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ANDEBOL 

Sub-17 jogam 
pelo pódio 
—) Disputam jogo que defi-
nirá o 3.º e 4.º classificados 
no Torneio de Fafe 

Seleção Nacional masculina sub-17 
vai discutir o jogo de atribuição do 
3.° e 4'° lugar no Torneio de Fafe, 
após vencer a equipa organizadora, 
por 16-33, e ceder frente ao Águas 
Santas, por 28-31. Selecionador 
nacional, João Varejão destacou ter  

«o nível de exigência aumentado 
ao longo do torneio», salientando, 
igualmente, «a importância de 
jogos como estes para observar o 
comportamentos dos nossos 
jogadores». Recorde-se que, na 
semana passada, os sub-17 
sagraram-se vencedores do 
Torneio Internacional de Lagoa. C. R. 
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mais Andebol 

O FEMININO. Seleção sub-17 
vai lutar pelo 5.° lugar no tor-
neio Kakygaia, após perder 
(19-21) com o Ílhavo, em Gaia 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC de Braga e o Águas
Santas jogam hoje, a partir das
16.45 horas, para o apuramento
do vencedor e segundo classifi-
cado do Torneio de Natal em
andebol no escalão de juvenis
(sub-17), organizado pelo An-
debol Clube de Fafe.

Ontem à tarde, ao clube de
Braga bastou um empate a 30-
pontos com o Colégio dos Car-
valhos para garantir o lugar na
final, enquanto o Águas  Santas

surpreendeu a selecção nacio-
nal com um triunfo por 31-28.

Hoje às 10.30, no apuramento
do 5.º e 6.º classificados jogam
AC Fafe e EStrela Vigorosa,
seguindo-se à tarde, antes da fi-
nal a disputa do 3.º e 4.º luga-
res, entre Selecção Nacional e
Colégio dos Carvalhos.

Resultados de ontem:
Á. Santas, 19 - AC Fafe, 35;

Estrela Vigorosa, 24 - Colégio
Carvalhos, 30; Selecção Nacio-
nal, 28 - Águas Santas, 31 e
ABC de Braga, 30 - Colégio
dos Carvalhos, 30.

Organizado pelo AC Fafe

ABC e Águas Santas jogam
final do Torneio de Natal
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CE Levada promove torneio de Natal 
1.º torneio de Natal do Clube 
Escola da Levada em andebol 
decorre no Pavilhão da Levada 

até amanhã, dia 30, juntando di- 
versas equipas. Estão contemplados 
os escalões de infantis, iniciados, 
juvenis e juniores, prevendo-se uma 
grande festa do andebol juvenil. 

A competição tem como padrinho 
o ex-treinador daquele clube e atual 
atleta do F.C. Gaia, Diogo Alves. 

Ontem já houve competição, com 
o apuramento dos dois finalistas 
em infantis masculinos. Nesse sen- 

tido, amanhã, o CE Levada A e o 
CD Bartolomeu Perestrelo irão me- 
dir forças para definir o vencedor 
do torneio no referido escalão. Para 
hoje, estão calendarízados outros 
encontros, num total de 14 jogos. A 
competição começa na parte da 
manhã, prolongando-se até às 
20h10. 

Refira-se que, acima de tudo, a 
organização pretende que os jovens 
disputem os encontros de forma 
`saudável', fazendo imperar os va- 
lores do desportivismo. 
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PAULO M9RENO 
CHAMADO A SELEÇAO NACIONAL 
Paulo Moreno, pivô do Benfica de 26 anos, foi 
chamado à Seleção Nacional por Paulo Jorge 
Pereira, juntando-se ao grupo, no Luso, no dia 
2 de janeiro. Com  a ausência de Tiago Rocha, 
devido a problemas pessoais, o técnico optou 
por chamar Moreno, que assim fará a estreia 
pela seleção A, na Yellow Cup, prova em que 
Portugal jogará comTunísia (dia 4), Suíça (5) 
e Japão (6). 
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JOSÉ MOURINHO 

• Treinador 
Termina o ano sem clube, 
após deixar o Manchester 
United devido aos maus 
resultados e a má relação 
com alguns jogadores. 

tiq  
Erni ra 

LUKA MODRIC 

• Jogador do Real Madrid 
Campeão europeu e mun-
dial pelo Real Madrid e 
vice-campeão do Mundo 
pela Croácia, Modric é o 
novo dono da Bola de Ouro. 

BRUNO DE CARVALHO 

• Ex-presidente Sporting 
Começou o ano a ver os 
leões conquistarem a Taça 
da Liga. Mas em junho foi 
destituído pelos sócios e 
acabou suspenso um ano. 

FERNANDO PIMENTA 

• Canoísta 
Em 2018, sagrou-se tri-
campeão da Europa em Kl 
1000 e campeão do Mundo 
na mesma distância e tam-
bém em Kl 5000. 

NÉLSON ÉVORA 

• Atleta 
Aos 34 anos, Nélson Évora 
conseguiu sagrar-se pela 
primeira vez campeão da 
Europa de triplo salto. 

LEWIS HAMILTON 

• Piloto Fórmula r 
Sagrou-se pentacampeão 
do Mundo e alcançou Juan 
Manuel Fangio. Fica a dois 
títulos de igualar o recorde 
de Michael Schumacher. 

INES HENRIQUES 

• Atleta 
Sagrou-se campeã da Eu-
ropa nos 50 quilómetros 
marcha, um ano após ter 
sido campeã do Mundo. 

MIGUEL OLIVEIRA 

• Motociclista 
Miguel Oliveira despediu-
se de Moto2 como vice-
campeão do Mundo. Para 
o novo ano está agendada 
a aventura no MotoGP. 

Destaques individuais 

FIGURAS 
FACTOS 

Termina um ano recheado de 
sucessos no desporto nacional e 
internacional. Há muitos factos que 
vão para sempre ficar ligados a 2018 e, 
além dos que são expostos nestas 
duas páginas, há outros dignos de 
realce, como as conquistas de 
Bernardo Silva no Manchester City e 
dos treinadores Paulo Fonseca no 
Shakhtar, Vítor Pereira no Shangai 
SIPG e Nuno Espírito Santo no 
Wolverhampton. Nas modalidades, a 
Oliveirense sagrou-se campeã de 
basquetebol pela primeira vez e no 
ténis João Sousa estreou-se a vencer o 
Estoril Open. No plano internacional, 
destaque para o regresso em grande 
de Djokovic, para a mudança de 
LeBron James para os Lakers e para 
Marc Márquez, pentacampeão do 
MotoGP. Mas fica muito por contar... 
Por. Álvaro Gonçalves 
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Estreou este ano a nova prova 
da UEFA. Portugal venceu o 
grupo 3, com Itália e Polónia, e 
vai receber a final-four, no Por-
to e em Guimarães. A Suíça é o 
adversário nas meias-finais. 

AVES CONQUISTA TAÇA DE PORTUGAL 

20 de maio é uma data inesque-
cível na história do Aves. A 
equipa de José Mota conquis-
tou a primeira Taça de Portugal, 
após bater o Sporting, por 2-1, 
com bis de Alexandre Guedes. 

SELEÇÃO NACIONAL DE FUTSAL TRIUNFA NA ESLOVÉNIA 

Após várias tentativas, Portugal sagrou-se pela 
primeira vez campeão da Europa de futsal. Na fi-
nal, a seleção orientada por Jorge Braz venceu a 
Espanha, por 3-2. O capitão Ricardinho foi eleito o 
melhor jogador da prova, realizada na Eslovénia. 

ATAQUE À ACADEMIA 
DE ALCOCHETE 

O dia 15 de maio ficou 
marcado pela invasão 
de cerca de 50 adeptos 
à Academia de Alco-
chete, após a derrota 
do Sporting frente ao 
Marítimo, que afastou 
os leões da Cham-
pions, e antes da final 
da Taça de Portugal. 
Foram 15 minutos de 
pânico para jogadores 
e técnicos, o que le-
vou vários atletas a 
pedir a rescisão por 
justa causa finda a 
época. O caso está na 
justiça e há 44 argui-
dos: 38 em prisão pre-
ventiva e seis em li-
berdade, entre eles 
Bruno de Carvalho. 

PORTUGAL SAGRA-SE CAMPEÃO DA EUROPA DE SUB-I9 

A 29 de julho, Portugal venceu a Itália na final e 
conquistou pela primeira vez o Europeu de sub-19. 
Na Finlândia, Hélio Sousa levou a seleção ao 
topo da Europa, à imagem do que já tinha 
feito em 2016 com os sub-17. 

A final do US Open ficou 
marcada pela discussão de 
Serena Williams com o ár-
bitro Carlos Ramos, cha-
mando-lhe "ladrão" e 
"mentiroso", por ter sido 
sancionada por coaching. 

Em maio, o Real Madrid 
conquistou a 13.a Liga dos 
Campeões, vencendo o Li-
verpool na final. Já este 
mês, os merengues con-
quistaram o Mundial, der-
rotando o Al Ain. 

NOVO VENCEDOR DO TOUR 

Chris Froome era inicial-
mente o favorito à vi-

tória na Volta a Fran-
ça, mas quem chegou 
a Paris com a camiso-
la amarela vestida 

foi o galês Geraint 
Thomas, colega do 

britânico na 
equipa Sky. 

VENCEDOR 
TAÇA Oè PO67:UGAt • F!Nlg 2018 
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FINAL DO US OPEN FEMININO 

MODALIDADES DO SPORTING 

Os leões foram bicam-
peões no andebol, cam-
peões no ano do regresso 
do voleibol e após 30 anos 
foram primeiros no hó-
quei. Em judo, ganharam a 
Liga dos Campeões. 

likij-41#& 

REAL MADRID 

FRANÇA CAMPEÃ DO MUNDO 

Duas décadas depois, a França 
voltou a conquistar o Mundial. 
Na Rússia, venceu a Croácia na 
final, por 4-2, com golos de 
Mandzukic, na própria baliza, 
Griezmann, Pogba e Mbappé. 

LIGA DAS NAÇÕES 

CRISTIANO RONALDO 

• Futebolista 
da Juventus 
Nove épocas depois, 
CR7 deixou o Real 
Madrid para jogar na 
Juventus. Mas antes 
da transferência me-
diática, conquistou a 
quinta Champíons 
da carreira e esteve 
com Portugal no 
Mundial, destacan-
do-se com um hat-
trick à Espanha. 

SÉRGIO CONCEIÇÃO 

• Treinador 
do F. C. Porto 
Aposta de Pinto da 
Costa para reencon-
trar o caminho do tí-
tulo que há quatro 
anos fugia para o 
Benfica, Sérgio Con-
ceição não defrau-
dou as expectativas 
do universo azul e 
branco. O treinador 
incutiu na equipa 
uma garra por que os 
adeptos há muito 
ansiavam e conquis-
tou um campeonato 
bastante desejado, 
mantendo o F. C. 
Porto como único 
clube pentacampeão 
em Portugal. Com  
Sérgio Conceição, os 
dragões venceram 
também a Superta-
ça, foram a equipa 
que mais pontos 
conquistou na fase 
de grupos da Liga 
dos Campeões (16 
em 18 possíveis) e 
terminam o ano na 
liderança do cam-
peonato, com mais 
quatro pontos do 
que o Benfica, se-
gundo classificado. 
Além disso, seguem 
em prova na Taça de 
Portugal e com via 
aberta para a final-
four da Taça da Liga. 

Grandes acontecimentos 
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2018 As figuras e os factos 
do ano que está a acabar P2 e 3 

?( .113ortagpny , Vizela 
Unica equipa invicta dos Nacionais 
domina no ataque e na defesa P10 e 11 KEIZER SEGURA NAN1 

Michael Schumacher 
A vida do heptacampeão mundial 
de Fi é mistério há cinco anos P14 COM UNHAS E DENTES 

  

Capitão do Sporting considerado imprescindível pelo treinador holandês. 
Avançado português impressionou pelos índices físicos e capacidade tática 

r7rfrny7ç!fr 4  / 
Rui Costa 
"Acredito que 
ainda tenho 
muito para dar 
ao ciclismo" P8 e 7 

Se há jogador do Sporting 
que enche as medidas do 
treinador Marcel Keizer é 
Luís Nani, apurou o JN 
junto de fonte leonina. 
Reforço de verão, regres-
sou a Alvalade, onde se 
formou, para assumir a 
braçadeira de capitão e re-
lançar aquela que pode 
ser a última etapa de uma  

carreira recheada de su-
cessos. 

O técnico holandês ficou 
impressionado com os do-
tes futebolísticos de Nani. 
Considera-o, inclusive, o 
melhor jogador que alguma 
vez treinou e só admite ab-
dicar dele por lesão ou disci-
plina. A nível físico, embo-
ra esteja a debelar uma  

mialgia e tenha falhado os 
últimos jogos, o português 
deixou Keizer admirado, 
mas o treinador vê nele, aci-
ma de tudo, a importância 
tática e capacidade pautar o 
jogo leonino com eficácia, 
nas transições. 

Por isso, alguns dos inter-
mediários que tentavam 
colocar Nani no futebol in- 

glês neste mercado de in-
verno já estão desanima-
dos. Keizer vai segurar Na-
ni com unhas e dentes. E o 
próprio capitão não tem in-
teresse em deixar o Spor-
ting. Tem como objetivo 
conquistar o troféu que 
tanto ambiciona no clube 
do coração: o de campeão 
nacional. Luís morA. 
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