
Treinador do Arsenal deixa claro que tem ambição na Liga Europa e no campeonato
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bbb Mikel Arteta começou a 
ser treinador do Arsenal em 
dezembro de 2019, dois meses 
e meio antes de Rúben Amo-
rim entrar no Sporting. O es-
panhol teve fases negras no 
clube, mas recebeu sempre 
toda a con ança por parte da 
direção, que agora colhe bons 
frutos da aposta.  
Para Arteta, a continuidade de 
um treinador é vista como um 
ponto positivo, o que destaca 
em relação à equipa leonina. 
“A força da equipa do Sporting 
é a ideia do seu treinador. Con-
seguiu algo muito importante 
e tem jogos na Liga dos Cam-
peões. Vimos que são compe-
titivos e que têm identidade. 
Um pouco como nós. Há mui-
tos anos que o treinador está 
cá. Será difícil para nós, certa-
mente”, declarou Arteta na 
antevisão, à qual o Arsenal 
chegou 1h30 atrasado por pro-
blemas em chegar ao aeropor-
to de Londres. Comentou ain-
da o interesse do Real Madrid: 
“Treinadores e jogadores são 

falados para outros clubes, 
mas estou orgulhoso, satisfei-
to e agradecido por estar no Ar-
senal.” 

O líder espanhol afirmou de-
pois  que não considera os gun-
ners particularmente favori-
tos: “Creio que é vida difícil 
para os dois. Será um teste 
duro, contra uma equipa com 
história.” 

Hoje à tarde, o treinador 
reencontra no José Alvalade o 
compatriota e antigo jogador 
dos gunners, Bellerín. “Adorei 
a pessoa. Deixou-nos algo no 
clube que vai além da sua ca-
pacidade como futebolista. 
Fico contente por vê-lo nova-
mente”, pormenorizou Arteta 
sobre o lateral que está nos 
leões por empréstimo do Bar-
xelona e que vestiu a camisola 
do Arsenal entre 2011 e 2021. 

Está em aberto uma possível 

rotatividade, tendo em conta 
que os gunners lideram a Pre-
mier League: “As duas provas 
são importantes. Queremos 
ganhar sempre. Temos de jo-
gar com os melhores atletas 
possíveis. Há mudanças, há al-
guns que estão disponíveis, 
outros que não. Podemos ro-
dar, podemos gerir. Estamos a 
lidar com as lesões e garanto 
que só jogam os com os que es-
tiverem na melhor condição 
possível. Vemos que há joga-
dores que duram 60 ou 70 mi-
nutos e outros que aguentam 
os 90”.  

O técnico disse ainda que 
conta com Fábio Vieira para o 
jogo, atleta que pode fazer de 
Odegaard, a ‘10’: “O Fábio está 
ok. Falei com ele sobre o Spor-
ting. É bom ter alguém que de-
frontou o Sporting. Foi muito 
útil na nossa análise.”

MIKEL ARTETA Treinador do Arsenal valoriza a 
experiência de Amorim e vê “identidade” no Sporting

“Há muito que 
Rúben está cá” 

Espanhol entrou para o 
comando dos gunners dois 
meses e meio antes de 
Amorim dar passo seme-
lhante e já teve várias fases 
bem negativas no clube, a 
ponto de estar à beira do 
despedimento.

Londres Romarias ao “Emirates” 
Os elementos do Arsenal Portugal viajam por vezes até 
Inglaterra para assistirem a jogos no Emirates ou 
noutros recintos. “A nossa primeira ida foi em 2019 para 
um jogo com os Wolves, mas depois disso já  regressá-
mos. Num jogo contra o Leicester, mais recente, fomos 
uns 12 ou 13”, conta Ricardo Pires sobre as epopeias dos 
“canhões” de Portugal. 

até decidirem juntar-se.  
“Foi em 2014 que decidimos 

criar o nome de Arsenal Portu-
gal, com o objetivo de agregar 
os adeptos do clube no nosso 
país. Depois decidimos fazer o 
primeiro encontro em agosto 
de 2015. Fomos a um bar em 
Viseu assistir pela televisão a 
um jogo contra o Newcastle. Já 
nem me lembro como ficou o 
resultado, se calhar bebemos 
umas cervejas a mais”, conta 
entre risos, sobre um projeto 
que começou por ser uma pá-
gina de Facebook. Agora têm 
um site próprio e apostam 
noutras redes sociais, como o 
“Instagram” ou o “You Tube”, 
mantendo nesta última um di-
reto semanal que depois pode 
ser ouvido em formato de 

podcast no “Spotify”. “Fala-
mos dos jogos da semana ante-
rior, mas também de outras 
notícias, como renovações, 
transferências, rumores, etc. 
Neste momento, são já 223 as 
emissões disponíveis.” 

Fazem-no com prazer, caro-
lice e muita dedicação, até por-
que, como defendem, o Arse-
nal é um clube especial. “É o 
maior clube de Londres e o ter-
ceiro de Inglaterra, apenas 
atrás do Manchester United e 
o Liverpool. Não precisamos 
de injeções de capital, como o 
Chelsea ou o Manchester City. 
É um clube com muita história 
que sempre viveu daquilo que 
fez”, afirma, com orgulho, um 
dos rostos principais do Arse-
nal Portugal.

HÕES

  LIGA EUROPA

Antes de Arteta, Martinelli falou aos jornalistas, expli-
cando que era Fábio Vieira quem devia falar, mas que 
não o faria “por estar doente”. Já depois disso, o treina-
dor garantiu que o português está apto (ver peça de 
cima), desvalorizando a informação. Mas Martinelli 
abordou outros assuntos, como a possibilidade de ser 
ponta de lança. “Posso jogar em qualquer lado. Até a 
guarda-redes”, declarou, comentando sobre o jogo: 
“Com o Arsenal temos de jogar sempre para ganhar, mas 
o Sporting tem muita qualidade.”

Martinelli lança “alarme” 

NETO VAI 
CONTINUAR 
A JOGAR

bbb É um dado adquirido: 
Neto (na foto) não vai arrumar 
as botas no final da presente 
temporada. O central termina 
contrato, mas já definiu que irá 
dar continuidade à carreira. 
Aliás, segundo O JOGO apu-
rou, têm surgido sondagens e 
no final da época o jogador irá 
analisá-las com cuidado. Aos 
34 anos, sente que ainda não 
chegou a hora de colocar um 
ponto final no trajeto como jo-
gador de futebol. Esta época a 
sua utilização tem sido reduzi-
da, mesmo sabendo-se que 
Amorim falou com Frederico 
Varandas e Hugo Viana tendo 
em vista a renovação do con-
trato do central.

CENTRAL  
SUL-COREANO 
NO RADAR 

bbb O Sporting é um dos clu-
bes interessados no sul-corea-
no Kim Ji-soo, de acordo com 
a informação ontem transmi-
tida pelo “Sports Chosun”, da-
quele país asiático. Aos 18 
anos, o central está atualmen-
te a representar a seleção da 
Coreia do Sul de sub-20, na 
Taça da Ásia para aquela cate-
goria etárias. Em três jogos, a 
equipa não sofreu ainda qual-
quer golo na prova. O jornal ci-
tado destaca as capacidades fí-
sicas de Kim Ji-soo (1,92m e 84 
kg), apontando-lhe seme-
lhanças com Kim Min-jae, 
central habitualmente titular 
no Nápoles . O “Chosun” in-
forma ainda que um clube da 
Áustria e o Bayern de Muni-
que também estão na corrida, 
com este último emblema a 
ter mesmo entrado em con-
versações com o Seongnam 
em janeiro passado. O Spor-
ting terá um representante 
atento a Kim Ji-soo nesta Taça 
da Ásia.

Kim Ji-soo tem 18 anos e 
está atualmente a partici-
par pela seleção de sub-20 
na Taça da Ásia desta 
categoria etária
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