DESPORTO EM PORTUGAL

Breves dos Desporto

Quaresma: “Não entendo a
justificação do seleccionador”
Ricardo Quaresma esteve
entre os 30 pré-convocados
para o Mundial, mas acabou
por não fazer parte da lista final de Paulo Bento. Em entrevista à TVI, o internacional
português fala da sua ausência na prova, de sentimentos
e mitos.
Custou-lhe ficar fora do
Campeonato do Mundo?
“Foi um momento triste,
porque estava confiante de

neste caso eu era um adepto,
estávamos com a nossa selecção. É importante os jogadores sentirem que o país está com eles”.
Em entrevista à TVI24,
Paulo Bento disse que não
o convocou porque “no
processo defensivo” os
jogadores que chamou
“permitiam à equipa estar
mais equilibrada”. Como vê
a justificação do selec-

mais com a equipa. Se calhar,
preocupo-me mais com o
aspecto táctico. Coisa que, se
calhar, há uns anos não me
preocupava tanto. O futebol
está muito mudado. Já não se
vê muita magia no futebol.
Vê-se mais táctica do que
magias. Tens poucos joga-dores que te levam ao estádio.
Tens de te habituar ao momento do futebol. Não deixando de ter o que de melhor

O CAMPEÃO VOLTOU AO TRABALHO

FC PORTO: ARRANCOU COM
QUATRO CARAS NOVAS E ROLANDO

Foi dado o "tiro" de partida para a nova temporada do Benfica.
Os campeões nacionais regressaram ao trabalho, na passada
quinta-feira.
A manhã foi completamente preenchida para todos os atletas,
que começou bem cedo com exames médicos. Seguiram-se
testes físicos e provas de esforço.
Derley, um dos reforços, foi dos primeiros a chegar ao quartelgeneral encarnado, no Seixal, onde foi visivel uma tarja com a
inscrição: “Nós só queremos o Benfica Campeão”.
Ainda na actualidade encarnada, importa destacar que o
Benfica irá defrontar o Ajax (Campeões Holandeses) na sétima
edição da Eusébio Cup, que se realiza no próximo sábado, dia
26 de Julho, no Estádio do Benfica.
Esta será a primeira vez que a competição será realizada
depois da morte de Eusébio.

O FC Porto iniciou,quinta-feira, a pré-época 2014/15. O arranque dos trabalhos conta com quatro reforços (Evandro, Oliver
Torres, Sami e ainda Lichnovsky, que pelo menos para já
aparece na equipa principal). A estes junta-se ainda Rolando, de
regresso, após empréstimos ao Nápoles e ao Inter.
Opare, outro dos reforços, só se junta ao grupo mais tarde, por
força da participação no Mundial. É por esse motivo também
que Varela, Reyes, Herrera, Ghilas, Mangala, Quintero, Jackson
e Defour falharam o primeiro dia, sendo que os últimos quatro
ainda estão em prova.
Registe-se ainda a ausência de Djalma e Tiago Rodrigues, jogadores dos quadros do clube que estiveram emprestados na
última época.

ENZO: “NÃO TENHO GOSTADO DE ALGUMAS COISAS
QUE TÊM SIDO ESCRITAS SOBRE O MEU FUTURO”
Enzo Pérez tem sido um dos jogadores mais cobiçados nesta
janela de transferências. A propósito de uma alegada declaração na zona mista no final do jogo com a Suíça e que gerou
alguma polémica em Portugal, o internacional argentino veio a
público pedir desculpa e assumir que está cansado de ler o que
escrevem sobre o seu futuro.
“A minha filha nasceu em Portugal e é aí que eu jogo e sou
feliz, com a forma como sou tratado por todos os portugueses.
Tive uma reacção incorreta, mas não tenho gostado de algumas coisas que têm sido escritas sobre o meu futuro e que não
estão certas, mas nunca me quis referir a Portugal. Estou muito
agradecido com tudo o que eu e a minha família recebemos”,
afirmou o jogador do Benfica, no Brasil, onde está concentrado
com a sua selecção da Argentina.
Enzo Pérez é um dos mais emblemáticos jogadores da actualidade benfiquista. O médio tem sido pedra fundamental para
Jorge Jesus mas, por outro lado, na selecção da Argentina não
tem conseguido convencer o seleccionador Alejandro Sabella.

RICARDO QURESMA NÃO FICOU FELIZ POR NÃO SER CONVOCADO PARA A
SELECÇÃO DE PORTUGAL NO MUNDIAL
que poderia estar no Mundial.
Até pelo que fiz no meu clube,
pelo trabalho que realizei, estava à espera de poder lá estar. Foi uma desilusão não fazer parte dos 23. Mas tenho
de agradecer às pessoas que
me apoiaram, porque percebi
que ainda há muita gente que
me admira. Por um lado, fiquei triste. Mas, por outro, fiquei orgulhoso e feliz por perceber que ainda há muita
gente que gosta do meu trabalho”.
Antes e durante o Mundial,
demonstrou sempre apoio à
Selecção Nacional. Acredita
que era importante passar
essa mensagem?
“Era importante, apesar de
ter ficado triste e desiludido
por não poder representar o
meu país. Somos portugueses, temos de estar todos juntos. Acho que também era importante os jogadores sentirem que nós, adeptos, porque

cionador?
“Sinceramente, não entendo
a justificação do seleccionador, mas respeito.
Acima de tudo, respeito. Acho
que criaram esse mito de eu
não defender, porque quem
viu os jogos do FC Porto, desde Janeiro, viu que já sou uma
pessoa muito diferente. Já
não sou o jogador que era há
quatro ou cinco anos, sou um
jogador mais de equipa. Mas
só o seleccionador saberá as
razões para não me levar.
Não é que aceite, mas respeito. Acima de tudo é isso.”
Diz que é uma pessoa
diferente. O que mudou em
si, enquanto jogador e pessoa?
“Enquanto pessoa não mudou muita coisa. Vou ser sempre o mesmo. Nem eu quero
mudar aquilo que sou. Agora,
dentro do campo mudei. Sou
um jogador que se preocupa

tens, que é o talento, e de
fazer o que podes fazer, tens
de habituar-te ao momento
que o futebol atravessa. Acho
que, neste momento, sou muito diferente. Quem viu os jogos do FC Porto percebeu
que estou muito diferente”.
Se tivesse sido convocado
para o Mundial, acha que
poderia ter feito a diferença?
“A diferença não sei, mas poderia dar muito à selecção,
porque me sentia muito bem
física e psicologicamente.
Acredito que poderia ajudar a
selecção, mas, infelizmente,
não o pude fazer”.
Continua disponível para
representar a Selecção?
“Vou continuar a fazer o meu
trabalho. Se o seleccionador
me quiser chamar, cá estarei.
Se entender que há outros jogadores que estão melhores
que eu, continuo a respeitá-lo.
Ele é que é o seleccionador”.

Barcelona daria 87,5 milhões por Luis Suárez
O jornal inglês The Guardian
avança com o número da proposta “culé” pelo avançado do
Liverpool.
O Barcelona está na disposição de pagar 87,5 milhões
de euros para reforçar o ataque com o uruguaio Luis
Suárez. A notícia é avançada
pelo jornal inglês “The Guardian”.
O clube inglês e o Barcelona
têm-se mantido reunidos em

Inglaterra a fim de chegar a
um acordo que leve o avançado para a Catalunha.
Mas o jogador uruguaio ainda
está à espera do recurso que
apresentou à FIFA, relativo ao
pesado castigo aplicado, após
o incidente grave, da mordidela ao defesa da selecção
da Itália, no encontro do Campeonato do Mundo, que foi
captado pelas cameras de
televisão.
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Óliver cedido sem opção de compra
O Atlético de Madrid confirmou quinta-feira no seu site
oficial a cedência de Óliver Torres ao FC Porto que, de
resto, já marcou presença no arranque dos trabalhos dos
azuis e brancos, na manhã de treinos, no Olival.
Óliver chega a Portugal por empréstimo simples, não
havendo qualquer opção de compra garantida pelos portistas
“O médio continuará a acumular minutos e experiência
sob as ordens de Julen Lopetegui”, lê-se na informação
oficial divulgada pelo Atlético de Madrid.
A cedência de Óliver surge no seguimento da política
dos colchoneros de aumentarem a experiência do jovem
de 19 anos, que na época passada esteve emprestado ao
Villarreal.
De acordo com a informação dos colchoneros, o médio
vai jogar como emprestado até ao dia 30 de Junho de
2015, regressando depois ao Vicente Calderón.
SP. BRAGA: CORUNHA APADRINHA
APRESENTAÇÃO AOS ASSOCIADOS
O Sp. Braga apresenta-se aos seus associados no dia 2
de Agosto, diante dos espanhóis do Deportivo da Corunha. O clube que esta época regressou ao principal
escalão do futebol espanhol, apadrinha a apresentação
do renovado Sp. Braga aos seus adeptos.
O encontro está agendado para às 18h30 do dia 2 de
Agosto no Estádio Municipal de Braga, dentro de sensivelmente um mês. Antes disso o Sp. Braga cumpre um
estágio de pré-época em Óbidos e mede forças com o
Beira-Mar, Académico de Viseu e Académica.
GALATASARAY CONFIRMA
NEGOCIAÇÕES COM PRANDELLI

LUIS SUÁREZ PRETENDIDO
PELO BARCELONA

SAPOR

Em curta nota divulgada no site oficial, o Galatasaray
confirmou, que está em negociações com Cesare Prandelli para assumir o comando técnico da equipa.
O ex-selecionador italiano, que se demitiu após a eliminação na fase de Grupos do Mundial2014, porque a selecção não se qualificou para os oitavos-de-final, pode
assim suceder o compatriota Roberto Mancini, que está
de saída, por maus resultados da época passada.

IZMAILOV EMPRESTADO AO KRASNODAR
Marat Izmailov não integra o arranque dos trabalhos de préépoca do FC Porto e em breve deve ser confirmado como reforço do Krasnodar, clube que garantiu o seu empréstimo.
O internacional russo não surge, de resto, na lista do plantel
dos “dragões” fornecida no Olival. Será novamente emprestado,
depois da experiência no Qabala, do Azerbeijão.
Quase com 32 anos, e afastado do futebol russo desde 2007,
Marat Izmailov está de volta ao seu país.
FARY: “SEMPRE ACREDITEI
VOLTAR COM O BOAVISTA À I LIGA”
Fary Faye inicia o nono ano ao serviço do Boavista e é, indiscutivelmente, uma das figuras míticas do clube “axadrezado”.
Aos 39 anos cumpre o sonho de ver o Boavista regressar ao
escalão principal do futebol português e confessa estar muito feliz por poder estar presente neste momento tão importante para
o clube.
Não há dúvidas de que a manutenção é o objectivo principal
do clube recém-promovido. Os tempos da descida de divisão
não foram fáceis e ninguém os quer repetir.
Fary esteve presente em todos os momentos do clube e como
capitão e jogador mais velho da equipa tem um papel muito importante no plantel.
V. GUIMARÃES: BARRIENTOS DE SAÍDA
Jean Pierre Barrientos, médio uruguaio do V. Guimarães, está
de saída do clube um ano antes de terminar o seu contrato. Um
dos jogadores mais caros da história do clube, Barrientos não
correspondeu às expectativas nos três anos que jogou na Cidade Berço e acordou a saída com a Direção do Vitória.
O próprio jogador confirmou a uma rádio local que está de
saída: “As possibilidades de ficar são mínimas. Falei com o
presidente e com o vice-presidente e decidimos terminar o vínculo”, referiu o médio de 23 anos à Rádio Santiago. A saída de
Barrientos deve-se sobretudo ao salário auferido pelo jogador,
sendo intenção da Direção diminuir a massa salarial do plantel.
RICARDO CARVALHO E ABIDAL MAIS UM ANO NO MONACO
O AS Monaco anunciou, quinta-feira, que Eric Abidal e Ricardo
Carvalho prolongaram o seu contrato por mais um ano.
Em nota colocada na página oficial, o emblema monegasco
confirmou que os dois atletas vão ficar ligados ao clube por mais
uma época, sendo deste modo dois "reforços" para o plantel orientado por Leonardo Jardim.
O Monaco vai tentar rivalizar pelo título francês com o bicampeão, o PSG.
BRUNO MIGUEL CONTINUA NO ESTORIL
O Estoril arrancou, quinta-feira, com a sua preparação para a
nova temporada com os habituais exames médicos.
Bruno Miguel, jogador do plantel, conversou com os jornalistas
e assumiu que quer o Estoril a realizar “um campeonato tranquilo, a jogar bom futebol”. Na Liga Europa, o jogador espera fazer
um percurso “de sucesso”.
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Invista com a SAPOR por um ano e receba 10% de retorno no seu
investimento pago trimestralmente nas vossas contas bancárias ou por cheque.
Condições especiais para quantias acima de 3 milhões de randes

10
JU %
RO
S

N.o 11 Jakkal Bessie Street - BASSONIA (off Comaro Road) - JOHANNESBURG
TEL: 011 432 4321 * FAX.: 011 432 4459 / 011 432 5471 * E-MAIL: sapor@tiscali.co.za * Website: www.sapor.co.za

INDICATIVOS DOS CÂMBIOS

Raul Martins
Director
083 267 2353

1 US DÓLAR
1 EURO
1 LIBRA ESTERLINA

COMPRA
10.45
14.24
17.53

VENDA
10.95
14.94
18.39

Michelle
082 923 4584

Américo Silva
Director
083 226 6782

Sapor Rentals (Pty Ltd) Registration n.o 2005/025297/07 is a registered credit provider in terms of Section 40 of the National Credit Act 34 of 2005
Registration n.o NCREP 4854 - Certification number 044442
* Por favor contacte RAÚL MARTINS, AMÉRICO SILVA ou MICHELLE para mais informações

