforços prima
pela juventude: Matheus
tem 21 anos, Wallace 19,
Danilo 18, Jonathan Rodríguez 20 completa 21 daqui
a quatro dias e Franco
Costa 18.
Nota também para os
regressos dos emprestados Kritciuk, Pedro Santos,
Salvador Agra e Zé Luís e
para a ausência de jogadores com contrato com os

SÉRGIO CONCEIÇÃO, NOVO TREINADOR DO
SPORTING DE BRAGA
minhotos, mas cujo futuro Kritciuk (ex-Rio Ave/emp).
não deve passar por BraDefesas: Sasso, Tiago
ga, como Nuno André Coelho, Joãozinho, Miljkovic, Gomes, ex-Estoril-Praia,
Vukcevic, Hugo Vieira ou André Pinto, Wallace exCruzeiro/Brasil, Baiano,
Yazalde.
Os "mundialistas" Rafa e Santos e Marcelo Goiano
Éder estão agora a gozar ex-Académica.
um período de férias e
Médios: Mauro, Custódio,
regressam mais tarde.
da
(ex-Vasco
A apresentação aos jorna- Danilo
listas teve lugar no sábado, Gama/Bra), Ruben Micael,
às 9:15, no "hall" do Es- Luíz Carlos e Battaglia.
tádio Municipal de Braga, e
Avançados: Pardo, Alan,
às 10:00 foi marcado o
primeiro treino da tempora- Pedro Santos ex-Rio Ave/da, ao qual assistiram emp, Jonathan Rodríguez
também os sócios e adep- ex-Peñarol/Uru, Zé Luís
ex-Videoton/emp, Salvador
tos "arsenalistas".
Agra ex-Académica/emp,
Erick Moreno e Franco
Plantel provisório
Acosta ex-Fénix/Uru.
2014/15:
Guarda-redes: Matheus
(ex-América Mineiro/Bra) e

Treinador: Sérgio Conceição.

HILÁRIO DEIXA O CHELSEA
DEPOIS DE OITO ANOS EM LONDRES

OLHANENSE ADIA INÍCIO DOS
TRABALHOS PARA ESTA SEMANA

O guarda-redes português Hilário vai abandonar o Chelsea,
oito anos depois de ter chegado a Londres, anunciou o clube da
Liga inglesa de futebol.
“Toda a gente no Chelsea quer agradecer a Henrique Hilário o
seu enorme contributo para o sucesso da equipa durante estes
oito anos”, refere uma nota publicada pelo clube no seu síte oficial na Internet.
Formado nas “escolas” do FC Porto, Hilário estreou-se como
profissional ao serviço da Naval 1.º Maio, em 1994, passando
depois pela Académica, tendo regressado aos “dragões”, em
1996.
Depois de dois anos no FC Porto, seguiu-se uma sucessão de
empréstimos, ao Estrela da Amadora, ao Varzim, à Académica e
ao Nacional, com o guarda-redes a fixar-se em definitivo no
clube madeirense em 2004.
Dois anos depois, transferiu-se para o Chelsea, durante a primeira passagem de José Mourinho pelo comando técnico dos
ingleses.
Pelo FC Porto, Hilário conquistou dois campeonatos, três
Taças de Portugal e uma Supertaça.
Já em Inglaterra, venceu um campeonato, uma Liga dos
Campeões e uma Liga Europa, mais uma Supertaça europeia.
A este currículo juntam-se mais quatro Taças de Inglaterra e
uma Taça da Liga Inglesa.
No Chelsea, era o terceiro guarda-redes, atrás do “crónico” titular Petr Cech e de Carlo Cudicini.
Também hoje, o clube londrino anunciou a renovação do contrato com o guarda-redes australiano Mark Schwarzer, por mais
uma temporada, e assinalou mais duas despedidas: do defesa
Ashley Cole e do avançado camaronês Samuel Eto’o.

Os responsáveis do Olhanense, despromovido esta época à II
Liga de futebol, decidiram adiar para esta semana o início dos
trabalhos para a nova temporada.
O presidente da Olhanense SAD e do clube explicou, aos jornalistas presentes no Estádio José Arcanjo, que a decisão foi
tomada em conjunto pela administração e pela equipa técnica
liderada por António Conceição.
“Ainda existem muitas indecisões, nomeadamente em relação
ao plantel. Vamos resolver estas dúvidas, reunir jogadores
disponíveis e reforços e começar a trabalhar com um número
razoável de jogadores na próxima semana dia 7 de Julho”, disse
Isidoro Sousa, acompanhado pelo técnico.
O Olhanense conta apenas com um reforço, o colombiano Jorge Pardo, que estava a treinar com a equipa algarvia desde o
passado mês de Janeiro.
O treinador António Conceição será coadjuvado por Luís Baltasar (treinador-adjunto), Hélder Moreno (preparador-físico) e
Valter Onofre (treinador de guarda-redes).

CANDEIAS: “CHEGO AO BENFICA
NA MELHOR FASE DA MINHA CARREIRA”
O extremo português foi uma das caras novas no arranque dos
trabalhos do campeão nacional e falou à televisão do clube
sobre a sua nova aventura, endereçando palavras a Jorge
Jesus, que recentemente falou do virtuosismo que Candeias
mostrava sempre que jogava contra aquele que é agora o seu
clube.
Outrora rivais, Candeias e Jesus estão agora do mesmo lado.
HERRERA DO FC PORTO NA ROTA DO SEVILLA
Héctor Herrera, jogador do FC Porto que esteve em destaque
no Campeonato do Mundo ao serviço do México, está na possível lista de compras do Sevilla, tendo em vista a nova temporada.
A imprensa espanhola revelou, domingo, que o mexicano é
visto na andaluzia como o substituto de Ivan Rakitic, jogador
croata que se mudou para o Barcelona nesta janela do mercado de transferências. Herrera, de 24 anos, chegou na última
temporada ao FC Porto e somou 39 jogos oficiais, tendo apontado três golos ao serviço dos dragões.

DESPORTO NA COMUNIDADE

Jovem lusodescendente Ricardo Torres Lourenço
segue hoje para Portugal rumo ao Vitória de Guimarães
O jovem Ricardo Torres Lourenço com 19 anos de idade,
vai hoje para Portugal, contratado pelo Vitória do Guimarães para fazer a pre-época
da próxima temporada de fu-

tebol.
Filho de Rui e Zéza Lourenço, activos colaboradores
da colectividade Terras do
Norte, Ricardo nasceu na África do Sul, Joanesburgo e fre-

quentou a Primary Bedfordview School, tendo transitado
para a escola secundária de
King Edward onde completou
a Grade 10, equivalente ao
quinto ano do liceu. Aos 16

RICARDO EM ACÇÃO A JOGAR PELO BIDVEST WITS, AGORA DE MALAS AVIADAS
PARA O VITÓRIA DE GUIMARÃES

anos foi convidado para jogar
futebol no Bidvest Wits, com
uma bolsa de estudos da academia deste clube, onde terminou a Grade 12, (sétimo
ano do liceu).
Ricky, como é mais conhecido pelos amigos, através do
seu agente, foi convidado
este ano, a fazer um teste de
duas semanas em Portugal
no Vitória de Guimarães, tendo em seguida regressado a
Joanesburgo, para a sua
equipa do Bidvest Wits.
Recentemente foi chamado
novamente pelo Vitória de
Guimarães, para ir fazer a
pre-época, de futebol em Portugal.
Ricardo fez vários estágios
na Holanda, em diferentes
clubes, tendo feito uma digressão com o Bidvest Wits à
Dinamarca, num torneio internacional.
Durante a entrevista com Ricardo, este muito entusiasmado, disse-nos: “Comecei a jo-

gar futebol, aos quatro anos
de idade no Bedfordview
Country Club, onde permaneci durante nove anos. Estive
um ano no Luso África e no
ano seguinte, no clube de
Balfour Park. Aos dezasseis
comecei então a jogar para o
Bidvest Wits onde ainda estou.
Tentei outros desportos, como o cricket e o rugby, mas o
meu sangue estava com o
futebol, e a minha maior ambição é ser um jogador profissional na Europa”
De destacar que Ricardo Lourenço ganhou a Taça do melhor jogador da Academia do
Bidvest Wits, na categoria dos
Sub-19, no ano 2013.
Estamos certos que toda a
comunidade na África do Sul,
estará ao seu lado, desejando-lhe a maior sorte para que
o seu desejo se concretize.
TEXTO E FOTOS
DE LUÍS PEIXOTO

Actividades no Luso África
Quadro de resultados: Liga Distrital:
Reservas: Luso África, 1-Sporting, 1
Primeiras: Luso África, 2-Sporting, 1
Terceira Equipa: C.B.C. Boksburg, 2-Luso África, 1
Sub-20: Luso África, 2-Golden Boys, 0
Sub-15: Luso África, 8-Bencica, 1
Sub-14: Luso África, 3-Bonero Park, 2
Próximos Encontros: Sábado, dia 12 de Julho:
Reservas: Highlands Park-Luso África, às 13h45
Primeiras: Highlands Park-Luso África, às 15h30

Futebol no Marítimo de Joanesburgo
Quadro de Resultados:
Veteranos: C.S. Marítimo, 3-Randburg, 1
Veteranos: C.S. Marítimo, 3-Edenvale F.C., 2
Primeira Equipa: C.S. Marítimo, 2-Queens Park, 3
Próximo Encontro: quarta-feira dia 9 de Julho às 20h00

RICARDO, ENTRE OS SEUS PAIS, ZÉZA E RUI LOURENÇO, POUCO ANTES DA
SUA PARTIDA PARA PORTUGAL

A Direcção avisa que a a partir do dia 21 de Julho, vai realizar
encontros amigàveis entre várias equipas. Todos os interessados devem inscrever-se e contactar Ricardo Agrela ou Jamine,

JAPONESES DO ALBIREX NIIGATA CEDEM
NOVAMENTE BRUNO LOPES AO ESTORIL-PRAIA
O avançado brasileiro Bruno Lopes vai permanecer até ao final
da temporada 2014/15 no Estoril-Praia, após nova cedência do
clube de futebol japonês Albirex Niigata, anunciou a SAD
“canarinha” no sítio oficial na Internet.
O jogador, de 27 anos, chegou à Amoreira no início da temporada passada e alinhou em 21 encontros da I Liga, num total de
1.022 minutos, apontando três golos. Foi a figura do encontro
diante do Leixões, para os oitavos-de-final da Taça de Portugal,
ao marcar quatro tentos em 20 minutos, no triunfo por 5-1.
“Estou muito feliz por ter a oportunidade de representar o
Estoril-Praia por mais uma temporada. Apesar da saída de alguns jogadores, quem agora chega tem qualidade para ajudar o
grupo de trabalho. Confio que voltaremos a realizar uma boa
época. A nível pessoal vou continuar a trabalhar para ajudar a
equipa e espero contribuir com mais golos”, afirmou o avançado
estorilista, citado pelo clube.
DEFESA SENEGALÊS PAPA ALASSANE
ASSINA COM O TROFENSE POR TRÊS ÉPOCAS
O defesa central Papa Alassane (ex-Sacavenense) é o reforço
do Trofense, anunciou o clube da II Liga de futebol, que ofereceu um contrato de três épocas ao atleta senegalês.
Formado no Estrela da Amadora, Papa Alassane, de 21 anos,
chega à Trofa proveniente do Sacavenense, segundo classificado do campeonato da Associação de Futebol de Lisboa na última época.
O arranque da pré-época no emblema da Trofa principiou na
terça-feira, com uma primeira sessão de trabalho às 10:00.
O clube já confirmou a realização de alguns jogos treino: no dia
12 de Julho com o Gil Vicente, em casa, 16 com o Feirense, em
Santa Maria da Feira, e a 19, em Chaves, com o clube local,
voltando à Trofa a 20 de Julho para receber o União da Madeira,
antes de, a 23, se apresentar aos sócios diante do agora primodivisionário Penafiel.
IGOR LICHNOVSKY VAI JOGAR NO FC PORTO
O defesa central chileno Igor Lichnovsky vai jogar no FC Porto,
anunciou a AIM, a agência que representa o futebolista na rede
social Facebook, sem dar pormenores sobre os valores da
transferência ou a duração do contrato.
A publicação da AIM no Facebook é ilustrada com uma foto de
Igor Lichnovsky com a camisola do FC Porto.
O ex-futebolista da Universidade do Chile, de 20 anos, esteve
presente na recente edição do Torneio de Toulon, na qual a
selecção chilena perdeu frente a Portugal, por 3-1, na fase de
Grupos.
FC PORTO E CITY COM ACORDO
POR MANGALA, GARANTE O JORNAL L'EQUIPE
O interesse do Manchester City em Mangala não é novo mas
o negócio conheceu desenvolvimentos nos últimos dias com o
internacional francês a estar perto de assinar pelos citizens, de
acordo com o que revela o jornal L'Equipe.
Os “baby blues” não tiram o francês da mira e a imprensa
gaulesa garante que “há acordo” entre FC Porto e City para a
transferência de Mangala, faltando o sim do jogador que também tem sido cobiçado pelo Manchester United e Chelsea.
O Etihad Stadium pode, deste modo, ser a nova casa do central francês, com o FC Porto a receber 40 milhões de euros.
Mangala, de 23 anos, chegou ao Dragão em 2011/12 proveniente do Standard Liège. Deste então, já vestiu a camisola azul
e branca em 96 ocasiões e apontou 13 golos.
VITÓRIA DE GUIMARÃES REGRESSOU
AO TRABALHO NA QUINTA-FEIRA
O Vitória de Guimarães regresou ao trabalho tendo em vista a
próxima temporada na quinta-feira, mas o primeiro treino realizou-se no sábado, revelou o clube da I Liga de futebol, que já
assegurou três reforços.
Os dois primeiros dias, foram dedicados à realização de exames médicos, e foram agendados para sábado e domingo os
primeiros treinos da época 2014/15, à porta aberta, no
Complexo Desportivo do Vitória de Guimarães.
Numa nota no seu sítio oficial, o clube revelou ainda que o
estágio de pré-temporada irá decorrer entre 13 e 19 de Julho
numa unidade hoteleira de Guimarães.
O defesa-esquerdo costa-marfinense Adama Traoré (exMelbourne Victory, da Austrália), o defesa-central João Afonso
(ex-Benfica de Castelo Branco) e o extremo David Caiado (exTavriya, da Ucrânia) são os reforços para já anunciados pelo
treinador Rui Vitória.
GUILAVOGUI PODE CHEGAR À LUZ NO NEGÓCIO DE OBLAK
Josuha Guilavogui continua nos planos do Benfica. O internacional francês, de 23 anos, pertence aos quadros do Atlético de
Madrid e pode chegar à Luz num negócio que deve envolver Jan
Oblak.
Guilavogui é uma forte possibilidade para reforçar o meiocampo benfiquista, segundo revela o jornal Marca. Contratado
ao Saint-Étienne, Guilavogui nunca teve muito espaços no platel de Diego Simeone e pode chegar à Luz para render Fejsa.

