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Martin Nyanzira ‘car-
rasco’ do Maxaquene 
fecha Top3 na lista 
dos melhores marca-
dores

Rafael Nadal casou 
em castelo de uma 
ilha e pediu aos 
convidados para não 
levarem telemóveis

NOME 

Moçambola 2019: Para Betão, mão   
    dura exige-se!
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Martin Nyanzira ‘carrasco’ do Maxaquene fecha Top3   
   na lista dos melhores marcadores

Martin Jongwe Nyanzira, ou 
simplesmente Jongwe, o ca-
misa 17 do Textáfrica do Chi-
moio, entrou para o top-3 da 
lista dos melhores marcadores 
do campeonato nacional, ao 
apontar mais um golo no final 
de semana, desta feita con-
tra o Maxaquene, que ditou a 
vitória da sua equipa diante 
dos “tricolores”, à tangente, 
em partida da 24ª jornada do 
Moçambola. O zimbabweano 
de 26 anos de idade, apontou o 
seu nono golo e desgrudou do 
quarteto que ainda soma oito 
golos, constituído por Mani-
nho, do Ferroviário da Beira, 
Hammed, do Desportivo Ma-
puto, Jacob, do Incomáti de 

Xinavane e Mutong, do Maxa-
quene, todos em branco na jor-
nada do final de semana. Jon-
gwe, que estava empatado com 
todos eles, conseguiu isolar-se 
na terceira posição da lista dos 
melhores marcadores, após 
golo apontado aos 62 minu-
tos, num belo gesto técnico de 
cabeça, a deixar sem reacção o 
guarda-redes do Maxaquene, 
Jonas. Mutong, bem que ten-
tou, mas debalde o seu esfor-
ço, não só por não ter marca-
do, mas também por ter visto 
a sua equipa perder no jogo 
frente aos “fabris” do planalto. 
Maninho, que foi capitão do 
Ferroviário da Beira na des-
locação a “trincheira” de Gaza 

para defrontar o Clube de Chi-
buto, viu Andro e Nhabanga 
apontarem os dois golos com 
que a equipa venceu e ascen-
deu ao terceiro lugar da tabe-
la classificativa, em troca com 
o seu homónimo de Maputo, 
que desceu ao quarto lugar. 
Já Hammed e Jacob, respec-
tivamente dos “alvi-negros” 
e “açucareiros”, não só não 
marcaram, como também não 
ajudaram a sua equipa a evitar 
os desaires, nomeadamente 
diante da União Desportiva 
de Songo e Têxtil de Púnguè, 
respectivamente por 3-0 e 1-0. 
- Eva Nga já pode receber pré-
mio - Com estes dados, Jon-
gwe conta com 9 golos e está a 

três do segundo classificado, o 
moçambicano Luís Miquisso-
ne, que conta com 12 remates 
certeiros. Miquissone, inter-
nacional moçambicano, não 
facturou esta semana, na 24ª 
jornada, mas viu a sua equipa 
golear o Desportivo Mapu-
to por claros 3-0 e acender a 
vela da perseguição ao líder 
da prova, o Costa do Sol, que 
ainda não pode encomendar 
as faixas porque, os “hidroe-
léctricos” contam com menos 
dois jogos, que dão direito a 
seis pontos, em caso de vitó-
rias, os mesmos pontos que 
separam os “canarinhos” da 
turma de Songo. Quem se dá 
por feliz nesta senda de golea-
dores, é o camaronês Eva Nga, 
que já conta com 20 golos e já 
reclama o prémio de 100 mil 
meticais, atribuído ao golea-
dor que terminar com um 
mínimo de 20 golos. Nga está, 
assim, a seis golos da marca 
nacional (recorde nacional) 
de golos, que é de 26 e per-
tence ao antigo internacional 
moçambicano Amade Chaba-
be Amade. O jogador marcou 
tantos golos numa competição 
de todos contra todos com 12 
equipas, ou seja, marcou 26 
golos em 24 jornadas, num 
campeonato em que o “seu” 
Desportivo Maputo terminou 
campeão nacional com 73 
golos apontados e 9 sofridos, 
num total de 18 vitórias, duas 
derrotas e igual número de 
empates. Eva Nga tem assim, 
mais seis jogos para atingir a 
marca nacional, até ao final da 
prova, nomeadamente dian-
te do Textáfrica do Chimoio, 
Desportivo de Nacala (ambos 
fora), UD Songo (casa), Clube 
de Chibuto (fora), Têxtil de 
Púnguè (casa) e Ferroviário de 
Nampula (fora).
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Ao cabo de 24 jornadas, pese 
embora a União Desportiva 
de Songo tenha dois jogos a 
menos, Incomáti de Xinavane 
e Maxaquene, com um jogo 
a menos, e num campeonato 
onde descem de divisão as cin-
co últimas posicionadas, o Cos-
ta do Sol é a única equipa que 
já garantiu a manutenção para 
a próxima edição do Moçam-
bola. Os “canarinhos” somam 
51 pontos, frutos de 15 vitórias, 
seis empates e três derrotas, 
nos quais marcou 43 golos e 
sofreu 20, tendo um saldo posi-
tivo de 23 golos. Estes números 

colocam a turma de Horácio 
Gonçalves com mais 22 pontos 
em relação ao grupo que abre a 
zona da despromoção, nomea-
damente Desportivo Maputo 
e Maxaquene, que somam 29 
pontos. Neste grupo de equi-
pas com 29 pontos está ainda o 
Ferroviário de Nacala, que está 
no limite da linha d’água, mas a 
estremecer, em virtude do jogo 
em atraso entre o Maxaquene e 
a União Desportiva de Songo. É 
que, em caso de vitória dos “tri-
colores”, estes saem da zona da 
despromoção e relegam para 
lá os “locomotivas” de Nacala, 

a fazerem companhia ao Des-
portivo Maputo, Ferroviário 
de Nampula (28 pontos), Baía 
de Pemba (22) e Têxtil de Pún-
guè (16). Entretanto, um dado 
não menos importante é que 
a União Desportiva de Songo 
precisa de apenas uma vitória, 
que pode alcançar já na quarta-
-feira, quando defrontar o Ma-
xaquene, em partida de atraso, 
para também assegurar a ma-
nutenção na prova. Os “hidroe-
léctricos” estão com 45 pontos, 
mais 16 em relação ao trio de 29 
pontos, do limite da despromo-
ção, quando faltam 18 pontos 

por disputar, sem contar com 
os dois jogos em atraso que a 
turma de Songo tem. - Luta ti-
tânica pela fuga a despromoção 
- Da terceira posição, agora na 
posse do Ferroviário da Beira, 
que soma 39 pontos, até ao 12º 
classificado, o Desportivo Ma-
puto, primeiro do grupo que 
desce de divisão, são 10 os pon-
tos que separam as equipas, ou 
seja, apenas três vitórias e um 
empate, o que quer dizer que 
cada uma das equipas que está 
nessas posições é suscetível de 
descer de divisão. Já o Têxtil 
de Púnguè, lanterna vermelha 
da prova com 16 pontos, está 
mais próximo de confirmar a 
descida de divisão, bastando 
para tal duas derrotas nas pró-
ximas jornadas para o efeito. 
Mas mais do que os “fabris” da 
Manga, o Baía de Pemba é ou-
tra equipa que vai tendo a cal-
culadora na mão, já que conta 
com 22 pontos. Mais próximos 
de sair da zona da despromo-
ção, bastando vencer e esperar 
pelo deslize dos seus adversá-
rios directos, é o Ferroviário de 
Nampula, que tem 28 pontos, 
o Maxaquene e o Desportivo 
Maputo, que somam 29 pon-
tos, os mesmos do Ferroviário 
de Nacala. As próximas jorna-
das vão ditar as cinco equipas 
que confirmarem a descida, 
para dar lugar as três que so-
bem, nomeadamente os cam-
peões regionais do norte (Fer-
roviário de Lichinga), centro 
(Matchedje de Mocuba) e sul 
(Black Bulls).

Moçambola 2019: Costa do Sol ‘afasta’ espectro da  
      despromoção
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 Moçambola 2019: Para Betão, mão dura exige-se!

O jogador da ENH de Vilanku-
lo, Norberto Betão, deu provas 
de como um jogador jamais 
deverá se comportar, tanto 
dentro como fora dos relvados, 
ao mostrar gestos obscenos 
aos adeptos e equipa técnica 
do Costa do Sol, bem como a 
equipa de arbitragem, no em-
bate do último sábado, em que 
a sua equipa perdeu, diante dos 
“canarinhos”, por duas bolas a 
uma. Betão teve uma atitude 
nunca antes vista no futebol 
nacional ao festejar o seu golo, 
apontado na marcação de um 
livre directo, que até era de em-
pate, a insultar o público pre-
sente nas bancadas do Campo 

do Costa do Sol com um gesto 
obsceno que não dignifica o 
seu humano. Foi, de resto, uma 
atitude que deixou incrédulos 
os espectadores presentes no 
campo e os telespectadores que 
acompanhavam o jogo pela 
televisão, uma vez que não es-
peravam um acto de natureza 
igual com um jogador que aca-
bava de marcar. O facto é que 
Betão não parou por aí! Quinze 
minutos depois de ter feito o 
golo e o gesto em alusão, Betão 
cometeu uma agressão a Hilá-
rio, ao pisar propositadamente 
o jogador do Costa do Sol no 
peito. Sem contemplações, o 
árbitro do encontro, Zefanias 

Chijamela, mostrou um cartão 
vermelho directo ao jogador e, 
quando já se dirigia aos balneá-
rios voltou a fazer os mesmos 
gestos e a mandar “manguitos” 
para o público, para o quarto 
árbitro e para o banco de su-
plentes do Costa do Sol. Uma 
atitude deplorável do jogador 
que exibiu um inacreditável e 
triste espetáculo. O Costa do Sol 
acabou terminando o jogo com 
mais três jogadores em campo 
em relação ao seu adversário, 
que primeiro viu Obed ser ex-
pulso, por acumulação de ama-
relos, depois Manuelito, que 
saiu lesionado, numa altura em 
que os “hidrocarbonetos” já ha-

viam esgotado as substituições 
e, por fim, essa expulsão direc-
ta de Betão, já na ponta final 
do jogo. Para além de terminar 
com vantagem numérica, os 
“canarinhos” saíram com os 
três pontos em disputa, graças 
aos golos de Eva Nga e Sibale, 
que colocaram a equipa mais 
líder da prova, agora com 51 
pontos, mais seis que a União 
Desportiva de Songo, segundo 
classificado, com 45 pontos. 
Para já espera-se pela decisão 
do Conselho de Disciplina da 
Liga Moçambicana de Futebol 
em relação a atitude do jogador 
da ENH de Vilankulo, no pas-
sado sábado.
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Rafael Nadal casou em castelo de uma ilha e pediu 
aos convidados para não levarem telemóveis
O tenista Rafa Nadal, de 33 anos 
e María Francisca Perelló, 31 anos, 
casaram no sábado, (19), na vila de 
Sa Fortalesa, em Maiorca, numa 
cerimónia avessa a mediatismo 
e com regras de segurança aper-
tadas já que entre os convidados 
estava o rei emérito de Espanha, 
D. Juan Carlos e Dona Sofía. O 
pedido de casamento foi feito em 
Roma, 14 anos depois de terem 
começado a namorar, em 2005. 
A agora mulher de Nadal é conhe-
cida pela sua pouca presença nos 
media, segundo o ABC, as únicas 
declarações que fez apareceram 
no livro de John Carlin, “Rafa: 

Minha história” (2011). “Viajar 
juntos para todos os lugares não 
seria bom para nós. Se eu o se-
guisse para todo o lado, acho que 
haveria o perigo de deixarmos de 
nos dar tão bem”, confessou. O ca-
sal nunca partilhou momentos da 
sua vida enquanto casal nas redes 
sociais, tendo conseguido manter 
os planos de casamento em segre-
do durante oito meses, escreve o 
ABC. Depois de a notícia ter saído 
numa revista, Rafa mostrou o seu 
descontentamento numa publica-
ção no Twitter. Os noivos quise-
ram manter a cerimónia longe dos 
paparazzi e de fotos “espontâneas” 

tiradas pelos convidados que tive-
ram de deixar os seus telemóveis 
na entrada de Sa Fortalesa, para 
que o casamento decorresse “na 
mais estrita intimidade”. Não é 
pois de estranhar que o local es-
colhido tenha sido um castelo do 
século XVII localizado ao norte 
da ilha, um dos mais exclusivos 
e privados de Maiorca, Sa Forta-
lesa. Trata-se de uma autêntica 
fortaleza, em que a  muralha que o 
circunda impediu os olhares mais 
curiosos e que foi vigiada por ar, 
mar e terra, segundo o ABC. E não 
escapou nada ao recém-casal. As 
empresas que trabalharam na rea-

lização do casamento tiveram de 
assinar um acordo de confidencia-
lidade. Das despedidas de solteiro, 
sabemos que Nadal teve uma noi-
te animada com os seus amigos 
numa discoteca em Palma. Já a 
sua noiva, aproveitou os últimos 
momentos da vida de solteira com 
as suas amigas, incluindo a irmã 
de Rafa, em vários locais no bair-
ro de Santa Catalina, em Palma. À 
mistura, sabe-se que houve faixas 
de unicórnio, escreve o ABC. As 
primeiras fotografias que o casal 
partilhou sobre o seu casamento 
foram divulgadas no domingo, 
(20), à noite pela Fundação Rafa.
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NBA 2019/2020: Após dinastia 
dos Warriors temporada promete 
equilíbrio de forças

A temporada 2019/2020 da 
NBA, que começa na terça-feira, 
tem um sentimento de nostalgia. 
Após o reinado do super equipa 
do Golden State Warriors chegar 
ao fim com o título do Toronto 
Raptors, a liga assiste ao retor-
no das duplas, movimento que 
remete aos anos 1980, 1990 e 
2000. A disputa promete ser 
acirrada pelo anel de campeão. 
O equilíbrio, talvez o maior em 
muito tempo, surgiu pelo movi-
mento no mercado de agentes 
livres e por algumas trocas rea-
lizadas pelas franquias. Não há 
mais favoritos após o fim dos 
super equipas, como os War-
riors, que reuniu pelo menos 
quatro grandes jogadores em 
uma mesma equipe. Ou até mes-
mo o Miami Heat, de LeBron 
James, Dwyane Wade e Chris 
Bosh, que foi bicampeão da NBA 
em 2012 e 2013. Agora os clubes 
apostam em duplas de astros, o 
que faz lembrar dos tempos do 
Chicago Bulls de Michael Jordan 
e Scottie Pippen, o Utah Jazz de 
John Stockton e Karl Malone, 
ou, mais recentemente, o Los 
Angeles Lakers de Kobe Bryant e 
Shaquille O’Neal. Os Lakers, por 
exemplo, foram buscar Anthony 
Davis no New Orleans Pelicans 
para formar uma dupla com 
LeBron James. “Eu escolho eles 
em vez de qualquer outra dupla. 
Eles podem fazer de tudo e vão 
causar muito estrago nesta liga 
neste ano”, resumiu o técnico da 
franquia da Califórnia, Frank Vo-
gel. O Houston Rockets fez mo-
vimento similar ao trocar Chris 
Paul por Russell Westbrook e 
colocá-lo ao lado novamente de 
James Harden - eles atuaram 
juntos e com Kevin Durant no 
Oklahoma City Thunder vice-

-campeão da NBA na temporada 
2011/2012. “Vai ser assustador. 
É tudo que eu posso te dizer. Vai 
ser assustador. E não será para 
nós”, avisou Westbrook. “Estou 
muito empolgado”, completou 
Harden. Livre no mercado, Kevin 
Durant optou por assinar com 
o Brooklyn Nets, que também 
conseguiu fechar com o armador 
Kyrie Irving, ex-Boston Celtics. 
Ainda não é possível afirmar com 
certeza quando o ex-jogador dos 
Warriors vai voltar às quadras 
após sofrer uma grave lesão no 
tendão de Aquiles nas finais da 
temporada passada, mas, quan-
do retornar, formará uma das 
melhores novas duplas da liga. 
A movimentação do mercado de 
agentes livres também colocou 
o Los Angeles Clippers entre os 
favoritos. A franquia fechou com 
o jogador mais cobiçado na liga, 
Kawhi Leonard, que levou o To-
ronto Raptors ao inédito título na 
temporada passada. Ele formará 
dupla com Paul George, outro 
reforço da franquia, e que foi um 
pedido do atual campeão para 
trocar o Canadá pela Califórnia. 
Destaque também para Luka 
Doncic e Kristaps Porzingis, que 
podem causar muito estrago pelo 
Dallas Mavericks. O esloveno já 
provou o que pode fazer ao ser 
eleito o melhor novato da tem-
porada 2018/2019. Já o letão 
foi contratado no campeonato 
passado em uma troca com o 
New York Knicks, mas só agora 
vai estrear pela equipe do Texas. 
Ainda há os Splash Brothers. 
Stephen Curry e Klay Thompson 
continuam juntos nos Warriors, 
apesar do fim da super equipa. 
“O importante nesta liga é ter um 
time. Não dois, três jogadores É 
um time. 
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Liga dos Campeões: SL Benfica tem Lyon em dose dupla para  
      se definir

O Benfica regressa na quarta-
-feira à Liga dos Campeões em 
futebol, competição que tem 
sido um verdadeiro ‘pesadelo’ 
para o clube da Luz, já obrigado 
a vencer na recepção ao Lyon, 
na terceira jornada do Grupo 
G. Das palavras, carregadas de 
ambição e sonhos, do presiden-
te Luís Filipe Vieira, aos actos, 
uma série de derrotas e exibi-
ções confrangedoras da equipa, 
vai um ‘abismo’, que amea-
ça ‘traduzir-se’ numa terceira 
queda consecutiva na fase de 
grupos. Com duas derrotas (1-2 
na recepção ao Leipzig e 1-3 no 
reduto do Leipzig), o ‘onze’ de 
Bruno Lage está já a quatro pon-
tos de russos e gauleses e a três 
dos alemães, pelo que urge um 
triunfo, palavra que raramente 
tem ‘rimado’ com os ‘encarna-
dos’. Nos últimos 20 jogos na 
fase de grupos da ‘Champions’, 
na qual orgulhosamente com-
pete pelo 10.º ano consecutivo, 
o Benfica soma apenas quatro 
vitórias, duas face ao Dínamo de 

Kiev (2016/17) e duas frente ao 
AEK Atenas (2018/19), contra 
13 derrotas. Em 2016/17, ain-
da deu para atingir os oitavos, 
mas seguiu-se uma prestação 
lamentável, em 2017/18 (seis 
derrotas, com 1-14 em golos), e 
nova eliminação, em 2018/19, 
‘amenizada’ pela qualidade dos 
adversários (Bayern Munique e 
Ajax). Desta vez, o Benfica tam-
bém não teve, propriamente, 
um sorteio favorável – evitou 
os ‘tubarões’ do Pote 1, mas 
saíram-lhe equipas fortes do 3 
e 4 -, só que, na Champions, a 
probabilidade de isso aconte-
cer é sempre muito elevada. A 
verdade é que os encarnados 
não estiveram, para já, à altura 
da competição, com poupanças 
que terão saído caras na recep-
ção aos alemães e, depois, com 
uma atuação sem estofo na 
Rússia, onde estiveram mais 
perto de ser goleados do que 
de pontuar. O duplo confronto 
com o Lyon afigura-se, assim, 
determinante, a começar pelo 

jogo na Luz, onde, em 2010/11, 
o Benfica bateu o OL por 4-3, 
depois de chegar a 4-0. Tem, 
aliás, um registo imaculado com 
gauleses em casa (10 vitórias e 
quatro empates). Desta forma, 
as águias só podem pensar em 
ganhar, face a um conjunto que, 
mesmo muito mal internamen-
te — o que provocou a troca de 
treinador (Rudi Garcia sucedeu 
a Silvinho) –, foi capaz de se im-
por, ainda que com felicidade, 
no reduto do Leipzig (2-0). O 
holandês Memphis Depay, que 
inaugurou o marcador na Ale-
manha e já tinha faturado na 
recepção ao Zenit (1-1), é o pe-
rigo número 1 do conjunto gau-
lês, que tem habitualmente o 
guarda-redes internacional luso 
Anthony Lopes na baliza. No sá-
bado, na estréia de Rudi Garcia, 
o Lyon ficou-se por um empata 
a zero na recepção ao modesto 
Dijon, o que aumentou o clima 
de contestação dos adeptos, 
numa altura em que são já oito 
o número de jogos consecuti-

vos sem vencer na ‘Ligue 1’. Por 
seu lado, o onze de Bruno Lage 
logrou, na sexta-feira, uma go-
leada por 4-0 no reduto do Cova 
da Piedade, com bis de Pizzi (já 
10 golos em 2019/20) e Carlos 
Vinicius (quatro tentos em me-
nos de 200 minutos), na tercei-
ra ronda da Taça de Portugal. 
Tendo em conta que jogou com 
uma equipa da II Liga, o Benfica 
vai enfrentar o primeiro adver-
sário a sério 21 dias depois da 
viagem à Rússia, onde só trou-
xe uma boa notícia, na forma 
de primeiro golo oficial para o 
espanhol Raúl de Tomás. O en-
contro entre o Benfica e o Lyon 
está marcado para quarta-feira, 
pelas 20h00, no Estádio da Luz, 
em Lisboa, onde os campeões 
lusos precisam dos três pontos 
para continuar a sonhar com o 
apuramento para os oitavos de 
final. No outro jogo do agrupa-
mento, o Leipzig volta a jogar 
em casa, agora perante o Zenit, 
sendo que só ‘corrigindo’ a pon-
taria, depois de ‘bisar’ na Luz, 
Werner perdeu um ‘hat-trick’ 
de ocasiões claras face aos fran-
ceses, poderá derrotar os cam-
peões russos. Ainda na quarta-
-feira, destaque para a recepção 
do Inter de Milão ao Borussia 
Dortmund, num Grupo F que 
também tem o FC Barcelona na 
corrida, e do Ajax ao Chelsea, no 
H. No Grupo E, o campeão eu-
ropeu Liverpool viaja a Genk. A 
ronda arranca na terça-feira, dia 
em que as atenções se centram 
em Istambul, onde o Galatasa-
ray recebe o Real Madrid, ines-
perado lanterna-vermelha do 
Grupo A, depois do 0-3 no redu-
to do Paris Saint-Germain e do 
sofrido 2-2 com o Club Brugge.


