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M N NO

GOLO NA RETA FINAL DA
PRÉMIO INESPERADO
Joana Vieira sagrou-se
melhor marcadora da
última Liga nos últimos
segundos e deixa elogios
FLÁVIO MIGUEL SILVA
R Joana Vieira não cabia em si de
contente pelo prémio "conquistado no último segundo". O golo
apontado pela avançada do Futebol Benfica aoSporting, aos90' -4,
na 26' e última jornada, garantiulhe o título de melhor marcadora
do campeonato feminino, com 34
golos apontados, mais um dogue a
leoa Solange Carvalhas.
"No início da época não era de
todo o objetivo", começou por sublinhar, antes de receber o prémio
por parte do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. "À
medida que o campeonato foi
avançando, as coisas começaram
a proporcionar-se. No último segundo do campeonato consegui
realmente atingir um prémio que
acabou por deixar a equipa, e a
mim especialmente, contente",
ressalvou a jogadora, de 26 anos.
No clube, havia uma pessoa que
acreditava neste prémio: o presidente, Domingos Estanislau. "O
clube apoiou-me sempre e também o presidente, que desde o início sempre disse que ia conseguir
este prémio", acrescentou, sem
deixar de dedicar °galardão às colegas que, de repente, lhe "começaram a colocar a bola nos pés"
quando perceberam que era pos sível ser a goleadora.
Já a nível coletivo, o Futebol
Benfica só pode ambicionar o pó-

RECONHECIMENTO. Joana Vieira foi homenageada pelas colegas do Futebol Benfica
dio em 2017/18; afirmou Joana
Vieira. "O objetivo é continuar no
top 3. É muito difícil alcançar o título porque o Sp. Braga e o Spor ting são equipas brilhantes e, se
calhar, não estamos nesse pata mar" , vincou a jogadora, que se
prepara para a 2' época no `Fofó' e
que "só quer ser o melhor possível": "Se o meu melhor é muito
para chegar à Seleção ou a um clube diferente... isso não sei." o

Mais condições para um melhor rumo
Joana Vieira, uma futebolista
"sem referências", deixou claro
que o facto de se oferecerem melhores condições às jogadoras
portuguesas faz com que o trabalho realizado seja de melhor
qualidade. "Agora dão mais credibilidade e mais condições e as
coisas começam a tomar um

rumo muito mais interessante",
reiterou. A avançado do Futebol
Benfica partilha o 'hobby desporto-rei' com outra atividade
profissional, admitindo que "é
chato treinar ao final do dia após
trabalhar das 9 às 17 horas". Mesmo assim, o futebol não é de todo
um "sacrifício".

