O melhor jogo da temporada
para
os
Blancos
–
A
repercussão de Real Madrid 4
x 0 Sevilla
reação dos Blancos foi unânime: todos exaltaram o desempenho
da equipe contra o Sevilla. Restou a Unai Emery lamentar a
goleada sofrida…
Uma goleada espetacular. O Real Madrid fez um dos seus
melhores jogos da temporada neste domingo (20) e venceu o
Sevilla por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida que também
marcou a 350ª apresentação do brasileiro Marcelo com a camisa
dos Blancos. Mas além dele, Casimiro, Keylor Navas e Benzema
foram os destaques da partida, exaltados pelo técnico Zinedine
Zidane e pelo vice-presidente Emilio Butragueño. Confira o que
alguns dos principais personagens do duelo falaram após o
apito final!
“Nunca imaginei isso [chegar a 350 partidas com o Real
Madrid]. Estou há quase 10 anos aqui e estou realizando um
sonho de menino. Estou muito contente, mas quero mais e mais,
não vou parar nesta marca.”
“Tivemos boa intensidade na partida. O Sevilla é muito bom e
sabíamos que ia ser difícil. Conseguimos ter posse de bola e
estivemos bem defensivamente. Agora temos um mini descanso,
mas logo depois vem o clássico [contra o Barcelona], em que
vamos dar tudo para poder vencer.”
“Sabíamos que não jogamos bem no segundo tempo contra o Las
Palmas [na última rodada]. Hoje mostramos um lado diferente.
Jogamos juntos esta noite. O jogo que fizemos esta noite é o
que os torcedores esperam de nós. Dou parabéns a todos os meus
companheiros de equipe pelo desempenho que tivemos.”

“Estou muito feliz pelo carinho que os torcedores me dão.
Estou aqui para ajudar a equipe e trabalhar duro. Zinedine
Zidane pediu intensidade a mim e para não perder a bola.
Estamos no Real Madrid. Devemos respeitar nossos torcedores
com apresentações como essa. Quero continuar lutando, quero
continuar jogando, mas o treinador decide.”
“Todos os jogadores nesta equipe são importantes. Fomos
incríveis esta noite. Cada rival é difícil, mas temos que
jogar como fizemos esta noite: rápidos e pressionando.”
“Estou muito satisfeito com o jogo desde o primeiro minuto.
Tivemos uma semana muito boa de treinos e este é o resultado
do trabalho duro dos jogadores. Este é um dos melhores jogos
que tivemos.”
“Cada jogo é diferente. Vou contar com cada jogador até o fim.
Somos todos importantes. Hoje foi um jogo e no próximo, vamos
ver quem joga. Se jogarmos sempre como fizemos esta noite,
podemos fazer grandes coisas. Devemos sempre manter a mesma
intensidade e envolvimento.”
“Karim Benzema jogou muito bem. Ele nos ajuda muito, estou
muito satisfeito com o seu desempenho esta noite. É importante
ter um goleiro como Keylor Navas, ele ajuda a equipe.”
“Cada partida contra o Barcelona [próximo adversário na Liga]
é especial. É bom chegar para o jogo depois de uma vitória. O
objetivo é passar o Atlético e alcançar o segundo lugar. Temos
que continuar somando pontos.”
“Foi um jogo extraordinário. Casemiro ajudou muito e teve uma
apresentação de alto nível. Keylor Navas está jogando em um
nível muito alto. Assistir a Karim Benzema jogar é uma delícia
para todos.”
“Vamos tentar ganhar todos os jogos restantes. Esta noite foi
um dos nosso melhores jogos na temporada.”

“Se estivéssemos ajustados, teríamos tido condições de fazer
alguma coisa. Mas não estávamos ativados como queríamos. Além
disso, acertamos pouco, além do pênalti. A equipe queria e
trabalhou em uma boa linha, mas faltou acertar mais para ter
opções. Contra o Real Madrid, no seu estádio, você precisa ter
opções até os minutos finais do segundo tempo para conseguir
algo.”
“Para ganhar no Bernabéu, você tem
perfeito. É verdade que criamos
Madrid criou muito mais nesse
criarem, normalmente você perde.
muitas chances.”

que fazer muito e ser quase
ofensivamente, mas o Real
jogo. Se você deixa eles
Defensivamente, concedemos
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