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/MIDF42oL 

Clássico 
a 7 de fevereiro 
—> Competições internacionais de 
seleções adiam jogo grande da 
18.'1' jornada do campeonato 

O clássico FC Porto-Sporting, inicialmente 
previsto para 20 de janeiro, tal como toda a 
18.a jornada do Andebol 1, será cumprido a 7 
de fevereiro, O adiamento deve-se à 
realização de competições internacionais 
de seleções neste período e à presença de 
jogadores leoninos nas mesmas: Janko 
Bozovic (Áustria) e, muito provavelmente, 
Matevz Skok (Eslovénia) no Europeu que 
decorre de 12 a 28 de janeiro, e de Frankis 
Carol e Aljosa Cudic pelo Catar no 
Campeonato da Ásia, de 18 a 28 do mesmo 
mês, Os leões já tinham alterado as 
partidas com Ginásio de Santo Tirso, 
referente aos 1/8 de final da Taça de 
Portugal, e Benfica, inicialmente aprazados 
para 27 e 31de janeiro, para 21e 14 de 
fevereiro, respetivamente, ficando os 
comandados de Hugo Canela com um jogo 
no primeiro mês de 2018, a 24, no pavilhão 
João Rocha perante o São Bernardo! H.C. 
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Jonas Alves perto 
do S. Bernardo 
—) 'Pivot' brasileiro de 20 anos 
emprestado pelo FC Porto para 
ganhar tempo de jogo 

O brasileiro Jonas Alves deverá reforçar o 
São Bernardo neste período, proveniente 
do FC Porto. O pivot de 20 anos seguirá 
por empréstimo dos dragões de modo a 
ganhar mais tempo de jogo e reforça os 
aveirenses que procuram pontos no 
sentido de fugir ao último lugar da tabela, 
num posto específico onde tinham apenas 
João Massa Pinho e o ainda júnior Rafael 
Oliveira, O São Bernardo contabiliza uma 
vitória, no reduto do Xico Andebol, e dois 
empates, em casa, contra o ISMAI, e no 
Funchal, ante o Madeira SAD. H,C, 
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AGENDA 

HOJE 
ATLETISMO 
Corrida de São Silvestre 
Estação de metro Amadora 
Este, pelas 18h00. 

TERÇA-FEIRA 
ANDEBOL 
Estágio da Seleção A 
No Luso (Mealhada), até dia 4 
de janeiro. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@crnjornal.pt  
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2017 EM REVISTA 

Em Maio, Julho e Agosto

Ano de ouro para canoísta
Fernando Pimenta  

O ano de 2017 foi de ouro para o canoísta minhoto Fernando
Pimenta. O atleta do Clube Náutico de Ponte de Lima começou o ciclo
olímpico Tóquio2020 com a medalha de ouro em K1 1.000 metros na

Taça do Mundo, que decorreu em Montemor-o-Velho, em Maio,
competição onde arrecadou mais duas medalhas. O canoísta

minhoto conquistou depois a medalha de prata na final de K1 1000
metros da II Taça do Mundo de canoagem, em Szeged, na Hungria,

cumprindo a final em 3.24,875 minutos. 
No mês de Julho, Fernando Pimenta foi notícia ao revalidar o título

europeu em K1 1.000 metros, nos Europeus de canoagem de
velocidade, que decorreram em Plovdiv, na Bulgária.

Mas o ponto alto do atleta, foi no mês de Agosto, com a conquista  do
título de campeão do mundo em K1 5000 metros nos mundiais de

canoagem, em Racice, na República Checa, prova onde foi também
medalha de prata em K1 1.000 metros. Pimenta chegou ao ouro nos

5.000 metros, ao completar a prova em 20.46,907 minutos.  

Fevereiro
Braga eleita Cidade Europeia 
do Desporto para 2018
O ano de 2017 ficou marcado, logo no final do mês de Janeiro, pelo anúncio
da eleição de Braga como Cidade Europeia do Desporto para 2018. A decisão
foi anunciada pela ACES Europe - European Capitals and Cities of Sport Fede-
ration, que reconheceu Braga como exemplo a seguir na promoção do des-
porto para todos. “2018 será mais um ano marcante para Braga e uma opor-
tunidade para mostrar à Europa todo o dinamismo de Braga em termos
desportivos”, salientou, na altura, o autarca Ricardo Rio. O título foi entregue,
em Novembro, na gala do ECES Europe, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Hóquei em Patins
Óquei de Barcelos fez história ao vencer 
a Taça CERS pelo segundo ano consecutivo
O Óquei de Barcelos voltou a fazer história para o hóquei em patins em Portu-
gal, no ano 2017, com a conquista da Taça CERS, pelo segundo ano consecuti-
vo. A equipa barcelense venceu na final os anfitriões italianos do Viareggio,
por 4-2. João Guimarães (16 minutos), Hugo Costa (20), Rúben Sousa (41) e
Vieirinha (50) fizeram os golos da equipa minhota. Esta foi a terceira vez que
o Óquei de Barcelos venceu a Taça CERS, depois de 1995 e 2016.
No hóquei em patins, a época desportiva 2016/17 culminou com o regresso
do HC Braga à I Divisão Nacional. 

Andebol
ABC/UMinho festejou conquista 
da Taça de Portugal e Supertaça 
O mês de Junho ditou a conquista do ABC/UMinho da 12.ª Taça de Portugal de
andebol, naquele que foi o quinto título em três épocas. Bracarenses vence-
ram, na final, o Sporting, por 35-33, após prolongamento, em jogo realizado
no Pavilhão Multiusos de Fafe. As duas equipas voltaram a encontrar-se, em
Agosto, com o ABC detentor da Taça a erguer a Supertaça, depois de novo
triunfo ao campeão nacional Sporting, por 26-21. ABC passou a ser o clube
com mais Supertaças conquistadas: sete. Ano marcado ainda pela saída de Car-
los Resende do comando técnico e do regresso de Jorge Rito aos academistas. 

DESPORTO
| Joana Russo Belo | 
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Em Janeiro

Moreirense faz história ao conquistar
Taça da Liga em final minhota
O ano de 2017 começou em grande. O mês de Janeiro ficou na
memória de todos os adeptos de Moreira de Cónegos. Pela primeira
vez na história, o Moreirense chegou à final da Taça da Liga e
conquistou de forma inédita o troféu, o primeiro do historial do clube
vimaranense. No Estádio do Algarve, numa final minhota diante do
SC Braga, um golo de Cauê, apontado já no período de descontos da
primeira parte, de grande penalidade a castigar uma falta de
Matheus sobre Francisco Geraldes, deu a vitória à equipa orientada
por Augusto Inácio. Apesar do feito histórico, o treinador apenas
sobreviveu em Moreira de Cónegos até Março, altura em que foi
oficializada a contratação de Petit para o comando técnico. 

Futebol distrital
Ano em que o Arões ganhou o campeonato,
Supertaça e Taça dos Campeões do Minho 
Foi um verdadeiro ano dourado para o Arões SC. Equipa fafense foi campeã da
Pró-Nacional da AF Braga, ao terminar a época com 67 pontos, e garantiu a
subida ao Campeonato de Portugal. Feito foi festejado em Esposende, depois
de um triunfo por 2-1, com um bis de Hugo Dias. No mês de Junho, o Arões
voltou a festejar, desta vez, a conquista da Taça dos Campeões do Minho, ao
vencer o Atlético dos Arcos, nos penáltis, por 4-2. Em Agosto, novo triunfo: a
conquista da Supertaça. Bis de Gil deu o troféu à equipa de Eduardo Pereira.
Destaque ainda para o Esposende, que conquistou a Taça AF Braga.  

SC Braga
António Salvador reeleito
em ano de aposta em Abel Ferreira
O mês de Maio ficou marcado pela reeleição de António Salvador como presi-
dente do Sporting de Braga, para os próximos quatro anos. Na assembleia ge-
ral eleitoral, a maioria dos associados arsenalistas viabilizou a continuidade
do líder do clube, que bateu António Pedro Peixoto, mais conhecido por Pli,
com 66 por cento dos votos. Ano de 2017 fica também na história pela inau-
guração da Cidade Desportiva do clube arsenalista. Em termos desportivos,
no mês de Abril, foi anunciada a saída de Jorge Simão do comando técnico,
com a aposta de Salvador em Abel Ferreira, na altura treinador da equipa B.

Modalidades
José Carlos Macedo distinguido 
com Prémio de Mérito e Excelência
A IV Gala do Desporto encheu o Theatro Circo, em Braga, em Novembro, mar-
cando em grande o final de um ano recheado de títulos e conquistas. Municí-
pio distinguiu atletas, treinadores, dirigentes e árbitros, com destaque para o
Prémio de Mérito e Excelência para José Carlos Macedo, atleta de Boccia. 
Nas modalidades, o ano bracarense ficou também marcado pela dupla con-
quista do futebol de praia do SC Braga, que se sagrou campeão europeu, com
um triunfo na final da Euro Winners Cup, diante do Artur Music, por 8-5, e fes-
tejou o título de campeão nacional, na Nazaré, ao vencer o Sporting.
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AMANHÃ NÃO HÁ JORNAL
REGRESSAMOS À SUA

COMPANHIA TERÇA-FEIRA

Publicidade

Correio
DOMINGO 31 DEZEMBRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10593  DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt
BRAGA

ASSEMBLEIA 
APROVA PLANO 
E ORÇAMENTO
DA CÂMARA 
Págs. 2 e 3

Sem cartão:
5,84€/Unid.
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Publicidade

Feliz

Ano em revista 
dos momentos
desportivos
Págs. 18 e 19

TREINADOR BRACARENSE
Carvalhal estreia-se 

com vitória em Inglaterra
Pág. 17

TAÇA DA LIGA
Moreirense e Vitória

afastados da final four
Pág. 16

HÓQUEI EM PATINS
HC Braga termina 
o ano com triunfo

Pág. 22

ATLETISMO
Jéssica Augusto vence
S. Silvestre de Lisboa

Pág. 22

PASSAGEM DE ANO TRANSFRONTEIRIÇA

Festas para todos os gostos 
dos dois lados do rio Minho

Pág. 15

SÃO SILVESTRE DE AMARES

Prova dominada por bracarenses 
Pág. 21
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Donas Alves no São Bernardo 
Pivô brasileiro de 20 
i11II II a. e w—r., a.. e. a a u11 I 
NI IVJ 1 51. 

FC Porto até ao final 
da temporada à 
equipa aveirense 

••• jonas Alves vai jogar no 
São Bernardo até ao final da 
temporada por cedência do FC 
Porto, tendo já integrado a 
preparação da equipa de Avei-
ro,últimaclassificadadoCam-
peonato Nacional da I Divi-
são. 

Donas, brasileiro natural de  

São Paulo, de 20 anos, chegou 
esta temporada aos dragões 

para reforçar a equipa B, mas 
tem tido a oportunidade de 
treinar e até jogar na equipa 
principal. O pivô de 1,97 m e 99 
kg soma dez jogos de azul e 
branco, cinco naprincipal com-
petição, quatro na II Divisão e 
um naTaça de Portugal, soman-
do três golos. Com  margem de 
progressão mas sendo ainda 
bastante jovem, jonas poderá 
jogar mais no São Bernardo e, 
dessa forma, fazer evoluir as 
suas potencialidades. -R.G. jonas vai para Aveiro 
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Carlos Martins é o segundo melhor marcador do ABC 

Skok para a baliza do Sporting 
O Sporting já tem substituto para Matej Asanin -
operado a um joelho, só voltará a jogar na próxima 
época. Matevz Skok, guarda-redes internacional 
esloveno, de 31 anos, está garantido pelos leões, tendo já 
chegado mesmo o certificado internacional a Alvaiade, 
pelo que o guardião poderá jogar no regresso da compe-
tição, o que acontecerá na receção ao São Bernardo, no 
dia 24 de janeiro, em jogo relativo à 19.a jornada do 
campeonato. Skok, de 1,88 metros, fez grande parte da 
carreira no Gorenje Velenje, tendo passado ainda por 
Celje, Lubbecke (Alemanha) e Zagreb (Croácia). 

Ponta-direita está em final de contrato com 
o ABC e o Benfica está mais adiantado na corrida 

Águias e leões 
tentam iVlartins 
Extremo de 23 anos, que 
tem feito parte das opções 
de Paulo Jorge Pereira para 
a Seleção Nacional, é alvo 
da cobiça dos dois grandes 
de Lisboa, ao quais não têm 
passado despercebidas as 
boas exibições que assina 

innounuRitss 
••••É praticamente certo que 
Carlos Martins, ponta-direita 
do ABC, clube com o qual tem 
contrato até ao final da tempo-
rada, se vai mudar para Lisboa 
nos próximos anos, devendo 
o Benfica ser o destino. O Spor-
tingtambém está interessado 
no extremo, até porque é mui-
to provável que Pedro Portela 
venha a aventurar-se num 
clube estrangeiro, mas os en-
carnados têm o negócio mais 
adiantado. De resto, eradesejo 
de Carlos Resende contar já 
nesta temporada com Carlos 
Martins no plantei benfiquis-
ta - da mesma forma que se-
guiram para a Luz os ex-acade-
mistas Pedro Seabra, Ricardo 
Pesqueira e também Nuno 
Grilo, que estava em França -, 
mas, tendo o atleta contrato 
como ABC, essa intenção do 
treinador das águias não se 
concretizou. 

Carlos Martins, de 23 anos, 
natural de Vila Nova de Paiva, 
distrito de Viseu, chegou ao 
ABC em 2012/13, estando, 
portanto, na quinta tempora-
da ao serviço do clube de Bra-
ga. Com  1,80 metros e 78 kg, o 
ponta-direita temsido um dos 
atletas mais influentes da 
equipa agora liderada por Jor- 

ge Rito, sendo o segundo me-
lhor marcador, com 57 golos, 
apenas atrás de Hugo Rocha, 
que leva 88. Recorde-se que 
Carlos Martins tem sido tam- 

bém presença nas convocató-
rias de Paulo Jorge Pereira para 
a SeleçãoA,sendoum dos atle-
tas que seguirá no dia 4 para o 
torneio na Roménia. 
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ANDEBOL. A Seleção Nacional 
de sub-18 conquistou ontem o 
29' edição do Torneio Kakygaia, 
ao bater (36-25; 20-12 ao 
intervalo) ontem o Colégio de 
Gaia. "As atletas estão todas de 
parabéns, pois cumprimos os 
nossos objetivos", considerou a 
selecionadora Ana Seabra. 
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ANDEBOL 

AREIA DISPENSADO 
Seleção regressa terça-
feira ao Luso com apenas 
w jogadores para atacar 
qualificação para Mundial 

ALEXANDRE REIS 

O selecionador Paulo Pereira 
já tem o grupo de 17 jogadores que 
vai atacar o Grupo 4 de qualifica-
ção para o playoff de acesso ao 
Mundial de 2019. Depois de 12 
treinos, ao longo de duas semanas, 
no Luso, o ponta direita António 
Areia (FC Porto) foi dispensado 
por opção técnica e o ponta es-
querda Fábio Antunes (Benfica) 
também não vai ser chamado, de-
vido a lesão, para os trabalhos que 
prosseguem na terça-feira, logo 
após os jogadores festejarem a 
passagem de ano. 

"Ficamos com Pedro Portela e 
Carlos Martins na ponta direita, e 
Diogo Branquinho e Sérgio Barros 
na esquerda", considerou Paulo 
Pereira, que a meio da semana viu 
sair do estágio o lateral esquerdo 
Edmilson Araújo (Sporting), por 
causa de razões familiares, e dis-
pensou o lateral direito Miguel 
Baptista (Chartres) com a chegada 
de João Ferraz (Wetzlar). 

"Os jogadores que sàíram conti-
nuam convocáveis, mas para já 
vou trabalhar com uma lista de 17 
jogadores [ver quadro]. Depois 
dos dois dias de estágio no Luso e 
do torneio da Roménia, faremos  

uma nova avaliação", explicou o 
selecionador nacional. 

A equipa clãs quinas viajará 
quinta-feira para Bucareste, onde 
disputará o Carpati Trophy, de-
frontando dia 5 de janeiro a Tuní-
sia e a 6 o jogo de classificação, 
com Roménia ou Bharein. 

"Será mais um degrau naprepa - 
ração, para corrigir erros ou 
acrescentar e consolidar as nossas 
opções", explicou Pereira, que 
terá ainda um jogo particular com 
a Argentina (dia 9) , em Avanca. 

Depois Portugal ruma à Póvoa 
de.Varzim para os jogos oficiais de 
apuramento do já citado Grupo 4, 
frente a Chipre (dia 12), Kosovo 
(13) e Polónia (14). e 

SELEÇAO NACIONAL 
Hugo Figueira (GR) Benfica 
Humberto Gomes (GR) ABC 
Ricardo Candeias (GR) Chartres (FRA) 
Rui Silva (C) FC Porto 
Miguel Martins (C) FC Porto 
Gilberto Duarte (1E) Plock (P01) 
A. Cavalcanti (LE) Benfica 
Fábio Magalhães (1E/0) Chartres (FRA) 
João Ferraz (L0) Wetzlar (ALE) 
Jorge Silva (10) Granollers (ESP) . 
D. Branquinho (PE) FC Porto 
Sérgio Barros (PE) N. Bursa (TUR) 
Pedro Portela (PD) Sporting 
Carlos Martins (PD) FC Porto 
Tiago Rocha (P) Sporting 
Alexis Borges (P) Barcelona (ESP) 
Daymaro Salina (P) FC Porto 
Selecionador: Paulo Pereira 
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O 1' UTEP.OLiSTA 

09  BRUNO FERNANDES 

>4 Fernandes í." Gelson 

25,5% 
19% 14,9% 02  André Silva 02  Caso dos e-mails 

8,6% 02  Introdução do VAR 10,6% 02  Gelson 
49% 8,6% Outros (3) Outros (15) 

O ACONTECIMENTO 

Águias conseguiram o seu, 
primeiro tetracampeonató 

O  BENFICA ALCANÇA O TETRA 63,8% 

LUÍSMUJIANO 

Como tem sido tradição, 
neste final de ano quisemos 
saber quem foram os melho-
res desportistas e aconteci-
mentos do futebol e das mo-
dalidades, no âmbito nacio-
nal e internacional, em 2017. 
Quase 50 jornalistas de Re-
cord foram chamados a dar a 
opinião e os resultados refle-
tem o que de mais mediático  

aconteceu no ano que agora 
termina. 

No futebol nacional, Jdnas, 
avançado brasileiro do Ben-
fica, foi eleito o `futebolista 
do ano', embora com uma 
vantagem d.e pouco mais de 
4% sobre o holandês do 
Sporting, Bas Dost, o melhor 
marcador da Liga em 
2016 /17. A diferença esteve 
nos títulos alcançados por 
Donas, o atual goleador do  

campeonato - um título na-
cional, uma Taça de Portugal 
e uma Supertaça em 2017. 

Também por isso, o 'tetra' 
do Benfica mereceu a eleição 
corno o `acontecimento' do 
ano, com uns esclarecedores 
63,8% dos votos. No capítu-
lo das revelações, o maior 
destaque foi Bruno Fernan-
des, que deu cartas no seu 
ano de estreia no Sporting, 
chegando à Seleção A. 

A nossa redação foi a votos e elegeu os que mais 
se distinguiram em 2017. Estes são os resultados... 
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• 

AFIGURA 
CRISTIANO RONALDO 89.4% 

02  Leonardo Jardim 

Cristiano Ronaldo. 
Sempre ele. O português 
foi a grande figura 
do futebol internacional 

LUÍS MILHANO 

Em 2017, o futebol internacio-
nal foi pródigo em grandes figuras, 
acontecimentos e revelações. Mas 
ninguém se destacou mais do que 
Cristiano Ronaldo. Foi ele o gran-
de obreiro do apuramento de Por-
tugal para o Mundial'2018 - foi a 
sua melhor fase de qualificação de 
sempre, tendo apontado 15 golos 
-, do bicampeonato europeu, da 
conquista da Taça Intercontinen-
tal, do título de campeão espanhol 
e das supertaças de Espanha e eu-
ropeia ao serviço do Real Madrid. 
Um ano em cheio para o interna - 
cional português que ainda levou  

para casa os prémios individuais 
'The Best' , da FIFA, e a 
Bola de Ouro, da Fran - 
ce Football, que o dis-
tinguiram como o me-
lhor futebolista do pla-
neta em 2017. 

Não houve, por isso, 
dúvidas para a esma-
gadora maioria (89,4%) 
dos jornalistas de Re-
cord, que também o 
consideraram como a 
figura internacional do 
ano desportivo. Ape-
nas Leonardo Jardim, 
que alcançou o título francês ao 
serviço do Monaco, conseguiu 
`roubar' alguns votos a CR7, ter-
minando o escrutínio em segundo 
lugar, mas apenas com 6,4 por 
cento. 

Quem também se destacou na 
nossa eleição foi o avançado fran- 

Qº Sané 
O Asensio 
Outros (4) 8,4% 

cês Kylian Mbappé, que ganhou 
nas escolhas para a 'revelação' de 
2017. Aos I 8 anos - fez, entretanto, 
os19 no dia 20 de dezembro - o jo- 

42.6% 

40,4% 

gador surgiu que nem um cometa 
no futebol internacional, deslum-
brando tudo e todos. Acabou por 
ser uma das grandes figuras da  

equipa de Leonardo Jardim na 
consagração como campeã de 
França e na chegada dos mone-
gascos às meias-finais cia Cham-
pions. A ascensão meteórica do 
avançado levou-o ao Paris SG, por 
`empréstimo' do Monaco. Contu-
do, trata-se de uma transferência 
efetiva, dado que o emblema cia 
capital francesa fica 'obrigado' a 
contratar o jogador no final da 
época, por um valor que se estima 
nos 180 milhões de euros. 

Esta foi, pois, uma votação sem 
história, já que Mbappé recolheu 
83,2 por cento das preferências da 
nossa redação, superando larga-
mente os 4,2 por centos de Leroy 
Sané e de Asensio, as revelações do 
Mane hester City e do Real Madrid. 

Recorde absoluto 
A transferência de Neymar do 
Barcelona para o Paris SG foi, por 

O ACONTECIMENTO 

4.2% 09  Real bicampeão europeu 17% 
4,2% Outros (5) 
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MODALIDADES 
NACIONAL 

25,5% 
12,8% 

02  Vasco Vilaça 
02  Hugo Canela 

31,9% Outros (13) 

Vasco Vilaça 

_À 
Hugo Canela 

0°  FREDERICO MORAIS 29.8% 

REVELAÇÃO 

o MIGUEL OLIVEIRA SUPERA 
CAMPEÕES MUNDIAIS 

O MAIOR.1 
Cristiano Ronaldo! 

dominoutudO 
e todos no aná 

que agora termina 

Piloto de Almada 
terminou em 3.° lugar 
o Mundial de Moto2 
após ponta final 
em grande estilo 
a- Miguel Oliveira até pode não 
ter vencido o título mundial de 
ivloto2 (vai tentar alcançar tal feito 
em 2018), masa redação de Record 
não teve dúvidas ao reconhecê-lo 
como o melhor atleta português 
das modalidades em 2017. 

A FIGURA 
02  MIGUEL OLIVEIRA 42,6% 
02  Inês Henriques 
©º Fernando Pimenta 
Outros (i) 

36,2% 

17% 

4,2% 

O ACONTECIMENTO 

DISTINGUIDO 
Oliveira quer: 

conquistar título 
mundialno 

próximo ano 

21,3% 
09  CHRIS FROOME 25,5% 199  ALEXANDER ZVEREV 

23.4% 02  Ben Simmons 
ir*, 09 Jelena Ostapenko 

34.1% Outros (12) 

outro lado, o evento futebolístico 
que mais definiu este ano. Não só 
pelos nomes dos clubes implica-
dos, mas, sobretudo, pelo mon-
tante histórico envolvido no ne-
gócio: 222 milhões de euros! Um 
recorde absoluto que marca, des-
de logo, o início de uma nova era 
no mercado de transferências. 

Com 42,6 por cento dos votos, 
este acontecimento destacou-se 
dos demais no futebol internacio-
nal e só o bicampeonato europeu 
do Real Madrid deu alguma `luta', 
recolhendo 17 por cento das prefe-
rências dos nossos jornalistas. 
Houve mais cinco eventos no - 
meados, como por exemplo, o ter-
ceiro lugar da Seleção portuguesa 
na Taça das Confederações ou a 
surpreendente eliminação da Itá - 
liado Mundial'2018, mas nenhum 
com votos suficientes para, se-
quer, entrar no quadro. o 

A impressionante ponta final de 
época do piloto de 22 anos, ao co-
mando de uma moto estreante na 
classe (a KTM), valeu ao jovem de 
Almada o 3° lugar no Mundial e o 
reconhecimento dos nossos jor-
nalistas. Logo atrás ficaram dois 
campeões do Mundo em 2017: Inês 
Henriques (50 km marcha - atle-
tismo) e Fernando Pimenta (K1 
5.000 metros - canoagem). 

Frederico Morais, 14`) do ranking 
e que ficou a apenas 50 pontos de 
ganhar o estatuto de `rookie do 
ano' no circuito mundial de surf, 
`bateu' Vasco Vilaça (tilado) e Hu- 

A FIGURA 

02  Roger Federer 
02  Lewis Hamilton 
Outros (7) 

cançado na última jornada dian-
te do Benfica - foi considerado o 
`Acontecimento do Ano' nas mo - 
dalidades, superando (ainda que 

EffiNNIMIRE~11~1~111111111111 
O ACONTECIMENTO 

66% 

02  Mayweather vs. McGregor 10.6% 
8,5% 

14,9% 

maLs 
fortes no andebol 

SCP CAMPEÃO ANDEBOL 25.5% 
02  Inês campeã mundial 19,1% 
02  Voleibol volta ao Sporting 19,1% 
Outros (6) 36.3% 

por pouco) o título mundial de 
Inês Henriques e o regresso dos 
leões ao voleibol a partir de 
2017/18. o J.M. 

go Canela (andebol) pelo estatuto 
de `Revelação do Ano', ao passo 
que o regresso do Sporting aos tí-
tulos nacionais de andebol - al- 

UsainBolt disse 
adeus às pistas 

31,9% 02  0 ADEUS DE BOLT 

12,8% 02  Froome acusa doping 
34% Outros (5) 

Doping de Froome 
bate Roger Federer 
ui  Chris Froome foi a figurado 
ano, mais pela negativa. Ven-
ceu o Tour e a Vuelta, mas ficou 
a saber-se que teve um contro-
lo positivo na Volta a Espanha, 
estando em investigação. 

E se o ténis ficou em 2° nesta 
votação, com Roger Federer, 
a modalidade foi a primeira na 
revelação, com Zverev, sendo 
que o adeus de Usain Bolt foi o 
acontecimento mais mediáti-
co do ano. o 
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