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Querer é poder!
®Num fim de semana alucinante quero destacar o futebol
português e o futebol praticado em Portugal, onde ressalta
a qualidade dos e das atletas e
os sucessos desportivos que
fazem crescer a nossa reputação. Quero dar os parabéns à
Seleção de sub-2o e registar a
sua maioridade no Mundial
da Coreia do Sul. Apesar do infortúnio, a participação desta
geração orgulha-nos e dá-nos
motivos para olhar com otimismo para futuro do futebol
português.

Quero deixar um enorme obrigado pelo trabalho desenvolvido ao Emílio Peixe e à sua
equipa técnica. Excelente trabalho, a preparar da melhor
forma as seleções jovens,
transmitindo valores que vão
muito para além da competição desportiva. Parabéns,
também, à Federação!

Querodestacar aeiguipa do
Sporting pela 'dobradinha'
conseguida no último fim de
semana, após a conquistada

É ro, que pretendemos objetivar.
Fora das quatro linhas exigese um crescimento sustentado. Para tal, é necessária clareza na situação contratual e
respeito pelos direitos laborais das jogadoras, realidade à
qual estaremos atentos nas
próximas épocas.

Quero felicitar José Gomes
A NÍVEL COLETIVO OU
INDIVIDUAL, O FUTEBOL
PORTUGUÊS ESTÁ
EM ALTA ROTAÇÃO
Taça de PortugaL Numa época de
arranque para a Liga Allianz, as
jogadoras do Sporting foram as
grandes vencedoras e juntaram
aos títulos conquistados a capacidade para mobilizar adeptos e, estou certo, mais jovens interessadas em praticara modalidade. O
Braga foi um digno vencido.

O futebol feminino tem sido
uma das apostas fortes do Sindicato, pela convicção do enorme
potencial associado ao envolvimento das mulheres no futebol e
em defesa da igualdade do géne-

pela sua nomeação para o Comité da UEFA! Last. but not
least, quero 'gritar' como herói
inevitável da final da Liga doS
Campeões e, arrisco-me a dizer, de todos os títulos conquistados pelo colosso Real
Madrid esta época, Cristiano
Ronaldo. Ele estava lá! E quando ele está faz a diferença! Começam a faltar palavras para
descrevera qualidade do Cristiano e a resiliênda que o tem
levado ao topo, ano após ano.
Sem palavras. Parabéns ao
Pepe e ao Fábio Coentrão. Seja
pelo sucesso das seleções e dos
nossos jogadores. ou pelo crescimento do futebol feminino,
o futebol português está em
alta rotação.

