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As boas exibições de Wakaso ao serviço do Rio Ave levaram o Lorient a contratá-lo para disputar o principal escalão francês

UEFA »VIDE SUA

~AIBM

O extremo Xande Silva foi o
elemento que o Vitória
inscreveu na UEFA como
jogador da lista B, juntandose assim aos 25 atletas
inseridos na listaA. Os
formatos finais dos planteis
para a fase de grupos da Liga
Europa foram ontem
divulgados. O Vitória vai dar
o pontapé de saída na
competição já na próxima
semana, com a receção ao
Salzburgo no dia 14.

Oito meses após ter
trocado o Rio Ave pelo
Lorient, Wakaso está a um
pequeno passo de voltar a
pisar os relvados portugueses.A estreia poderá
acontecer com o Boavista,
apensar já no Salzburgo

Os atletas do Vitória
participaram, ontem de
manhã, numa palestra
promovida pela Federação
Portuguesa de Futebol, Liga
e Sindicato dos Jogadores
sobre a integridade no
futebol, com especial
enfoque no combate à
combinação de resultados e
atos de corrupção. Na ação
formativa participaram os
jogadores dos planteis
principal e secundário.

TOMAZANDRADE
*41110 jogo de domingo com o
Boavista deverá marcar a estreia de Wakaso com a camisola do Vitória e o regresso ao
campeonato português, oito
meses depois de ter saído do
RioAve para rumar ao Lorient,
de França. Depois de ter assinado um contrato por três
temporadas, o médio ganês Com 25 aios, Wakaso soma
apresentou-se ao trabalho em 210 jogos na carreira, a
boas condições, alargando o maior parte deles no Rio
leque de opções para o treina- Ave, tendo participado na
qualificação e fase de
dor.
A aposta em Wakaso poderá grupos da Liga Europa
significara saída de Rafael Mi-

randado onze, se bem que seja
preciso esperar pelo regresso
de Celis da seleção da Colômbia para se perceber se tem algum condicionalismo de ordem fisica. A inclusão no plante! do Vitória de um jogador
como Wakaso era um desejo

antigo de Pedro Martins por
não ter um 6 puro, um elemento com músculo e capaz
de cobrir uma vasta área do relvado, possibilitando que outro
médio tenha uma colocação
mais ofensiva, na ajuda a Hurtado. Com 114jogos realizados
pelo Rio Ave (alguns deles na
Liga Europa), 81 pelo Portimonense e 15 pelo Lorient, Wakaso é um jogador já com muita
experiência, apesar de só ter
25 anos, sendo este, de resto, o
número que escolheu para
usar na camisola. Ao longo da
carreira, obteve seis golos
(quatro no Portimonense e
dois no Rio Ave) e duas assistências, números que provam
uma colocação em campo destinada essencialmente para as
ações defensivas.
Há mais reforços à espera da
estreia, como Víctor García e
Heldon, estes integrados no

lote mais recente de contratações, e ainda Francisco Ramos
e Rincón. Mesmo havendo a
possibilidade de ser chamado
à convocatória para facilitar
uma rápida integração no grupo, o extremo cabo-verdiano
deverá ainda precisar de cerca

de duas semanas para ficar nas
melhores condições físicas.
Quanto a Sebastian Rincón,
convocado para o últimojogo,
há indicações de que possa repetir a chamada e até somar os
primeiros minutos com a camisola do Vitória.

Celis e Hurtado chegam a tempo
Convocados para as seleções da Colômbia e Peru, que
defrontaram ontem o Brasil e o Equador, Celis e Hurtado
vão participar no treino de amanhã, marcado propositadamente para a parte da tarde, e serão opções para Pedro
Martins para o jogo com o Boavista. Salvo qualquer
problema físico de última hora, os dois médios deverão
figurar novamente no onze do Vitória. O venezuelano
Víctor García e o maliano Sacko também serão reintegrados amanhã nos trabalhos do grupo, embora nenhum
deles deva ser primeira opção para o treinador. )(ande
Silva regressa hoje, após ter estado com os sub-zi.

