
"Jorge Jesus? Vim aqui
para falar de futebol"
Rui Vitória recusa abordar possível regresso do antecessor e revela
como preparou a eliminatória com o PAOK, no play-off da Liga dos Campeões

Luís Antunes
luis.antunes@jn.pt

benfica Rui Vitória, técni-
co das águias, rejeitou abor-
dar o hipotético regresso de

Jorge Jesus ao Benfica, trei-
nador que deixou o cargo no
clube e tem sido apontado
como o possível substituto
de Rui Vitória para a próxi-
ma época. Teme o eventual

regresso de Jesus? "Vim
aqui falar de futebol para
novos e futuros treinadores
sobre aspetos do jogo. Na
próxima conferência de im-

prensa teremos a oportuni-
dade de abordar outros te-
mas", sublinhou o técnico.

O treinador falou aos jor-
nalistas depois de uma pa-
lestra na Faculdade de Mo-
tricidade Humana (FMH)
sobre o plano de jogo ideali-
zado para o enfrentar o

PAOK, em Salonica, refe-
rente à segunda mão do

play-off da Liga dos Cam-
peões.

Numa das vertentes, ex-

plicou o processo de análise
do adversário. "Agarramo-
-nos ao relatório de observa-

ção da equipa, dos jogadores
e dos resultados. Há toda
uma caracterização indivi-
dual, coletiva e uma análise

aos sistema nos últimos três

jogos. Quais são os pontos
fortes ofensivos, defensivos

e a estratégia que adota. Re-
cebo tudo isto num relató-
rio feito pela minha equipa
de trabalho. Depois, olho

para o documento e lanço
um desafio: agora metam a
minha equipa em cima da
adversária. São-me dadas
várias sugestões que depois

agarro ou não", sublinhou.
O técnico bicampeão na-

cional pelas águias deu ain-
da especial foco ao "descan-

so quase total" que conce-
de nas 48 horas subsequen-
tes à competição com in-
tuito de uma recuperação
mais cuidada. •

Rui Vitória conversa com Luís Sardinha, presidente da FMH, e João Aroso

Seferovic encantado
Seferovic, avançado suíço,
não teve dúvidas em cata-

logar a exibição diante da

Bélgica como das "melho-
res da carreira". "Fiz o

meu primeiro hat-trick,
numa noite muito espe-
cial", disse o jogador que
garantiu a ação perfeita -
golos de cabeça, pé esquer-
do e direito. A Suíça deu a

volta ao marcador (0-2),
garantiu o triunfo (5-2) e

um lugar na final four da

Liga das Nações.

Salvio recuperado
Salvio recuperou da lesão

num tornozelo, contraída
no jogo com o Ajax, e en-
contra-se à disposição de

Rui Vitória para o compro-
misso com o Arouca, de-

pois de amanhã, no Estádio
da Luz, inserido da quarta
eliminatória da Taça de

Portugal. Resta esperar
para ver se o extremo inte-

gra as opções do técnico ou
se é poupado em face da

deslocação a Munique para
a Champions.


