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ANDEBOL

Avanca tenta
segurar 5.° lugar
4 Equipa defronta holandeses
após falhar acesso ao pódio no
Limburgse Handbal Dagen
O Avanca teve sortes distintas no 2.° dia
do Limburgse Handbal Dagen: perdeu de
manhã contra os holandeses do Lions
por 28-26, mas venceu no final da tarde
a seleção do Irão por 28-19, terminando
o grupo B na posição, o que equivale a
dizer que, hoje, a formação orientada por
Carlos Martingo vai medir forças com a
outra equipa holandesa, o Bevo, para o
5.°/6.° lugares, às 12.45 h! Destaque para
o facto dos lusos terem ganho dois
shoot-outs, que lhes conferiu dois
pontos extra, mas que mesmo assim não
permitiram o acesso aos dois primeiros
lugares da sua série! A final será entre o
Lions e os noruegueses do Halden. H. C.
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O ANDEBOL. A Seleçào masculina
sub-21 está em estágio a preparar a
qualificação para o Mundial, na
próxima semana na Macedónia.
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ABC e seleção nacional são os finalistas do Torneio de Fafe

Andebol: Torneio Cidade de Fafe

ABC e seleção nacional
jogam hoje a final
ABC de Braga e a seleção nacional garantiram, ontem,
a presença na final
do Torneio de Natal Cidade de Fafe em andebol juvenil, ao conquistarem o segundo triunfo
na competição.
Assim, as suas equipas
vão medir forças na final
do torneio agendada pa-

O

ra as 16h45 de hoje.
Na jornada de ontem,
enquanto a seleção nacional bateu o Águas Santas
por 31-20 (com 15-8 ao intervalo), o ABC venceu o
Académico do Porto por
um “esclarecedor” 35-16.
Os resultados dos encontros disputados ontem:
Águas Santas-Xico . 32-24
Ac. Porto-AC Fafe .. 24-25

Seleção-Á. Santas ... 31-20
ABC-Ac. Porto ........ 35-16
Recorde-se que na primeira jornada, disputada na passada terça-feira, o ABC tinha vencido o
AC Fafe por 27-14 e a seleção nacional tinha feito
o mesmo ao Xico (34-31).
A final disputa-se hoje, a partir das 16h45. Antes disso realizam-se mais

dois jogos para atribuição das posições finais das
equipas.
O Torneio de Natal Cidade de Fafe é organizado pela Associação de Andebol de Braga e Andebol
Clube de Fafe, com apoio
da Câmara Municipal de
Fafe. Os jogos realizam-se no Pavilhão Municipal de Fafe.
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ANDEBOL
ABC e seleção nacional
de juvenis disputam, hoje,
ﬁnal do Torneio de Natal
Cidade de Fafe.
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ANIMAL AVIVICA VENCEU O IRÃO
E VOGUEI. MilSTA FOI O PINP
O Avanca venceu o Irão, por 28-19, numa
partida em que Miguel Batista, com seis golos,
foi considerado Jogador Mais Valioso. Antes,
na manhã deste segundo dia do Limburgse
Handbal Dagen, a formação portuguesa havia
perdido coma equipa da casa, o Lions, onde
joga João Jacob Ramos, por 28-26. °Manca
defronta hoje o Bevo,também da Holanda,
para o quinto lugar. -a e.
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Avanca bate Irão
na Holanda
fia O Avanca alcançou ontem a
sua primeira vitória (28-19) no
torneio Limburgse Handball Dagen, na Holanda, ao bater o Irão
na 3* ronda do Grupo B, pelo que
disputará o 5° lugar (hoje) frente
ao Targos Bevo, equipados Países
Baixos. O lateral Miguel Baptista,
recentemente chamado ao estágio.
da Seleção que começa a 2 de ja neiro de 2017, em Lamego, esteve
em destaque, ao sagrar-se MVP,
com 6golos marcados.
Da parte da manhã, a turma 6?
classificada no Campeonato Nacional não conseguiu contrariar
os anfitriões do Lions, onde atua o
português João Ramos - também
na convocatória de Paulo Pereira
-, perdendo (26-28) com os organizadores da prova, cujo historial
regista triunfos do ABC (2016), FC
Porto (2012e 2009), Benfica (2010)
e Águas Santas (2013). Aliás, Por tugal é o país com mais triunfos
(5). Refira -se que na P ronda, o
Avanca, 3° na sua série, perdera
(23-30) ante os estonianos do Pol va Senriti. A.R.
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| Euro 2016
simplesmente... 2016 |
O ano de 2016 trouxe-nos muitos números e recordes históricos, para relembrar.
O outro lado da revista do Ano - 2016
RECORDES
- Rui Patrício - passou a ser o jogador com mais jogos de sempre na Europa pelo Sporting, passou
Polga (72).
- Messi chegou aos 300 golos na liga espanhola. MELHOR MARCADOR DE SEMPRE.
- Também Ronaldo passou o Mítico Zarra (251 golos) e passou a ser o segundo melhor marcador de
sempre da liga espanhola (atrás de Messi)
- PSG bateu o recorde de invencibilidade no campeonato francês . 36 jornadas sem perder (antes Nantes - 32 jogos)
- Barcelona - 39 jogos consecutivos sem perder, ultrapassaram o recorde do Real Madrid de 1988/89
(34), e passam a deter o recorde de jogos consecutivos sem perder na liga espanhola. (Real Madrid de
Zidane tem neste momento 37 jogos sem perder.)
- Buffon estabeleceu o recorde da Série A italiana sem sofrer golos, esteve 973 minutos sem sofrer, e
bateu o recorde do mítico Sebastiano Rossi (929).
- Casillas também passou a ser o guarda redes com mais jogos sem sofrer golos na Liga dos
Campeões e com mais jogos.
- Ainda Casillas - tornou-se no jogador europeu com mais internacionalizações de sempre (166) por
uma seleção.
- David Luiz protagonizou o insólito, a expulsão mais rápida de sempre na Liga dos Campeões, logo
aos 20 segundos de jogo (falta sobre Aguero)
- Steve Curry (Golden State Warriors) bateu o recorde de triplos numa época.
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- Também os Golden State Warriors protagonizaram o melhor recorde de sempre a jogar em casa, 54
jogos consecutivos sempre a ganhar (recorde da NBA)
- Ainda os Golden State, bateram o recorde de vitórias numa fase regular (73-9). Antigo recorde era
dos Bulls de Michael Jordan (72-10)
- Marco Silva leva o Olimpiakos a um recorde impressionante. 17 vitórias consecutivas a abrir o
campeonato.
- Serena Williams igualou Steffi Graff em número de títulos de Grand Slam (22 titulos), as duas
melhores de sempre.
- Roger Federer foi o primeiro tenista a ganhar 300 jogos em majors. Chegou aos 307 jogos ganhos.
- Dínamo Zagreb venceu a 11ª liga croata consecutiva
- Nico Rosberg venceu 7 grandes prémios de F1 consecutivos, e igualou os feitos de Alberti Ascari, M.
Shumacher e Vettel. (os únicos com 7 vitorias consecutivas)
- Max Verstrapeen tornou-se no piloto mais jovem de sempre a vencer um grande prémio de F1 (18
anos e 288 dias). Foi no GP Espanha
- TOTTI chegou aos 600 jogos pela Roma (!)
- POGBA - Transferência mais cara de sempre 120 milhões de euros, da Juventus para o Man. United
MUITO TEMPO DEPOIS .
- 30 anos depois voltou a haver um 9-0 na Liga francesa (Troyes-0 PSG-9)
- 12 anos depois um piloto voltou a vencer as primeiras 3 corridas da época (última vez Shumacher
em 2004), foi Nico Rosberg.
- Depois de 7 títulos consecutivos no Andebol, o ABC destronou o FC Porto.
- Aos 45 anos (!) Alan McManus eliminou John Hings e voltou a uma meia final de um Mundial de
Snooker 23 anos depois.
- Tivemos o regresso do Sporting e do FC Porto ao ciclismo. (30 anos depois)
- Chicago Cubs - quebraram a maior maldição na história do Basebol. Os Cubs foram campeões . 108
anos depois (venceram na final os Cleveland Indians)
- Paulo Fonseca foi substituir Mircea Lucescu no Shaktar Donetsk, o romeno esteve 12 anos
consecutivos no clube (!)
MODALIDADES
- Andebol - ABC termina com o ciclo de 7 vitórias consecutivas do FC Porto. Foi 13º título de campeão
nacional do clube.
- Basquetebol - FC Porto voltou a ganhar o campeonato depois da desistência
- Hóquei em Patins - Benfica venceu o campeonato
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- Râguebi - Direito Campeão (pela 4ª época consecutiva foi a final Direito-CDUL)
- ABC - Venceu a taça challenge em Andebol (ao Benfica). PRIMEIRA FINAL DE SEMPRE entre duas
equipas portuguesas
- OC Barcelos - Venceu a Taça CERS
- Voleibol - Fonte Bastardo conseguiu o seu 2º título da História
- Ténis de Mesa - Sporting Campeão pela 33ª vez.
- Volta a Portugal - Rui Vinhas
- Ténis - Andy Murray chegou ao nº1 pela 1ª vez num final de ano.
PELA 1ª VEZ
- Selby - campeão Mundial de Snooker pela 1ª vez
- Kerber e Muguruza - venceram os seus primeiros torneios de sempre em grand slam.
- Leicester - campeão inglês de futebol (Foi o 24º campeão diferente em Inglaterra)
- Paulo Bento foi o primeiro treinador português a treinar um clube no brasileirão (Cruzeiro, mas sem
sucesso)
- Pela 1ª vez na história do Tour, chegou-se ao final da 6ª etapa com . ZERO DESISTENCIAS! (Os 198
ciclistas que começaram . iniciaram a 7ª etapa).
- João Sousa foi o primeiro tenista português a chegar oas 4ºs final de um Torneio ATP 1000. Foi em
Madrid
- Estreia do Arouca nas competições europeias, foi o 26º clube português a representar Portugal na
Europa. (Heracles-1 Arouca-1)
- Na NBA nunca nenhuma equipa tinha virado de 1-3 para 4-3 e ser campeã (Cleveland-4 Golden
State-3). Foi o primeiro título de sempre dos Cavaliers.
- ARGENTINA - Venceu pela 1ª vez na sua história a Taça Davis em Ténis (3-2 à Croácia)
- Renato Sanchez vence o "GOLDEN BOY"
- Selecção feminina de futebol garantiu a presença num Europeu sénior
- PORTUGAL CAMPEÃO EUROPEU de futebol (o 10º país a consegui-lo)
FINAIS DE LENDAS
- Peyton Manning - Um dos melhores quarterback de sempre venceu a superbowl e disse adeus aos 39
anos de idade
- Nico Rosberg - Campeão na F1 e . adeus
- Kobe Bryant - 5 vezes campeão da NBA, despede-se dos seus Lakers aos 37 anos
- Tim Duncan - 5 vezes campeão da NBA, Foram 19 anos sempre . nos SPURS!
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PARTIRAM ..
- Muhammad Ali
- Johan Cruijff
- Carlos Alberto (capitão brasileiro Mundial 1970)
- Mário Wilson
- Paulo Paraty
- Moniz Pereira
- Equipa do Chapecoense
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