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FCK presente no 19º Campeonato Mundial do Karaté
Cabo-

negros da FCK, que vai observar a 19ª

verdiana de Karaté (FCK), João Carvalho

edição do campeonato mundial e participar

Correia, vai representar a estrutura que dirige

nos cursos de formação de treinadores

na assembleia-geral da Federação Mundial

e árbitros nas mais variadas disciplinas

do Karaté (FMK), a acontecer em Tóquio,

competitivas de Karaté, entre 3 e 16 de

Japão. O convite partiu do secretariado-geral

Novembro.

NA MIRA

O

presidente

da

Federação

da FMK.

No Japão, João Correia pretende encetar

A FKC anda também à procura de

contactos para junto da federação mundial

verbas para custear a viagem de uma

para conseguir técnicos que venham dar

delegação técnica, composta por cinturões

formação em Cabo Verde.

PALMAS
A FIFA financia um curso na área da administração desportiva para dirigentes cabo-verdianos, no momento em que
já se fala de semi-profissionalismo no futebol em algumas ilhas do arquipélago. Essa formação acontece de 3 a 8 de
Novembro, no Centro de Estágios da Federação Cabo-verdiana de Futebol, e enquadra-se no projecto “Ganhar em África
com África”. Durante uma semana, os instrutores da FIFA Sory Diabate (Costa do Marfim), Abele Mbengue (Camarões) e
Souleimane Habuba (Nigéria) vão transmitir aos 30 formandos noções teóricas e práticas para não só tirarem melhor
proveito desportivo dos atletas, como gerirem bem os recursos financeiros provenientes dos patrocinadores.

Carlos Ferro “Ferron” pode avançar

Jogo ABC x Seven-Stars na época transacta
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Má sorte atinge avançados cabo-verdianos
Os avançados internacionais
cabo-verdianos que se cuidem, pois
“a bruxa parece estar à solta”.
Depois de Dady e Lito, agora é a vez
de Jerry Adriano Pires, que actua no
Orlando Pirates, da África do Sul, se
lesionar. O goleador não participou
da vitória de sua equipa sobre o
Thanda Royal Zulu no último fim de
semana, pois machucou o tornozelo
nos treinos.

De acordo com o site oficial do
Orlando Pirates, o crioulo, de 25 anos,
segue o tratamento no Departamento
Médico para acelerar o processo de
recuperação. “Adriano tem vindo
a receber tratamento para a lesão
no tornozelo. Ele passou o fim
de semana trabalhando duro na
nossa academia de fisioterapia. Já
está evoluindo, mas ainda enfrenta
dificuldades ao chutar a bola”,

afirma John Williams, fisioterapeuta
do clube sul-africano.
Difícilmente Jerry Adriano entra
no relvado para os compromissos
seguintes do Pirates. É o que
sentencia Williams. “Eu o vou avaliar
novamente, mas tenho que ser
honesto, não creio que estará apto
para o próximo jogo”, explica.
Fonte: Kick Off (kickoff.com - África do Sul) e Site
Oficial Orlando Pirates (orlandopiratesfc.com).

A SEGUIR

DADY
pára por três semanas

NÚMERO

O jogo entre a reforçada equipa do Boavista e o campeão regional
Sporting é o destaque da jornada inaugural do Campeonato Regional
de Futebol de Santiago Sul, que arranca próxima semana, sábado 8 de
Novembro. Ainda nessa primeira rodada, o Celtic enfrenta o Ribeira
Grande, o Bairro defronta a Académica, os Travadores jogam contra o
Varanda e o Desportivo mede forças com o Vitória.

1.500

é o número de atletas e comitivas que
estarão nos “Jogos da Lusofonia Lisboa
2009” para representar Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste,
Guiné Equatorial, Índia e Sri Lanka.

r para a Associação de Basquetebol
Textos: Jorge Plácido

U

m mês após o início da época oficial, o
basquetebol continua mergulhado num
mar de indefinições. Uma reunião que
deveria ter lugar no passado sábado para fazer
o balanço da época passada e preparar a nova
temporada de basquetebol não chegou a acontecer, aparentemente porque alguns clubes não
concordaram com a ordem do dia proposta pelo
representante da Associação Regional de Basquetebol de Santiago Sul (ARBSS), Nuno Levy.
De acordo com informações chegadas à
nossa redacção, após alguma pressão Nuno
Levy convocou os Clubes para uma reunião
que deveria ter lugar na manhã do passado sábado, no Pavilhão Vavá Duarte. Constava da
ordem do dia: um balanço do mandato que já
cessou, definir passos a serem dados no sentido de dotar a ARBSS de nova direcção e, ponto, terceiro, diversos.
A reunião não chegou sequer a ter lugar, uma
vez que alguns Clubes questionaram o facto da
apresentação das contas não constar da agenda. É que este é um ponto que os clubes julgam
importante para esclarecer muitas dúvidas. Uma
delas respeita aos vários apoios de entidades
públicas e privadas durante a última época, mas
que os clubes dizem nunca lhe terem dado informações. Daí que eles querem saber ao certo
quais os montantes a ARBSS recebeu. Mas a
falta de resposta por parte do representante da
Associação acabou por inviabilizar a reunião.
“Ferron” avança com “largo consenso”

Lance pode no entanto confirmar que desde os últimos acontecimentos registados no final do campeonato passado, alguns Clubes da
capital têm vindo a delinear consensos à volta
de uma lista que garanta a realização de um
campeonato sem sobressaltos. A lista de consenso passa pela não inclusão dos elementos
que estiveram à frente da Associação cessan-

te, em particular Nuno Levy e Carlos Furtado.
A lista deverá ser liderada por Carlos Ferro, mais conhecido por “Ferron”, ex-jogador do
ABC e do Seven-Stars e actualmente técnico
informático do BCA. Juntamente com “Ferron”
deverão integrar a lista outras pessoas conhecidas do basquetebol praiense, nomeadamente o jurista Eugénio Martins, tido como a pessoa que melhor conhece os regulamentos do

basquetebol em Cabo Verde, Carlos Benoni,
ex-Tchaboys e quadro do BCV, e Leida Santos,
jurista. Os nomes não deverão ficar por aqui.
Os contactos prosseguem tendo em vista a
constituição de uma equipa que, garantem os
seus promotores, será forte e coesa.
Segundo um dos promotores desta iniciativa
que por enquanto prefere manter o anonimato,
“esperamos poder encontrar o maior con-

senso possível na organização desta lista
para que a família do basquetebol encontre
a paz necessária, e a modalidade desfrute
de todas as potencialidades que a região de
Santiago Sul possui. Os acontecimentos da
época passada não poderão repetir-se sob
pena da modalidade ficar definitivamente
desacreditada aos olhos do grande público
e dos potenciais patrocinadores”, disse.

Anúncio do ABC provoca nova polémica
Entretanto, e antes mesmo de se realizar a
reunião de sábado, as águas do basquetebol
em Santiago voltaram a agitar-se esta semana
com o anúncio por parte do Presidente do Clube ABC, Alberto Melo, de que a sua equipa irá
apoiar uma lista candidata à Associação Regional, que será liderada por Nuno Levy.
Em declarações a um jornal online da
capital, o Presidente do ABC afirmou que “o
Nuno Levy é uma pessoa séria, que fez
um excelente trabalho no basquetebol de
Santiago. E por isso pretendemos convidá-lo para liderar uma lista que vamos
apresentar à próxima Assembleia-Geral
da Associação.” Este anúncio provocou automaticamente uma reacção em cadeia de
vários dirigentes desportivos que vêem nesse apoio uma provocação clara. É que, para
eles, Nuno Levy tem estado no epicentro de
todos os problemas surgidos no final da época passada.
O vice-presidente do Clube Seven-Stars,
Francisco Livramento, chegou mesmo a afirmar que este anúncio é uma prova clara dos
“serviços prestados” por Nuno Levy ao Clube ABC que encontrou nesse apoio a melhor
forma de o compensar. “A conivência que

sempre houve entre o Clube ABC e Nuno
Levy ficou aqui demonstrada”, acusa o mesmo dirigente.
Já a Direcção do Bairro Craveiro Lopes
entende ser “estranho” e “pouco claro” este
apoio do ABC a Nuno Levy, uma vez que,
acredita, a pessoa não reúne consenso entre
a maioria dos clubes, sobretudo depois dos
“tristes” acontecimentos do final da época
“em que a sua actuação foi pouco clara”.
O mesmo dirigente sublinha que lançar uma
candidatura de Nuno Levy, neste momento,
é “incendiar o campeonato regional antes
mesmo dele se iniciar”.
Já o Prédio, através do seu Presidente,
deixa saber que, face às declarações do ABC,
a postura da sua equipa é de expectativa…
por enquanto. Luís Leite reconhece que “Nuno
Levy é uma pessoa disponível e trabalhadora, mas por enquanto vamos aguardar”.
Entenda-se: O Prédio vai esperar a apresentação de outras listas para então decidir.
Da parte da Federação, não foi possível
obter uma posição oficial uma vez que o seu
Presidente se encontrava de viagem. No entanto, um membro da Direcção adiantou que a
FCB não se imiscuirá nas eleições da Associa-

ção Regional Sul. “O nosso dever é criar as
condições para que a nova Associação desenvolva o seu trabalho, daí continuarmos
a aguardar da parte da direcção cessante, o
envio dos justificativos da verba que pusemos à sua disposição”.
Versão de Nuno Levy
Nuno Levy, membro da direcção da Associação de Basquetebol de Santiago Sul, garante que a reunião de sábado passado não
se concretizou por falta de quórum, pois, só
três dos oito clubes associados confirmaram a
sua presença.
Quanto aos problemas que acontecerem
na época transacta, Levy explicita que a ABSS
apenas cumpriu as regras em vigor. “O Seven
Stars se sente lesado porque usou um atleta
com duas fichas assinadas no campeonato
sénior num jogo decisivo da final, tendo
sido sancionado por ter violado as regras
de qualificação de jogadores”, observa.
Levy acrescenta que não tem nada a esconder dos clubes e está disposto a discutir
todas essas questões com os dirigentes a
qualquer momento.
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Boa Vista Ultramaratona tem data marcada
A 8ª edição da Boa Vista Ultramarathon acontece nos
dias 5,6 e 7 de Dezembro, uma prova “non stop” que já
está institucionalizada em Cabo Verde.
Os atletas, que já rondam as duas dezenas de inscritos,
devem percorrer um total de 150 quilómetros “non stop”
pelas paisagens desérticas da ilha das dunas. A Boa Vista
Ultramaratona, uma das provas pedestres mais difíceis do
país, conta com uma massiva participação de atletas internacionais. Mas aos poucos os cabo-verdianos começam a
aderir a este tipo de competição.
O arranque da prova, a partir da Praça Santa Isabel, na
Vila de Sal-Rei, está previsto para o dia 5 de Dezembro próximo. A chegada dos atletas no primeiro posto de controlo
está aprazado para o dia 7, depois de mais ou menos 20
horas de corrida. O limite máximo do tempo de corrida é de
60 horas.
Esta corrida internacional integra a categoria “no-limit” e
é praticada e conhecida nas zonas desérticas de Marrocos,
Líbia, Argélia, Mauritânia, Rússia, Estados Unidos, África do
Sul e Chile. Começou a ser disputada em Cabo Verde, e de
forma ininterrupta, desde o ano de 2000.
Nesta competição, os atletas devem carregar consigo
alimentos para toda a maratona e um kit de sobrevivência,
que compreende uma mochila, cobertor, light com bateria,
bússola, faca, isqueiro, espelho, apito, desinfectante e óculos de sol. Antes da prova, todo esse material terá que passar por uma inspecção. A organização responde pela assistência médica e oferece água aos participantes.
No ano passado, a Boa Vista Ultramaratona contou com
a participação de 37 atletas internacionais e foi feita num
tempo inferior ao tempo limite, que era de 60 horas.
SF

Super-taça no Sal homenageia Sança Gomes
A partir desta época desportiva, a super-taça na ilha
do Sal, disputada entre a
equipa campeã regional e o
vencedor da taça, passa a
homenagear o falecido Sança Gomes. A disputa do troféu acontece no próximo dia
22 de Novembro.
Quis a história que uma
das equipas a disputar a primeira edição da super-taça
“Sança Gomes” fosse Santa
Maria, o clube ao qual o homenageado dedicou vários
anos da sua vida. A outra
equipa a lutar pelo troféu é o
Académico, campeão regional em título.
Esta constitui uma homenagem mais do que

“justa”, no entender de Luís
Évora, presidente da Associação Regional de Futebol
do Sal, pois “Sança Gomes
foi um homem que em
vida trabalhou com afinco
para fomentar o desporto nesta ilha”. Ademais, o
malogrado foi presidente
da Associação Regional de
Futebol, dirigente de Santa
Maria, membro do Conselho Regional de Arbitragem,
além de vereador da autarquia salense.
Na semana a seguir à super-taça, arranca o torneio de
abertura da época futebolística na ilha do aeroporto com
as equipas a jogarem todas
contra todas. Logo a seguir

vêm o campeonato regional
e a taça Dje d’Sal. A ARFS
decidiu que nessa temporada
a taça Dje d`Sal seguirá moldes diferentes das utilizados
no ano passado. “Em vez
de dividirmos as equipas
em dois grupos, vamos seguir um modelo idêntico a
uma volta do campeonato,
ou seja, com as equipas a
enfrentarem-se entre si,”
explicita Luís Évora.
O calendário do regional
não está ainda definido porque a ARFS está a acertar
as datas com a Federação
Cabo-Verdiana de Futebol
para evitar dissonância com
a programação das provas
nacionais.
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Cartões
ÿ
Hermínio
Monteiro Lopes, árbitro internacional caboverdiano, completou
dez anos a dirigir jogos de qualificação
para o Campeonato
do Mundo e a Copa
da Nações Africanas.
No limiar do limite de
idade (45 anos) estabelecido pela Federação Internacional de Futebol para
a carreira, Hermínio Lopes
decidiu “pendurar o apito”.
Após 22 anos dedicados à arbitragem nacional
e internacional, Hermínio
Lopes considera que é
hora de dar lugar aos mais
novos. Assim, o desafio entre a Guiné e a Namíbia no passado mês de Julho, a contar para a eliminatória conjunta Mundial e CAN’ 2010, fica inscrito nos anais do futebol
como o último jogo da carreira internacional desse árbitro de Santiago.

PAPÁ DI SOCORRO:

ÿ

Melhor jogador
foguense de sempre
Simão Mendes ou “Papá di Socorro”
encantou os adeptos do futebol dos anos
70 com a sua velocidade impressionante,
técnica apurada e grande capacidade de
finalização. Consagrou-se como um dos
mais temidos avançados do futebol caboverdiano de todos os tempos.
Papá recebeu o LANCE e contou alguns segredos que fizeram dele um futebolista de nível: “era uma força da natureza, gostava de ter a bola nos pés
e só tinha olhos para a baliza adversária”. Provocador, Papa ultrapassava os
adversários com grande facilidade e lutava contra os seus próprios limites. Quando se preparava para jogar uma partida,
prometia golos: dois, três. E não é que
conseguia?
Onze vezes campeão regional e uma
vez campeão detentor do título pelo Botafogo, “Papá di Socorro” recorda aquele tempo com orgulho: “jogávamos por
amor à camisola, com um espírito
guerreiro, vitorioso e dedicado”. Palavras de um futebolista que se projectou
na equipa do “Bota” ao lado de outros
grandes jogadores da época, Nelo, Pinto,
Laranjeira, Arlindinho Xotim.
Adepto arraigado do futebol, Papá
continua a ver na prática do desporto o
remédio para todos os males. “O desporto dá-nos força física e mental para

enfrentarmos os nossos desafios,
vencer os nossos medos e ousar sempre durante toda a vida. Tanto é assim
que, apesar das minhas dificuldades
físicas, tenho ainda hoje espírito da juventude”, afirma.
Simão “pendurou as botas” aos 39
anos de idade, mas nunca abandonou o
futebol. Treinou as equipas do Botafogo,
da Juventude e dos Vulcânicos. Com esta
última sagrou-se campeão regional.
Mas a carreira, e, sobretudo, a vida
de Papá sofreriam um grande revés em
2006, quando os médicos amputaram-lhe
a perna direita devido a problemas relacionados com diabetes. Precisou de um
tempo para se acostumar com as muletas, mas esta época volta ao activo para
ser o técnico do Botafogo. Pois é, como
sempre Papá aceita o desafio de peito
aberto, é para vencer o regional do Fogo,
a taça Fogo e brigar por um lugar cimeiro
no campeonato Nacional.
Papá relembra com saudades os
grandes momentos do desporto nacional
nas décadas de 70 e 80, numa altura em
que conheceu grandes feras do futebol
cabo-verdiano. Hoje crítica o futebol que
se pratica no Fogo e aponta que é preciso rever as contratações dos jogadores,
pois existem várias lacunas.
Nicolau Centeio

Cartão
amarelo
para Jorge Mosso,
ex-Presidente da Associação Regional de
Futebol de Santiago
Sul. Não se compreende como foi possível numa cerimónia
de balanço de actividades e de prestação
de contas, a ex-direcção presidida por Jorge Mosso não conseguiu
presentear os seus associados com as suas contas
de gerência. Pelo facto a
cerimónia ficou manchada
à partida. Dois anos à frente da ARFSS e depois do
campeonato ter terminado
em Maio passado, não poderia haver desculpas para
a não apresentação das
contas.

ÿ O Mindelense beneficiou da
falta de comparência
do Derby e venceu a
primeira prova oficial
do calendário futebolístico de São Vicente. À hora marcada,
o Mindelense já se
encontrava no recinto
de jogo e após uma toleEquipa do Derby
rância de 15 minutos em
que o Derby continuava
ausente, o árbitro apitou,
a bola rolou, e o Mindelense venceu a Supertaça. É inédito no futebol
mindelense. O Derby falhou a disputa da primeira prova oficial da época.
Os azuis alegaram que a equipa de futebol tinha apenas uma semana de
preparação e que, por isso, não se encontrava em condições de competir
e de disputar com dignidade tão “importante competição” do futebol
mindelense, a Supertaça. A Associação de Futebol de São Vicente deve
agora comunicar as sanções a aplicar ao clube na sequência da falta de
comparência.
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SÃO VICENTE

Inter-ilhas de andebol na corda-bamba
O inter-ilhas de andebol entre as selecções masculinas de
Santiago, Sal, Boa Vista e S. Vicente corre o risco de ser cancelado. A prova está marcada para
os dias 7, 8 e 9 de Novembro,
mas a organização depara-se
neste momento com dificuldades em encontrar um lugar que
possa acolher os atletas, na cidade da Praia.
Os jogadores deviam ficar
alojados no centro de estágio da
Federação de Futebol mas, segundo o presidente da Associação de Andebol de Santiago Sul,
Caloca, o espaço vai estar ocupado com um curso patrocinado
pela FIFA, entre os dias 6 e 14
de Novembro. “Estamos a envidar esforços no sentido de
encontrarmos um outro sítio.
Esperamos ter uma certeza
esta semana. Se não conseguirmos garantir o alojamento, vamos ter de cancelar a
prova”, prognostica o presidente da Associação de Andebol de
Santiago Sul, a organizadora do
evento e que conta com o apoio
da federação da modalidade.
Até este momento, as se-

lecções das ilhas convidadas já
asseguraram a sua presença na
cidade da Praia, na data prevista. Mas o provável cancelamento
da competição está a preocupar
a associação de S. Vicente, pelo
impacto que isso poderá ter no
seu relacionamento futuro com
os potenciais patrocinadores e
a própria companhia aérea. “Se
uma empresa nos conceder
um patrocínio e depois souber
que a prova foi desmarcada,
pode ficar com um pé atrás no
futuro. Ademais, esse cancelamento terá reflexos negativo
na planificação da companhia
aérea que vai transportar a
caravana”, alega Zeca Santos,
que se mostra também incomodado com o facto das associações serem obrigadas a custear
a deslocação dos árbitros para
Santiago. Na sua opinião, a escolha das duplas de arbitragem
e os encargos deveriam ser assumidos ou pela federação ou
pela organização do torneio.
“Se a federação não tem dinheiro, pior ainda as associações. Vamos ter de mobilizar
quase quatrocentos contos

para participarmos nesta prova, que é de extrema importância para os jogadores. Esse
dinheiro vai ser investido na
compra das passagens de dezoito pessoas, equipamento e
outros materiais essenciais”,
clarifica o responsável da AASV,
para quem o torneio poderia correr o risco de perder credibilidade caso as associações do Sal,
Boa Vista e S. Vicente tivessem
negado assumir as despesas
com os árbitros. “Ou seja, os
jogos seriam apitados apenas
por árbitros de Santiago. E assim, quem poderia assegurar
a imparcialidade das suas decisões?”, pergunta.
Abordado sobre este aspecto, Caloca diz entender essa
preocupação mas acha que as
associações devem também fazer um esforço e comparticipar
nos gastos. Segundo as suas
palavras, o problema da arbitragem foi colocado durante uma
assembleia-geral das associações presentes no último campeonato nacional e ficou claro
que as mesmas deveriam fazer
esse sacrifício.
KzB

SAL
TORNEIO DE GOLFE

PANTERA NEGRA INICIA ÉPOCA A TODO VAPOR

CELEBRA O DIA NACIONAL DO DESPORTO

O Clube de Golfe de São
Vicente realiza no próximo dia
08, sábado, um torneio de golfe em comemoração ao Dia
Nacional do Desporto, que se
assinala a 9 de Novembro. O
torneio será disputado aos pares, na modalidade Stabelford
(ou seja drive alternado).
As partidas terão início por
volta das 14 horas de sábado, 8,
seguindo-se a entrega dos troféus aos vencedores. “Devem
entrar na disputa 24 pares,
perfazendo 48 participantes.
Teremos quatro troféus, dois
para cada par classificado”,
indica João Lizardo, presidente
da direcção do Clube de Golfe
de São Vicente.

De acordo com este responsável, em princípio estes
troféus serão patrocinados
pela Câmara Municipal de São
Vicente. Refira-se que a época 2008/9 no golfe começa no
próximo dia 29 de Novembro,
com a realização do tradicional torneio de abertura.
A direcção do Clube de
Golfe de São Vicente aproveita para informar que o campeão da época 2007/8 foi o
golfista Albertino Fernandes,
que será homenageado na
Gala dos Campeões do Desporto, anualmente promovido
pela Câmara Municipal de
São Vicente.
Constânça de Pina

As meninas do Pantera Negra, campeãs regionais do Sal, “esmagaram” por 77-22 as estreantes
do Espiga Dourada no arranque da nova época de
basquetebol na ilha do aeroporto. O jogo aconteceu
no passado sábado no mesmo dia em que a Associação Regional entregou os troféus e as medalhas
da época transacta.
No jogo de abertura da nova temporada, a equipa sénior feminina do Pantera Negra honrou o título
regional e impôs um expressivo 77-22 às meninas
do Espiga Dourada, que realizavam a sua primeira
partida oficial. O segundo encontro do dia foi entre
as equipas do escalão senior masculino de Pretória
e Preguiça. Os rapazes da Pretória mostraram-se
mais decididos e, sob a liderança do imparável Waldir Soares, venceram por 74-64 os “poderosos” da
Preguiça.
Antes das partidas do último sábado, a Associação Regional entregou a Paulo Espírito Santo
(Poypa) e Yvonne Varela, ambos atletas do Pantera
Negra, os prémios de melhores marcadores da
época passada. As equipas do Pantera Negra receberam também as medalhas de campeões regionais nas categorias seniores, masculino e feminino.
Os rapazes da Preguiça e as meninas do Liceu
Olavo Moniz receberam as medalhas de segundos
classificados.
O homenageado da noite foi Moussa, o homem
“imprescindível” no último campeonato. Moussa
estava lá sempre, para zelar pela limpeza do pavilhão, ajudar os atletas, para conservar os equipamentos, as bolas de treino e de jogo, para que os
balneários estivessem nos trinques.
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Cristiano
Ronaldo
integra a equipa
ideal do FIFPro

Grant Hackett
O jogador português do
Manchester United, Cristiano
Ronaldo, foi distinguido como
um dos atletas que fazem parte
da “equipa ideal” de 2007/2008
da Federação Internacional
de Futebolistas Profissionais
(FIFPro). Este é o segundo
ano consecutivo que Ronaldo
integra o “onze ideal”, desta
vez como avançado, e é o
único português nomeado
pelos cerca de 57.500
jogadores profissionais.
Outros jogadores que
integram, tal como no ano
passado, a equipa da FIFPro
são o espanhol Carlos Puyol
(Barcelona), os ingleses
John Terry (Chelsea) e
Steven Gerrard (Liverpool),
o brasileiro Kaká (AC Milan),
e o argentino Lionel Messi
(FC Barcelona). As novidades
deste “onze” são os campeões
espanhóis Iker Casillas e
Sérgio Ramos (Real Madrid),
Xavi (Barcelona) e Fernando
Torres (Liverpool), e, ainda, o
jogador inglês Rio Ferdinand
(Manchester United).

Um dos melhores
mel
nadadores de provas
de longa distân
distância do mundo anunciou,
esta semana, que
q
vai para... a reforma. O
australiano Grant
Gra Hackett abandonou, em
definitivo, as competições
co
oficiais. “Há muito
tempo que and
ando nisto. E agora é hora de me
retirar... e de recordar o que foi”, disse o atleta
de 28 anos durante uma cerimónia de entrega
de prémios a nadadores australianos.
A trajectória de Hackett nas piscinas
é gloriosa. Em uma década de provas
internacionais, arrebatou sete medalhas
olímpicas (três delas de ouro) e venceu dez
títulos mundiais. Além disso, ninguém ainda

aposenta-se da natação

conseguiu quebrar o seu recorde mundial dos
800m e 1500m livres.
Nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000,
Hackett ganhou a medalha dourada nos
1500m livres e repetiu o feito em Atenas, em
2004, quando competiu com complicações
no pulmão. De vitória em vitória definiu nova
meta: tornar-se o primeiro nadador a vencer a
mesma prova individual em três JO seguidos.
Mas em Pequim, há poucos meses, o
australiano chegou atrás de Ossama Mellouli,
da Tunísia, ficando com a prata. Hackett
agora espera seguir carreira na TV como
comentarista desportivo.

Crise afecta Mundial 2010
A crise mundial já está a afectar a programação das competições
da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA). Por exemplo,
o México já comunicou à entidade que vai substituir a Nigéria na
organização do Mundial sub-17 de 2009.
Na África do Sul, economistas alertam para os problemas que o
país está a encontrar por causa dos crescentes aumentos no custo
dos materiais de construção e que afectam directamente as obras nos
estádios para a Copa, segundo o portal alemão Dw-World.De.
Com a alta de preços que atinge quer o mercado da construção
quer as taxas de financiamento, o governo sul-africano teve de
conceder um pacote adicional de ajuda de 96 milhões de euros para
a continuação das obras nos dez estádios que vão acolher a Copa da
África do Sul.
Os organizadores do Campeonato Mundial haviam orçado em 1,18
bilião de euros os custos de construção e modernização dos estádios
da África do Sul. Agora os custos crescentes dos materiais começam
a preocupar o governo sul-africano. O porta-voz Themba Maseko
disse que “os custos crescentes nos preocupam. As obras nos
estádios estão no prazo, mas vencer o aumento de preços continua
um grande desafio”.

