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ANDEBOL 

Carlos Ruesga renova 
contrato pelo Sporting 
ua  O espanhol Carlos Ruesga, chave do 
Sporting na conquista do bicampeonato 
e Challenge, renovou por 3 anos: "Os go-
los ao Benfica ficam na minha memória. 
Sinto-me como se tivesse nascido leão." 
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Portugal em 
busca da 
segunda vitória 
rumo ao Europeu 

ANDEBOL Após ter iniciado a pres-
tação no grupo 6 de qualificação 
para o Campeonato da Europa 
2020 com uma vitória sobre a Ro-
ménia por 21-13, Portugal joga 
amanhã diante da Lituânia [14.30 
horas, TV124]. 

A seleção orientada por Paulo Pe-
reira procura somar o segundo 
triunfo na caminhada para o Euro-
peu e manter-se na frente de um 
grupo em que, além de romenos e 
lituanos, a França também está in-
serida. Os dois primeiros classifi-
cados dos grupos e os quatro me-
lhores terceiros garantem o apu-
ramento. • A.G. 
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51 
"O acordo foi fá-
cil É um orgu-
lho e um privilé-
gio estar aqui. 
Sinto-me como 
se tivesse 
nascido leão" 

Carlos Ruesga 
Andebolista, após 
renovar pelo Sporting 

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 14,72 x 7,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77413416 27-10-2018

Gilberto tem 84 internacionalizações 

ANDEBOL 

Gilberto Duarte recuperado 
Seleção defronta 
amanhã (14h30) a 
Lituânia e o lateral 
do Barcelona já vai 
poder jogar 

***Arecuperação total deGil-
berto Duarte é a principal no-
vidade na Seleção Nacional, já 
em Klaipe da, onde amanhã de-
fronta a Lituânia, na segunda 
jornada do Grupo 6 de qualifi-
cação para o Euro'2020. Devi- 

do auma pancada no nariz, o la-
teral-esquerdo apenas entrou 
para cobrar um livre de sete 
metrosnojogo de quarta-feira, 
frente à Roménia. Esse jogo va-
leu um importante triunfo, 
por 21-13, e os portugueses já 
apontam aos lituanos. "É uma 
equipa muito forte, não sei se 
não será até mais do que a Ro-
ménia. Vai ser um jogo difícil, 
mas acredito que podemos 
vencer", anteviu o seleciona-
dor Paulo Jorge Pereira. 
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CARLOS RUESGA 
RENOVOU COM O SPORTING 
O espanhol Carlos Ruesga, de 33 anos, 
renovou com o Sporting e prometeu mais 
troféus depois de, em dois anos, ter festejado 
dois títulos e uma Taça Challenge, fazendo 
186 golos em mais de 50 jogos. "O acordo foi 
fácil. É-  um orgulho e um privilégio estar aqui. 
Sinto-me como se tivesse nascido leão", disse 
o central, que logo na primeira época foi 
eleito o melhor do campeonato. 
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ANDEBOL - SPORTING 

RUESGA RENOVA 
Carlos Ruesga renovou 
ontem contrato com 
o Sporting. "É um orgu-
lho estar num clube 
com esta dimensão", 
disse o andebolista es-
panhol de 33 anos. 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 15,84 x 9,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77412860 27-10-2018

ANDEBOL 

-+ Internacional espanhol, 33 
anos, renovou contrato com o 
Sporting até 2022 

Carlos Ruesga com Miguel Albuquerque 

Ruesga continua com «a família» 

O Sporting anunciou ontem a 
renovação de contrato com o espanhol 
Carlos Ruesga, que passa agora a estar 
ligado ao clube de Alvaiade até 2022. O 
central, 33 anos, garantiu que o acordo 
«foi fácil». «É um orgulho e um 
privilégio estar aqui, num clube com 
esta dimensão. Com  muita humildade, 
vou continuar a ajudar o Sporting a 
conquistar o máximo de títulos  

possíveis, até porque o balanço tem sido 
espectacular. Só tenho a agradecer a 
todas as pessoas pelo trabalho, apoio e 
carinho que me têm dado», disse, 
resumindo o tempo passado em Lisboa,  

onde chegou no início da época 
2016/2017. «Quando cheguei não 
conhecia bem a dimensão do Sporting 
e agora sinto-me como se tivesse 
nascido leão. Os adeptos são incríveis. 
Puxam muito por nós, e tento sempre 
representar as nossas cores o melhor 
possível a jogar em casa ou fora. O 
Sporting é a minha família», garantiu. 
Ruesga assegurou que o primeiro 
título de campeão nacional «foi muito 
importante, porque o Sporting estava 
há algum tempo sem o conseguir, mas 
manter esse nível também foi muito 
especial». «Temos de estar sempre 
na luta dos títulos nacionais e dar o 
nosso melhor na Liga dos Campeões. 
Estamos no caminho certo», concluiu. 
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D ANDEBOL. A Seleção já está em 
Klaipeda, onde amanhã defronta a 
Lituânia. 
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