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JUNIORES B. «Ficar nas oito 
melhores seleções do Mundo é 
ambicioso, mas é a nossa forma de 
estar», diz Paulo Pereira, seleciona-
dor sénior masculino, sobre o objeti-
vo de Portugal no Grupo C, do Mun- 

dial sub-19, na Geórgia, com a 
Croácia — adversária de hoje —
Argentina, Coreia, Polónia e Brasil. 
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Tiago Rocha, Felipe Borges e Pedro Valdés são os reforços dos leões 

MIGUEL NUNES/ASF mfflurrillm~~ 
• • 

Sporting 
tem vantagens 
Plantei apresentou-se antes do jogo de pré-

-época o Títulos e «boa base» animam grupo 

mais desporto  

ANDEBOL TEMPORADA 2017/18 

Por 

GABRIELA MELO 

ONCLIADAS duas sema-
nas de trabalho no Multi-
desportivo de Alvaiade, o 
Sporting mostra-se no 
Pavilhão do Águas San- 

tas, hoje, no primeiro jogo de pre-
paração, com a vantagem de man-
ter a estrutura a valer a conquista do 
último título nacional e a Taça 
Challenge, segundo o treinador Hu-
go Canela, embora «sem favoritis-
mo» acrescido. 

«É muito bom o Sporting come-
çar como não está habituado a fazê 
-lo — com uma vitória. Embora se 
diga que o campeão nacional nor-
malmente parte à frente, no jogo não 
é assim. Ganham-se jogos porque 
se tem a melhor equipa. E estamos 
a trabalhar para termos uma gran-
de equipa com estes jogadores, uni-
dos nos objetivos do Sporting. Se 
conseguirem estar focados e juntos, 
aliado à qualidade, é uma vantagem 
serem campeões», admitiu Hugo 
Canela, ontem, no início da tercei-
ra semana de trabalho em Alvaiade, 
ainda fora do Pavilhão João Rocha. 

Além deste troféu, o Sporting luta 
pelo acesso à Liga dos Campeões, a 
Taça de Portugal e a Supertaça, o 
primeiro em discussão, frente •ao 
ABC, a 27 deste mês. «Quando se 
tem uma boa base e se começa com 
uma boa base, é uma vantagem em 
termos de introdução de objetivos e 
de situações de jogo, porque 
mas coisas já estão definidas. 

Boa Hora com 
sete reforços 
+ Lisboetas mostraram ontem 
plantei de 2017/18. Recebem Spor-
ting no jogo de apresentação, a 26 

O ucraniano Dmytro Bruy foi uma das 
caras novas do plantei do Boa Hora 
para a época 2017/18,apresentadas 
ontem no pavilhão Fernando Tavares, 
em Lisboa. Tiselita, Cavalcanti, Nuno 
Pinto, Casal, André Lima e David Pinto 
sâo as restantes novidades da equipa 
que continua a ter Luis Santana por 
treinador. Os lisboetas têm jogo de 
apresentação marcado para 26 deste 
mês (20.30 h) frente ao SportIng.H. C. 

PLANTEL DO SPORTING 
) 4  2017/18 

NOME POSIÇAO CLUBE ANTERIOR  
Matc¡  Asa*. guarda-redes Sporting 
AVosa Cudk guarda-redes Sporting  
Manuel Gaspar  guarda-redes Sporting, 
Pedro Portela ponta direito SPorting 
Francisco  Tavares ponta direito Sporting  
Pedro Solha ponta esquerdo Sporting 
Bruno Gaspar ponta esquerdo Sporting 
Ivan Nikcevk ponta esquerdo........._..  Sporting 
Felipe Borges ponta esquerdo Montpellier  
Janko  Eiozovk lateral direito Sporting 
Cláudio Pedroso lateral direito Sporting 
Pedro Valdés lateral esquerdo Avanca  
Bosko Bjelanovic lateral e  
Carlos Ruesga central _Sporting 
Carlos Lameiro central Sporting 
Michal Kopco pivot Sporting 
Tiago  Rocha pivot Wisla Piock  

universal Sporting 
rting 

TreinadorrHugo Canela. 
Adiuntod.uis Cruz   

PLANTEL DO BOA HORA 
9 2017/18 

NOME POSIÇAO CLUBE ANTERIOR  
Vasco Ribeiro guarda-redes Boa Hora 
Henrique Carlota guarda-redes Boa Hora 
Denis Tiselita guarda-redes Camões  
Pedro Pinto ponta esquerdo Boa Hora  
Sandro Domingues p. esquerdo Boa Hora  
Gabriel Cavalcanti p. esquerdo Belenenses  
Luis Nunes lateral esquerdo Boa Hora 
Pedro Sequeira lat esquerdo Boa Hora  
Rui Barreto central Boa Hora 
Bruno  Ferreira central Boa Hora 
Dmytro Brtry lateral direito Maibork (Polónia) 
João Casal lateral direito Vit. Setúbal 
João Martins lateral direito Boa Hora  
Nono Pinto ponta direito Belenenses 
André Lima ponta cfireito Benfica 
Uros Markovk pivot Boa Hora  

'David Pinto pivot Benfica  
Trabradottuis Santana AdjuntoFilipe Pereira   

uma questão de voltar a afinar. Os 
reforços também adicionaram qua-
lidade à equipa. É uma vantagem 
termos mantido o grupo», reforça 
o técnico. 

Do atual plantei, reforçado por 
Pedro Valdés, Felipe Borges e Tiago 
Rocha, apenas Aljosa Cudic, adoen-
tado, falhou o treino, assim como 
Bruno e Manuel Gaspar, chamados 
ao Europeu de juniores. O juvenil  

Salvador Nogueira Salvador e os 
igualmente juniores Tiago Silva e Joel 
Ribeiro completam a equipa na pré-
-época. Mas Hugo Canela não se 
queixa e elogia a reação dos jogado-
res «à imensa carga física» da últi-
ma semana. «Estão muito motiva-
dos e disponíveis e estou satisfeito até 
ao momento.» 

A Liga dos Campeões, «o sonho 
de qualquer pessoa ligada ao an-
debol», para já ainda condiciona-
da à fase de qualificação, é um dos 
temas preferidos dos jogadores. No 
campeonato, «não se sentem fa-
voritos», nas palavras do técnico, 
que recorda a qualidade dos rivais 
Benfica e FC Porto. «Estou muito 
entusiasmado com esta temporada. 
Todas as mexidas nas equipas signi-
ficarão um campeonato mais forte. 
Falando do Benfica, que tem um 
novo treinador [Carlos Resende], o 
que motiva sempre os jogadores, 
além de ter trazido alguns reforços, 
será muito difícil de bater. O FC Por-
to mantém-se sempre muito com-
petitivo, com a mesma base de há al-
guns anos, e será complicado 
defrontá-lo, o que é ótimo!» 

ALEXANDRE PONA/ASF 

Dmytro Bruy, 
ucraniano orhmdo 
de dube polaco, 
é um dos sete 
Jogadores com 
que o Boa Hora 
se reforçou para 
disputar a época 
2017/18 na divisão 
maior do andebol 
nacional 

Frankis Carol 
Edmilson  Araújo universal 

Hugo Canela lideréu a terceira semana de trabalho, ontem, no multidesportivo 
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O ESTARREJA. Recebe hoje Torneio 

Int com jogos FC Porto-Brave Kings 
(Jap) ,19h, e Avanca-Halden (Nor.), 21 
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Avelino Conceição    

A quarta edição do Torneio In-
ternacional de Andebol “Cidade
de Estarreja”, organizado pela
Artística de Avanca, que o apro-
veita para dar a conhecer ofi-
cialmente as novas caras do
plantel, realiza-se hoje e ama-
nhã. O torneio serve, também,
para a equipa de Carlos Mar-
tingo competir ao mais alto ní-
vel e para dar mais experiência
a jovens talentos que vão sur-
gindo na formação avanca-
nense.

Com quatro partidas em dois
dias, são esperados jogos de
grande qualidade, que consi-
gam promover a modalidade
no concelho. Hoje, pelas 19 ho-
ras, o FC Porto defronta os ja-
poneses do Brave Kings, sendo
que, duas horas depois, a equi -
pa anfitriã joga frente à forma-
ção norueguesa do Halden
Top pandball. Amanhã, às 19 ho-
ras, na partida de atribuição do
terceiro e quarto lugares, de-
frontam-se as equipas que hoje
saírem derrotadas. Às 21 horas
tem lugar o sempre aguardado
jogo de atribuição do primeiro
lugar da quarta edição deste
torneio internacional.

Refira-se que a equipa avan-
canense, que continua a ser li-
derada por Carlos Martingo, já
efectuou duas partidas de pre-
paração nesta pré-época, diante
do FC Porto e Águas Santas,
averbando derrotas nos dois
encontros.|

Torneio 
internacional 
de Estarreja 
arranca hoje

Andebol
Seniores Masculinos
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Andebol verde- 
rubro arranca a 
23 de Setembro 
A equipa do Marítimo conheceu 
ontem o sorteio do Campeonato 
Nacional da II Divisão masculi-
na, onde os madeirenses voltam a 
competir na zona norte do país. 

Liderados pelo ex-internacio-
nal Paulo Vieira a formação ver-
de-rubro integra, na primeira 
fase da prova, a zonal juntamen-
te com as formações do Ac. São 
Mamede, Boavista, CA Póvoa 
Varzim, CCR Ferrmentões, CDC 
São Paio Oleiros, CP Natação, FC 
Gaia, FC Porto B e Ginásio Santo 
Tirso. 

Esta primeira fase do campeo-
nato tem o seu início agendado 
para 23 de Setembro e com os 
maritimistas a receberem, no 
seu pavilhão, a visita da equipa B 
do FC Porto. Já na segunda ron-
da os insulares voltam a jogar na 
Região, medindo forças com o 
Ginásio Santo Tirso, a 30 de Se-
tembro. A primeira partida fora 
de portas acontece no dia 7 de 
Outubro com uma deslocação ao 
reduto do Fermentões. 
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Sports Madeira 2017/2018 deu-se a conhecer durante o dia de ontem e com algumas novidades no plantel.OClube Sports Madeira já deu
a conhecer o plantel que vai
apresentar na próxima tem-
porada.

A equipa iniciará os treinos co-
letivos para a presente temporada
já no próximo dia 21 de agosto.
Marco Freitas apresenta-se, uma

vez mais, como treinador princi-
pal, sendo que será coadjuvado
por Fábio Teixeira.
Do plantel para esta nova época

destaque para a inclusão das atle-
tas dos escalões de juvenis e ju-
niores do clube - Ana Pestana,
Diva Castro, Francisca Abreu, Leo-
nor Abreu, Leonor Rodrigues,
Rosa Gonçalves e Teresa Rodri-
gues, a que se juntam duas inter-
nacionais A que regressam ao
clube: Andreia Andrade e Cláudia
Aguiar.
Às atletas que integram neste

momento o plantel sénior pode-
rão juntar-se ainda algumas atle-
tas juniores do clube que aguar-
dam a conclusão dos processos
de candidatura ao ensino supe-
rior.

SPORTS EM SANTO OVÍDIO
Entretanto, a formação madei-

rense vai participar no XXI Inter-
nacional Festas de St.º Ovídio que
se realiza entre os dias 1 e 3 de se-
tembro, em Vila Nova de Gaia. A
equipa madeirense faz parte do
grupo A, juntamente com as es-
panholas Balonmano Porrino, Ala-
varium e ainda CSF Marinha.

CS Madeira mostrou
ontem o plantel com que
vai participar no
Campeonato Nacional de
Seniores Femininos. Nota
para a inclusão de duas
internacionais A, Andreia
Andrade e Cláudia
Aguiar.

ANDEBOL
DÉCIO FERREIRA
decioferreira@jm-madeira.pt

Sports Madeira deu-se a conhecer

Odete Freitas

CS MADEIRA
E Q U I P A  T É C N I C A

Marco Freitas (Treinador)
Fábio Teixeira (Adjunto)

Rosa Gonçalves Sandra Gonçalves Teresa Rodrigues Leonor Rodrigues Ana Franco

Diva Castro Francisca Abreu Jéssica Gouveia Leonor Abreu Márcia Teixeira Maria Kourdoulos

Cláudia Aguiar Ana Andrade Ana Araújo Ana Castro Ana Pestana Catarina Ascensão

Andreia Andrade

Marítimo conhece
calendário 17/18
O CS Marítimo inicia a sua parti-

cipação no Campeonato Nacional
Seniores Masculinos diante do FC
Porto B, em partida a ter lugar no
PAvilhão do Marítimo. O embate
entre “verde-rubros” e “dragões”
está marcado para o próximo dia
23 de setembro. Na segunda jornada,
a equipa madeirense terá pela frente
a formação do GC Santo Tirso, em
jogo marcado para 30/09. A primeira
saída da equipa “verde-rubra” está
marcada para o terreno do Fer-
mentões, num embate marcado
para 07/10. Na quarta jornada os
madeirenses têm novo compromis-
so caseiro, desta feita diante do CA
Póvoa de Varzim, jogo esse marcado
para a 14/10. Para a 5.ª jornada está
reservado o embate entre o FC Gaia
e o Marítimo, aprazado para 21/10.
A sexta jornada vai colocar frente a
frente os “verde-rubros” e o São
Paio Oleiros, agendado para 04/11.
O jogo entre “axadrezados” e “ver-
de-rubros” marca a 7.ª jornada da
prova e está marcado para 11/11. A
oitava jornada coloca o Marítimo
novamente a jogar em casa, desta
feita diante do AA São Mamede,
jogo marcado para 18/11.
A primeira volta chega ao final e

vai colocar o CP Natação no caminho
dos madeirenses, fora de portas,
num embate marcado para dia
25/11. JM
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CS Madeira
apresentou
plantel
Equipa de Marco Freitas
conta com 19 atletas para
disputar o campeonato na-
cional de Andebol. 
pág. 33
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A 

  

-, 

ANDEBOL 
Torneio Internadonal 
Cidade de Estarreja: Brave 
Kings-FC Porto,19h00, 
Pavilhão Municipal de 
Estarrejà. 

CICLISMO 
Volta a Portugal - 4.* 
etapa - Màcedo de 
Cavaleiros-Mondim de 
Basto (Sr.a da Graça), 
na distância de 152,7 km. 

I Liga -1.ajornada -
Marítimo-Paços de Ferreira, 
16h00. 
II Liga - ta jornada - 
Oliveirense-Benfica B, 
19h00, Estádio Municipal 
de Aveiro. 
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P I!) ;1$)   O Sporting apresentou o plantei para a próxima temporada, em que se destaca o trio 
de refows. O foco está já na Supertaça e na fase de apuramento para a Liga dos Campeões 

NUCLEO REFORMADO PARA 
O ATAQUE A CHAIIPIONS 
Tiago Rocha, Pedro Valdés 
e Felipe Borges são as caras 
novas do campeão nacio-
nal, cujo treinador admite 
partir em vantagem pela 
preservação da "boa base". 
Primeiros alvos são a 2.7 de 
agosto e z e 3 de setembro 

SANDRORMUIPIRO 
• .• No arranque da terceira 
semana de preparação, a equi-
pa de andebol do Sporting 
abriu o treino, ainda realizado 
no Multidesportivo deAlvala-
de, aos jomalistas.A estreia no 
novo pavilhão João Rocha está 
para breve para os campeões 
nacionais, que mantêm abase 
do plantei datemporadapassa-
da. Chegaram três reforços, o 
pivô Tiago Rocha, o lateral-es-
querdo PedroValdés e o ponta-
esquerda Felipe Borges, para 
colmatar as saídas de Oneto, 
Zabic e João Paulo Pinto. Pou-
cas mexidas que levam o Spor-
tinga partirá frente para a nova 
temporada. 

"É óbvio que quando se tem 
uma boa base, algumas das coi-
sas já estão definidas, temos 
vantagem nisso", admitiu o 
técnicodos leões, HugoCanela, 
que já temo foco na Supertaça, 
frente ao ABC (a 27 de agosto). 
O grande objetivo, porém, será 
atingir a fase de grupos da Liga 
dos Campeões, mas os leões 
terão ainda de ultrapassar a fase 
de qualificação, a 2 e 3 de setem- 

bro, em Presov, Eslováquia. "A 
Supertaça é a primeira compe- 
tição que temos para ganhar, 

"Os jogadores 
querem imenso 
participar na Liga 
dos Campeões" 
ilaspoCansia 
Treinador do Sporting 

por isso é nela que nos iremos 
focar. Depois, iremos passo a 
passo. Todos ambicionamos 
chegar à Ligados Campeões, os 
jogadores querem imenso par-
ticipar nela", vincou Canela. 

Contratação mais sonante 
dos leões, Tiago Rocha tem ex-
periência de Champions, e es-
pera ajudar os leões a conseguir 
a qualificação. "Joguei cinco 
anos na Liga dos Campeões. 
Vim para dar mais experiência 
à equipa e espero que lá consi-
gamos entrar", considerou o 
internacional português. 

SPORHKGRA\ TE[ 2:17/1 
W? NOME Pef  R.:`,r,O ,r>,'1.DE CLUBE ANTERIOR  
1 111~sadia Guarda-redes 23 
2PedroVirdès Latera

a-
1 esquerdo 

5 ~ * Postdireita 
37  29 

7 ilirKti)dinovk 
Pivô 
taterrkesquerdo _op

•
 

10 di&tioPedroso Lateral-dnito 31 
11 tiatiOeRueiga Central 32 
1.1 ~Caiai Universal 29 
15 PedzoSolha Ponta-esquerda 
16 A3oaaCudfc Guarda-redes 259 --- 
ti 7201pRoclia  Piv0

31  18 Csalosearnello CentW  38 
2

--" Tallirsa  Ponta4ïetta 
An4o Untveriai 2 %."--- 

24 Iftilásadomaier Glarda•ledes  18 ~dm •  
26 arimoGosper Ponta-esquerda 19 Spartinp. .. 
37 breallakeirife

Lace 
36 

"Yr"-~ozos* Lateral-direito 32 
fi
r
l
ielna

lkages  - Pontaesquercia 33 . 
.11upot2inelxTreadoradiunto:fidíOruz  

Campedo nacional mostrou ontem a equipa com que vai discudr, para 0, a Supertaça e a entrada na Champions 
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Campeão 
Sporting regressa 
cheio de ambição 
• A equipa de andebol do 
Sporting para 2017/18 
apresentou-se ontem à Im-
prensa, após três semanas 
de treinos. O campeão na-
cional em titulo assumiu 
os objetivos de tentar ga-
nhar tudo em Portugal e a 
ambição de conseguir en-
trar na Liga dos Campeões. 
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ANDEBOL Portugal estreia-se 
hoje frente à Croácia no 
Campeonato do Mundo sub - 19 
masculino, que vai decorrer em 
Tbillsi, na Geórgia. O jogo está 
agendado para as 7 horas da 
manhã portuguesas. 
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REFORÇOS. Tiago Rocha, Felipe Borges e Pedro Valdés são as novidades 

MOMENTO 
O gigante croata Matej Asanin. 
guardião que foi urna das figu-
ras dos leões na época passada, 
treinou com recurso... a bolas de 
ténis de mesa! 

ANDEBOL 

LEAO QUER REPETIR 
Na ressaca do título, 
Sporting apresenta 
equipa com a mesma 
base e três reforços 

JOSÉ MORGADO 

O plantel de andebol do Spor-
ting foi ontem apresentado à im-
prensa emAlvalade - mas não ain-
da no novo Pavilhão João Rocha -
com a ambição renovada de tentar 
repetir a temporada de sucesso que 
foi a de 2016 /17, que terminou com 
a conquista do título nacional e a 
vitória na Taça Challenge. 

Para a nova época, os leões man-
t iveram o treinador, Hugo Canela, 
e grande parte do grupo que ven-
ceu quase tudo naúltima tempora-
da (faltou a Taça, com derrota na 
final para o ABC). Saíram apenas 
três jogadores - Zabic, Oneto e 
João Paulo Pinto - e entraram três 
reforços que prometem acrescen-
tar qualidade: Tiago Rocha (ex-
Wisla Plock), Pedro Valdés (ex-
Avanca) e Felipe Borges (ex-
Montpellier). 

Rocha, o reforço mais sonante, 
está confiante no sucesso do grupo. 
"Estes primeiros dias têm sido 
muito positivos. Tenho sido muito 
bem tratado e estamos ainda na 
fase de adaptação. Espero que pos - 
samos ganhar muitos títulos por-
que foi para isso quetambém vim", 
confessou o pivô, que acredita que 
os leões têm nível para se apurar 
para a fase de grupos da Liga dos 
Campeões. "Temos chances. Va-
mos jogar em casa do Presov mas 
tentaremos contrariar isso. Vamos 
trabalhar e tentar alcançar o obje - 
tivo que é passar esta fase" . 

Hugo Canela, técnico dos leões, 
parte confiante, mas também 
atento aos rivais. "Quando se tem 
tuna boa base é uma vantagem. Há 
coisas já definidas e é só afinar. E 
temos três reforços que vêm trazer 
qualidade. O. Be4f.ica,trocou de 
treinador e isso dá sempre motiva-
ção. O FC Porto é sempre competi-
t ivo e mantém a base. Vai ser fan- 

- tástico jogar contra eles." o 

SUCESSO 

ELA= PARA2017/18 
Matej Asanin Guarda-Redes  
Aljosa Cudic Guardii-lledes 
Manuel Gaspar Guarda-lledei -- 
Erankls Carole Universal  
Edniilson Araújo Universal  
Carlos Ruesga  Central 
Carlos Carneiro Central  
Pedro Valdés Lateral  
Clàüdlo Pedroso Lateral  
Biiiik'nBjelinovic Lateral  
..Tariko Bozovic Lateral 

Ponta 
Ponta 
Ponta 
Ponta 
Ponta 
Ponta 

Tiago Rocha Pivô 
MicliaelRopko PIVÔ 

_ Treinador: Hugo Canela 

Eellpe Borges 
IV» Uíkcevíc 
Bruno Gaspar 
tranctsco Tavares 
Pedro Solha  
Pedro Portela 

PROTAGONISTAS 

"VEJO AS ALTERAÇÕES 
NO BENFICA E FC PORTO DE 
FORMA MUITO ENTUSIASTA. 
VAI SER DIFICIL" 
HUGO CANELA. treinador 

"ESTÁ TUDO A CORRER 
DENTRO DA NORMAUDADE. 
O PRIMEIRO OBJETIVO 
É A SUPERTAÇA" 
CARLOS CARNEIRO, capitão 

"TEMOS UM BOM GRUPO 
E MUITA VONTADE DE 
MELHORAR A CADA DIA. 
VAMOS LUTAR POR TODOS 
OS TROFÉUS" 
CARLOS RUESGA. melhor jogador 
do campeonato 2016/17 
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A13Andebol do Sporting arranca com sede de títulos e o sonho da Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-08-2017

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=85b25325

 
A equipa de andebol do Sporting para a época 2017/18 apresentou-se hoje à imprensa, assumindo os
objetivos de vencer todos os títulos a nível nacional e a ambição de conseguir chegar à Liga dos
Campeões.
 
PUB
 
PUB
 
Depois de conduzir os 'leões' ao título de campeão nacional e à conquista da Taça Challenge na
temporada transata, o treinador Hugo Canela fez um balanço "muito positivo" das primeiras três
semanas de trabalho e salientou a vontade de iniciar a época com uma vitória na Supertaça, agendada
para dia 27, frente ao ABC/UMinho, em Mêda.
 
"A Supertaça é a primeira competição que temos para ganhar e é aquela em que nos vamos focar.
Isto é passo a passo, com objetivos bem realistas e uma coisa de cada vez. Todos ambicionamos
chegar à Liga dos Campeões, é o sonho de qualquer pessoa no andebol e os jogadores querem imenso
lá jogar, mas, para já, temos a Supertaça", declarou.
 
O técnico 'leonino' tomou as rédeas da equipa em fevereiro, quando a temporada já ia a meio, mas
valorizou agora a oportunidade de começar a nova época já ao leme do clube de Alvalade.
Paralelamente, aproveitou também para elogiar a estabilidade do plantel, que mantém a base campeã
e conta apenas com três reforços: Tiago Rocha, Felipe Borges e Pedro Valdés.
 
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
 
Subscrever
"Quando se tem uma boa base e se começa com ela acho que é uma vantagem. Ainda por cima
tivemos a possibilidade de ter três reforços que vieram trazer qualidade à nossa equipa. É para isso
que estamos a trabalhar: que eles sejam uma grande equipa. Começar como campeão é uma
vantagem", observou.
 
Questionado sobre a réplica que aguarda dos rivais FC Porto e Benfica, Hugo Canela admitiu ver com
satisfação que a competitividade será maior nesta nova temporada.
 
"Vejo de forma bastante entusiasta, porque o que se está a fazer nas outras equipas vai fazer que o
campeonato seja espetacular. O Benfica tem um novo treinador e isso motiva os jogadores, tendo
também alguns reforços, e o FC Porto é muito competitivo e mantém uma base muito estável há
alguns anos. Vai ser extremamente difícil jogar contra eles", concluiu.
 
Em nome do plantel, o capitão Carlos Carneiro preferiu centrar o discurso no embate da Supertaça,
relegando para segundo plano as aspirações de conseguir uma vaga na próxima edição da Liga dos
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Campeões, cujo apuramento se decide em setembro.
 
"À imagem do que foi o ano passado, pensamos jogo a jogo. O nosso primeiro objetivo é a Supertaça,
a Liga dos Campeões ainda não entra muito no nosso horizonte. Queremos conquistar a Supertaça e
depois pensaremos em tempo oportuno na Liga dos Campeões. É o sonho de muitos atletas e para
muitos será a primeira vez. Partimos com muita ilusão", disse.
 
Já Carlos Ruesga, que foi eleito o melhor jogador do anterior campeonato, manifestou a expectativa
de ver o Sporting com uma equipa ainda mais forte este ano, reconhecendo também as maiores
dificuldades que se avizinham por força do estatuto de campeão.
 
"Temos de trabalhar, há poucos jogadores novos, os outros já se conhecem mais e temos de continuar
a trabalhar. Agora, somos os favoritos, porque todas as equipas nos querem ganhar. Vamos ter de
fazer o nosso melhor".
 
Finalmente, o reforço Tiago Rocha confessou estar "bastante feliz" com o regresso a Portugal, depois
de uma passagem pelo Wisla Plock, da Polónia, enfatizando a importância do treinador Hugo Canela
na esperança de assinar uma boa época de leão ao peito.
 
"É um excelente treinador e tem demonstrado isso. No ano passado pegou na equipa a meio do ano e
conseguiu ser campeão. Acho que vai ser um treinador com bastante sucesso. Esta equipa tem muita
qualidade e eu espero poder acrescentar um bocadinho de qualidade também", sentenciou.
 
COMENTÁRIOS
 
07 de AGOSTO de 2017 - 21:42
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