
Campeonato, Taça, Supertaça e Taça Ibérica: equipa feminina dó Sportlng ganhou todas as provas qúé disputou ria "época passada
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¦"¦¦¦ 01 uma época única e

certamente históri-// "¦¦ ca. Hoje, em Lisboa,
qualquer rapariga que
queira jogar râguebi,

seja qual for a sua preferência clu-
bfetica, é no Sporting que quer jo-
gar», sublinha Rafael Lucas Pe-
reira, responsável máximo da
modalidade no Sporting.

A equipa feminina, tricampeã
nacional, somou, em 2018-2019, a

supertaça, a taça de Portugal e a

taça Ibérica. Isabel Ozorio, Leonor

Amaral, Inês Marques, Antóniaßra-

ga, Daniela Correia, Francisca Bap-
tista, Josefa Gabriel e Maria Heitor,
as brasileiras Thamara Rangel e Ed-
na Santini (que esteve nos Jogos

Olímpicos do Rio de Janeiro 2016) e

as australianas Leilani Perese (2017-
-2018) e Harono Te Iringa, são algu-
mas das internacionais do plantei.

Catarina Pires, 26 anos, 12 de

râguebi, começou, à imagem de ou-
tras do plantei, no Técnico, clube
das Olaias, em Lisboa. Antiga in-
ternacional, depois de uma lesão no
tendão de Aquiles optou por jogar só

de verde e branco. «Aqui estou com
as minhas amigas e identifico-me
com o clube», assume. «Tenho o

meu trabalho, era difícil estar em
todo o lado», reforça a atleta que
tem um mestrado em Engenharia
Mecânica. Quer jogar «até aos 30»
e depois «ter filhos» , sorri. «E se ca-
lhar ajudar nos treinos» , sublinha.

Chama a atenção para a neces-
sidade «de mais investimentos, me-

lhores árbitros e aposta na forma-
ção» namodalidadeque, reconhece,
«não é apelativa paras as rapari-
gas» , por isso cabe a quem gere e a

quem está dentro de campo «mos-
trar que não e só para homens, nem
é super perigoso», frisa. «O touch

ragby é iim bom princípio para ini-
ciar», recomenda.

Começou aos 14 anos, no CDUP,
no Porto, de onde é natural, foi para
Lisboa estudar Gestão do Desporto,
no ISEG, juntou-se ao Técnico e de-
pois ao Sporting. Isabel Ozorio, 29

anos, atira, sem vedetismos, que os

«mais de 100 jogos por Portugal»
dão-lhe o estatuto de «atleta com
mais internacionalizações». Jogará

enquanto se «divertir» e achar que
acrescenta algo, refere. Diz que a
realidade do Sporting é diferente
dos outros clubes. «Tem a ver com
as jogadoras e o modo como rece-
bemos as pessoas», desvenda.

Trabalha em gestão de software,

juntamente com outra jogadora do

plantei, numa empresa inglesa cujo
CEO, inglês, «apoia e valoriza quem
pratica desporto para além do tra-
balho» . Fala da mudança de men-
talidades e do papel da mulher no

desporto e na sociedade. «Espero
que também se verifique no râgue -
bi. É um processo de mudança, te-
mos um papel fundamental e te-
mos de exigir», remata.

CORPO ESTRANHO NA ESCOLA
Do norte, do CDUP, veio tam-

bém Maria Branco, 29 anos. Come-

çou aos 16 anos e por lá ficou «até
terminarem» com o râguebi femi-
nino. Cinco anos depois, a trabalhar

em Lisboa, numa consultora de IT,
foi convidada, na época 2016-2017,
a treinar os sub-12 e desafiada a jo-
gar um jogo. «Vesti a camisola (su-
pertaça) e nunca mais quis despi-
-la», admite. «Digo sempre que é
a minha última época. Sei que para
o ano cá estarei» , solta uma garga-
lhada, ela que está na terceira tem-
porada de verde e branco. «Pelo
menos atéàtaça Ibérica», acrescen-
ta. «Chego ao final da época can-
sada. Treinadora, treinos, são sete
dias de râguebi... mais o trabalho.

Enquanto conseguir conciliar . . . » ,

deixa no ar. «Visto a camisola que
gosto e me orgulha» . Por isso, vê-
-se a «ficar ligada ao Sporting».
«Agora não consigo dizer até quan-
do e de que maneira», ressalva.

Marta, 16 anos, é a benjamim.
«Fiz a formação (Técnico) com ra-
pazes e decidi continuar para lá
do limite dos sub-14. (Eles) trei-
nam de forma mais simpática e

havia alguma retração comigo»
confidencia. Hoje, entre os seus,
reconhece que aprende com «as
mais velhas», e que são «um
exemplo». Assume que é um
«corpo estranho na escola (Alemã,
em Lisboa) » , embora esta lhe en-
sine que o desporto «é fundamen-
tal» e que fica contente por as

amigas irem assistir aos jogos, em-
bora a considerem «maluca».
INCERTEZAS QUANTO AO FUTURO

Edna Santini, internacional bra-
sileira, regressou ao Brasil depois
da época escolar (Lusófona) e des-

portiva. «Em Portugal há duas boas

equipas: Sporting e Benfica. O res-
to acaba por ser um passeio» . Acon-



selha atrabalhar «abase», ouseja...
os escalões de formação. No Brasil,
o râguebi começou a crescer com
«projetos sociais e aqui devem fa-
zer igual. Transformar pessoas em
bons cidadãos e não só desportis-
tas» , avisa a campeã nacional, que
viajou para casa sem bilhete de vol-
ta. «Não sei sobre a próxima tem-
porada. . . » , deixa no ar.

«Julgo que esta época represen-
tou um fim de um ciclo no râgue-
bi. Um ciclo de vitórias e de uma
aposta na internacionalização da
marca através do râguebi. O futu-
ro trará outro tipo de desafios»,
refere Rafael Lucas Pereira, sem
esconder certa preocupação com
eventuais cortes.

7 épocas, 3 como modalidade
oficial, o râguebi leonino passou
por quatro presidentes (do clube e

da SAD) . «Num clube de futebol o

râguebi será sempre olhado com
desconfiança. Em 7 anos nunca
estivemos na agenda presidencial,
mas isso nunca nos impediu de lu-
tar e, acima de tudo, de ganhar.
Para nós sempre foi mais impor-
tante ter postes na Academia ou
trazer-um jogo inieruacionaLpara
Alváíàaé»*, fihâttzòú/ •*•-*-*
Pedro Leal, um

internacional

ao comando
Pedro Leal, um dos mais internacio-

nais jogadores de râguebi nacional, em

sevense em XV, agarrou na equipa fe-
minina no início da época passada.

«Sempre me interessou», começa por

dizer.«Vi-a a dedicação delas. Treinam

quase mais que os rapazes», acres-
centa. Sobre a realidade que vive, con-

sidera que «é um desafio maioreuma boa

entrada enquanto treinador», sustenta

Pedro Leal, que ainda calça as botas na

peledeiogadordoGrupoDesportívoDi-
reito. Olha para a

temporada pas-
sada e «gratifi-
cante» é a pala-
vra que lhe sai

«Ganhámos tudo

p que havia para

ganhar», exriama.

«Fez-me lembrar

o meu ano de jo-
gador no Direito

quando ganhá-
mos tudo (2015-

-2016)», recorda.




