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Coimbra correu pelos
direitos humanos

DB-Pedro Ramos

A corrida de ontem foi, também, um momento partilhado em família

1 1 1 O desafio foi
lançado pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e
aceite por muitos conimbricenses. Ontem de manhã, centenas de pessoas
participaram na Corrida
pelos Direitos Humanos,
numa iniciativa que decorreu em simultâneo
noutras quatro cidades
do país: Braga, Odivelas,
Portalegre e Portimão. A
corrida pretendeu assinalar os 70 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e os
40 da adesão de Portugal
à Convenção Europeia
dos Direitos Humanos.
Sob o lema “Livres e
iguais”, o sinal da partida aconteceu às 10H00,
da praça 8 de Maio (junto à Câmara Municipal
de Coimbra), onde, minutos depois, Ricardo
Gaspar, da Escola de
Atletismo de Coimbra,
seria o primeiro a cortar
a meta. Marta Lobo, da
União Clube Eirense, foi
a primeira mulher a cruzar a linha.
Entre os participantes,
na caminhada, estiveram

discurso direto
RO desporto, enquanto
instrumento de inclusão,
pode ser um potenciador
de mensagem.
REsta é a forma de
recordarmos, todos os
dias, a importância da luta
pela defesa dos direitos
humanos.

João Paulo Rebelo

a ministra da Presidência
e Modernização Administrativa, Maria Manuel
Leitão Marques, e o secretário de Estado da Ju-

ventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo.
Aos jornalistas, o representante do Governo
lembrou que “o desporto, enquanto instrumento de inclusão, pode ser
um potenciador de mensagem”.
“E pode ser muito agregador: muito facilmente
juntámos aqui centenas
de pessoas e, no país
inteiro, foram milhares
que se juntaram. Esta
causa e esta comemoração dos 70 anos dos
direitos humanos é essencial pela importância
que tem para o mundo e
pelo respeito pelo outro.
O IPDJ não podia estar
afastado destas comemorações”, frisou o secretário de Estado.
Esta atividade teve
como coorganizadores
além do IPDJ, a Associação Distrital de Atletismo de Coimbra e a Câmara Municipal. Horácio
Poiares, atleta, treinador,
selecionador e dirigente
de Andebol (AAC e FAP),
foi o embaixador da corrida em Coimbra.
| Patrícia Cruz Almeida
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Cronologia do ano no Desporto:
JANEIRO Dia 10 O internacional português Ricardinho é eleito pelo Futsal Planet, que tem a chancela
da FIFA, o melhor jogador de futsal do mundo pela quinta vez, um recorde, e quarta consecutiva.
Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.
Dia 27 O Sporting conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao derrotar nas grandes
penalidades o Vitória de Setúbal por 4-3, após 1-1 no tempo regulamentar, em final disputada em
Braga. FEVEREIRO Dia 04 Os Philadelphia Eagles conquistam pela primeira vez o Super Bowl, a final
do campeonato de futebol americano, ao baterem os detentores em título New England Patriots por
41-33, em Minneapolis, Minnesota. A equipa feminina de seniores do Sporting conquista o título de
campeã europeia de corta-mato, com Jéssica Augusto no segundo lugar individual. O Sporting
conquista o título masculino na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, em Mira, com o queniano
Davis Kiplangat a dar o cetro individual aos 'leões'. Dia 10 Portugal conquista pela primeira vez o título
de campeão europeu de futsal, em Ljubljana, ao vencer a Espanha por 3-2. Dia 17 Os sócios do
Sporting aprovam a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube, numa Assembleia
Geral em que passam também as propostas da direção de alterações aos estatutos e ao regulamento
disciplinar. MARÇO Dia 01 Ivo Oliveira assegura a primeira medalha de sempre para Portugal em
Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista, ao qualificar-se para a final de perseguição individual,
em Apeldoorn, na Holanda. Dia 03 O português Nelson Évora conquista a medalha de bronze dos
Mundiais de atletismo em pista coberta, em Birmingham, Inglaterra, e bate o recorde nacional
'indoor', com 17,40 metros. A 132.ª assembleia geral do International Board aprova por unanimidade
a introdução do videoárbitro nas leis do futebol. Dia 06 O assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves
é detido para interrogatório no âmbito do caso dos emails (processo 'e-toupeira'). Dia 07 O assessor
jurídico do Benfica Paulo Gonçalves fica proibido de contactar com os outros arguidos do processo 'etoupeira'. ABRIL Dia 05 O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, critica as exibições de alguns
jogadores de futebol do clube a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.
Dia 06 A equipa de futebol do Sporting condena as críticas e a ausência de apoio do presidente do
clube, Bruno de Carvalho, após a derrota no terreno do Atlético de Madrid, nos quartos de final da Liga
Europa. O presidente do Sporting suspende os jogadores que subscreveram o comunicado contra as
suas críticas e anuncia que terão de enfrentar a disciplina do clube. Dia 08 O presidente do Sporting,
Bruno de Carvalho, anuncia no Facebook que "serão mantidos os processos disciplinares" aos
jogadores que mancharam "o bom nome do presidente e do clube". Dia 09 O presidente da Mesa da
Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, considera "esgotadas as hipóteses de
manutenção" de Bruno de Carvalho na presidência do clube. Dia 11 O Sporting retira os processos
disciplinares de que eram alvo futebolistas do plantel, na sequência de um comunicado publicado nas
redes sociais em que manifestaram desagrado pelas críticas do presidente, Bruno de Carvalho. Dia 12
O Sporting falha o apuramento para as meias-finais da Liga Europa de futebol, apesar de vencer o
Atlético de Madrid por 1-0, em jogo da segunda mão dos quartos de final da prova, disputado em
Lisboa. Dia 20 O francês Arsène Wenger deixa no final da época o Arsenal, que comandava há 21
temporadas. Dia 26 A judoca portuguesa Telma Monteiro conquista a medalha de bronze nos Europeus
de Telavive, a sua 12.ª em idêntico número de participações na competição continental. Dia 29 O
surfista brasileiro Rodrigo Koxa conquista o recorde mundial para a maior onda surfada, com uma
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onda na Nazaré em novembro de 2017. MAIO Dia 01 O Sporting conquista o seu sexto título de
campeão nacional de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-2, no quinto jogo da final. Dia 05 O piloto
Miguel Oliveira anuncia que vai competir no campeonato de MotoGP em 2019, tornando-se no
primeiro português a disputar o principal campeonato do mundo de motociclismo de velocidade. O FC
Porto sagra-se campeão português de futebol pela 28.ª vez, ao beneficiar do empate a zero entre o
Sporting e Benfica, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. Dia 06 O Sporting sagra-se
bicampeão nacional de futebol feminino, ao vencer o Valadares Gaia, no Estádio José Alvalade, em
Lisboa, por 4-1, em jogo da 21.ª e penúltima jornada do campeonato. O português João Sousa vence
o Estoril Open em ténis, ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe, em dois 'sets', conquistando o
terceiro título da carreira. O Sporting conquista o seu 19.º campeonato português de andebol, o
segundo consecutivo, ao vencer em casa o Benfica, por 33-27, em jogo da sétima jornada da fase
final do campeonato. Dia 15 A Federação de Andebol de Portugal anuncia que vai denunciar ao
Ministério Público a alegada corrupção a equipas de arbitragem por parte do Sporting, remetendo
ainda o processo para o Conselho de Disciplina. Cerca de 50 adeptos do Sporting, com a cara tapada,
invadem a Academia de Alcochete, enquanto decorria o treino da equipa principal de futebol, e
agridem jogadores e equipa técnica. Dia 16 A Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting, em
Alvalade, relacionadas com suspeitas de atos de corrupção e viciação de resultados no âmbito do
processo 'CashBall'. São detidas quatro pessoas, entre as quais André Geraldes, diretor de futebol do
Sporting. O Atlético de Madrid conquista a Liga Europa em futebol pela terceira vez, ao derrotar na
final os franceses do Marselha, por 3-0, em jogo disputado em Lyon, França. Dia 17 O diretor para o
futebol do Sporting, André Geraldes, fica em liberdade mediante pagamento de caução de 60 mil
euros, no âmbito da investigação do processo 'CashBall'. O presidente e vários membros do Conselho
Fiscal e Disciplinar do Sporting apresentam a demissão e apelam ao presidente do clube, Bruno de
Carvalho, e à restante direção que renunciem também aos cargos. A Mesa da Assembleia-Geral do
Sporting demite-se em bloco. Dia 18 O Ministério Público constitui mais três arguidos no âmbito da
operação 'CashBall', que investiga a viciação de resultados desportivos. Dia 19 O canoísta Fernando
Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1000 da primeira Taça do Mundo, em Szeged,
Hungria. Dia 20 O Desportivo das Aves torna-se o 13.º clube a conquistar a Taça de Portugal em
futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no Estádio do
Jamor, em Oeiras. Dia 21 O juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decreta prisão
preventiva a 23 arguidos detidos na sequência das agressões na Academia do Sporting, em Alcochete.
Dia 24 O diretor clínico do Sporting, Frederico Varandas, anuncia ter-se demitido e mostra-se
disponível para se apresentar como futura solução diretiva. Dia 26 O Real Madrid conquista pela
terceira vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Liverpool, por 3-1, na final
disputada em Kiev. Dia 27 O Sporting revalida o título de campeão europeu de atletismo no setor
feminino. O Benfica consegue o segundo lugar na Taça dos Europeus de atletismo, ao concluir a
competição masculina com 159 pontos, contra 163,5 dos turcos do Enka, que se sagraram campeões
europeus, em Birmingham, Inglaterra. Dia 31 O avançado Daniel Podence rescinde o seu contrato com
o Sporting, alegando justa causa, na sequência da invasão por adeptos da Academia do Sporting, em
Alcochete, e das agressões à equipa de futebol. JUNHO Dia 01 O Sporting sagra-se, 30 anos depois da
última conquista, campeão português de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 4-3, na
penúltima jornada do campeonato nacional. Dia 05 O Sporting confirma a revogação do contrato com
o treinador de futebol Jorge Jesus, que é anunciado como novo técnico do Al Hilal, da Arábia Saudita.
Dia 08 Os Golden State Warriors conquistam o seu sexto título de campeões da liga norte-americana
de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Cleveland Cavaliers por 108-85, no quarto jogo da final.
Dia 09 O canoísta português Fernando Pimenta sagra-se tricampeão europeu em K1 1.000 metros, ao
vencer a final da distância no campeonato da Europa de 2018, em Belgrado, na Sérvia. Dia 10 As
canoístas portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistam o título europeu em K2 200
metros, em Belgrado, ao terminarem a final em 37,055 segundos. Dia 11 O Sporting confirma as
rescisões de contrato dos futebolistas Gelson Martins, William Carvalho e Bruno Fernandes, que
invocaram justa causa, na sequência das agressões a jogadores na Academia de Alcochete. O
futebolista Bas Dost também apresenta a sua rescisão, alegando justa causa. Dia 12 O avançado
Rúben Ribeiro torna-se no sétimo futebolista do Sporting a apresentar o pedido de rescisão de
contrato com o clube, alegando justa causa, após as agressões na Academia de Alcochete. Dia 13 A
Comissão de Fiscalização designada pela Mesa de Assembleia Geral do Sporting anuncia ter
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suspendido preventivamente o Conselho Diretivo do clube. Dia 15 A Oliveirense sagra-se campeã
nacional de basquetebol pela primeira vez, ao vencer fora o FC Porto 93-69, no terceiro encontro da
final da Liga Portuguesa de Basquetebol, que ganhou por 3-0. Dia 16 Artur Torres Pereira, antigo vicepresidente do Sporting, é anunciado como líder da comissão de gestão do clube. Dia 23 O presidente
do Sporting, Bruno de Carvalho, é destituído do cargo, por decisão da maioria dos sócios que
participaram numa Assembleia Geral extraordinária. Dia 24 O antigo presidente do Sporting José
Sousa Cintra é nomeado para a presidência da SAD do clube, em substituição de Bruno de Carvalho.
Dia 26 Frederico Varandas, antigo responsável pelo departamento clínico do Sporting, apresenta a sua
candidatura à presidência do clube. Dia 30 O Sporting sagra-se tricampeão nacional de futsal, ao bater
o Benfica no quinto e último jogo da final no desempate por penáltis (2-0), depois de 3-3 no final do
prolongamento. JULHO Dia 01 O Sporting anuncia que José Peseiro é o novo treinador da equipa de
futebol. Dia 02 A União Ciclista Internacional anuncia o encerramento dos procedimentos antidoping
que envolvem o britânico Chris Froome (Sky). Dia 07 Bruno de Carvalho anuncia a recandidatura à
presidência do Sporting, depois de ter sido destituído da liderança do clube a 23 de junho, em
assembleia-geral. Dia 09 Oito pessoas são detidas numa operação conjunta da PSP e GNR no âmbito
da investigação às agressões na Academia do Sporting, em Alcochete, em maio. Dia 10 O futebolista
internacional português Bruno Fernandes assina novo contrato com o Sporting, válido até junho de
2023, depois de ter avançado com a rescisão com os 'leões'. O futebolista português Cristiano Ronaldo
assina contrato com a Juventus válido por quatro anos. Dia 13 O Sporting anuncia que o futebolista
William Carvalho vai representar o Bétis, num negócio que poderá render milhões de euros ao clube
de Lisboa, apesar de o jogador ter rescindido com os 'leões'. Dia 14 A tenista alemã Angelique Kerber,
10.ª do 'ranking' WTA, conquista pela primeira vez o torneio londrino de Wimbledon, terceiro 'Grand
Slam' da temporada, ao derrotar na final a norte-americana Serena Williams. Dia 15 O sérvio Novak
Djokovic conquista em Londres o torneio de ténis de Wimbledon, terceira etapa do 'Grand Slam', ao
vencer na final o sul-africano Kevin Anderson. França sagra-se campeã mundial de futebol pela
segunda vez, ao vencer a Croácia por 4-2, na final da 21.ª edição do campeonato do mundo,
disputada no Estádio Luzhniki, em Moscovo. O médio croata Luka Modric conquista a Bola de Ouro, o
prémio de melhor jogador do Mundial2018 de futebol. Dia 16 Os presidentes dos Estados Unidos,
Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, encontram-se em Helsínquia para a primeira cimeira entre
os dois, que consideraram produtiva e muito útil, respetivamente. Dia 22 A seleção portuguesa de
hóquei em patins sagra-se vice-campeã da Europa, ao ser goleada por 6-3 pela Espanha, na final da
53.ª edição do campeonato da Europa, disputada na Corunha. O Benfica revalida o título nacional de
clubes de atletismo, em masculinos. Dia 27 O Sporting decide apresentar uma queixa à FIFA contra
Gelson Martins e o Atlético de Madrid, que acusou de ter tido um "inaceitável comportamento" no
processo de contratação do futebolista internacional português. A canoísta portuguesa Maria Rei
sagra-se campeã do mundo júnior em K1 1.000, em Plovdiv, Bulgária. Dia 29 O britânico Geraint
Thomas (Sky) conquista a Volta a França em bicicleta. A seleção portuguesa de futebol de sub-19
conquista o título de campeã europeia do escalão, pela quarta vez, depois dos triunfos em 1961, 1994
e 1999, ao vencer a Itália, por 4-3, na final disputada na Finlândia. AGOSTO Dia 02 O ex-presidente
do Sporting Bruno de Carvalho é suspenso por um ano pela Comissão de Fiscalização do clube. Dia 04
O FC Porto conquista a sua 21.ª Supertaça de futebol, ao derrotar, em Aveiro, o Desportivo das Aves
por 3-1. Dia 05 O português Ivo Oliveira conquista a medalha de prata em perseguição individual nos
Europeus de ciclismo de pista, em Glasgow, após perder a final com o alemão Domenic Weinstein. Dia
06 Rui Oliveira conquista a medalha de prata na prova de eliminação dos Europeus de ciclismo de
pista, em Glasgow, na Escócia. Dia 07 Inês Henriques sagra-se campeã europeia nos 50 quilómetros
de marcha, em Berlim, juntando o título ao de primeira mulher campeã do mundo nesta distância,
conquistado em 2017. Dia 08 Ricardo dos Santos estabelece novo recorde nacional dos 400 metros,
ao ser terceiro na primeira semifinal dos Europeus de atletismo, em Berlim, com 45,14 segundos. Dia
10 A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting é rejeitada pela Mesa da Assembleia
Geral. Dia 12 O português Nelson Évora sagra-se pela primeira vez campeão europeu do triplo salto,
em Berlim, com a marca de 17,10 metros na final. Dia 15 O Atlético de Madrid conquista a sua
terceira Supertaça europeia de futebol, ao derrotar o Real Madrid por 4-2, após prolongamento, em
Tallin. Dia 16 O Sporting de Braga é eliminado da Liga Europa de futebol, ao empatar 2-2 em casa
com os ucranianos do Zorya Luhansk, na segunda mão da terceira pré-eliminatória. Dia 19 O sérvio
Novak Djokovic torna-se no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000,
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ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati. Dia 25 A seleção portuguesa feminina de
voleibol derrota a Dinamarca e apura-se pela primeira vez para um Campeonato da Europa. O
português Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo em K1 1.000 metros, nos mundiais de
canoagem, em Montemor-o-Velho. Dia 26 O Benfica conquista a sua sexta supertaça de andebol
masculino, ao derrotar o Sporting por 29-24. O português Fernando Pimenta sagra-se campeão do
mundo de K1 5.000 metros, nos Mundiais de canoagem em Montemor-o-Velho, depois de ter
conquistado o ouro nos 1.000 metros. Dia 30 O futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, é
eleito pela UEFA como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o
egípcio Mohamed Salah. Dia 31 O defesa internacional português Fábio Coentrão vai jogar no Rio Ave,
anuncia o clube da I Liga portuguesa de futebol. SETEMBRO Dia 02 O tenista português João Sousa,
68.º do 'ranking' mundial, apura-se pela primeira vez para uns oitavos de final de um 'Grand Slam', ao
vencer o francês Lucas Pouille, 17.º do mundo, no US Open. Dia 04 O Ministério Público acusa dois
funcionários judiciais, a SAD do Benfica e um seu colaborador de vários crimes, incluindo corrupção,
favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática, no caso "e-toupeira". Dia 07 O Tribunal da
Feira suspende a participação do Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, em competições
desportivas por um ano, num processo de corrupção desportiva. Dia 08 Frederico Varandas é eleito o
43.º presidente do Sporting em eleições disputadas por mais cinco candidatos: João Benedito, José
Maria Ricciardi, Rui Jorge Rego, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira. A japonesa Naomi
Osaka conquista pela primeira vez um torneio do Grand Slam de ténis, ao vencer a norte-americana
Serena Williams na final do US Open, por 6-2 e 6-4. Dia 09 O Sporting de Braga conquista pela
primeira vez a Supertaça de futebol feminino ao vencer o Sporting, por 5-4, no desempate nas
grandes penalidades. Dia 15 A equipa masculina do Benfica vence a Taça dos Clubes Campeões
Europeus de atletismo de pista de sub-20, em Castellón, Espanha. A judoca portuguesa Patrícia
Sampaio sagra-se campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia,
a alemã Christina Faber, por 'waza ari'. Dia 16 O britânico Simon Yates, de 26 anos, vence a Volta a
Espanha em bicicleta. O queniano Eliud Kipchoge bate o recorde mundial da maratona, ao correr a
distância em Berlim em 02.01.40 horas. Dia 17 O Benfica anuncia um acordo para a cessação do
contrato de trabalho do assessor jurídico Paulo Gonçalves, arguido no caso "e-toupeira". Dia 21 O
inglês Oliver Fisher estabelece um recorde no European Tour de golfe, ao completar a segunda volta
do Portugal Masters com 59 pancadas, no campo Par 71 do Dom Pedro Victoria Golf Club, em
Vilamoura. Dia 22 O Belenenses conquista o título de campeão nacional de râguebi, ao vencer na final
o Agronomia, por 17-9. Dia 23 O norte-americano Tiger Woods conquista o Tour Campionship de golfe
e acaba com uma 'seca' de cinco anos, mais precisamente 1.876 dias, sem vencer qualquer torneio. O
inglês Tom Lewis conquista o título do Portugal Masters em golfe e garante o acesso ao European Tour
em 2019. Dia 24 O internacional croata Luka Modric conquista pela primeira vez o prémio 'The Best',
atribuído ao melhor futebolista do ano da FIFA, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo. Dia 25 O
internacional brasileiro Luisão, jogador do Benfica, termina a carreira de futebolista. Dia 30 O FC
Barcelona vence a Taça Continental de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 3-2, no desempate
por grandes penalidades, após uma igualdade a três golos. OUTUBRO Dia 02 O treinador português de
futebol Miguel Cardoso deixa o Nantes, por comum acordo com o clube. Dia 03 O futebolista
português Cristiano Ronaldo nega as acusações de violação por parte da norte-americana Kathryn
Mayorga. Dia 07 O FC Porto conquista pela 22.ª vez a Supertaça António Livramento de hóquei em
patins, ao derrotar o Sporting, campeão nacional, por 4-1. Dia 11 O treinador português Leonardo
Jardim deixa o comando técnico do Mónaco após mais de quatro temporadas no cargo. Dia 13 O exfutebolista internacional francês Thierry Henry é nomeado treinador do Mónaco até 2021. Dia 17 A
seleção portuguesa de futsal feminino conquista a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude,
em Buenos Aires, ao bater na final o Japão por 4-1. O futebolista espanhol Cesc Fábregas entra no
livro de recordes do Guiness por ser o jogador que chegou mais rapidamente às 100 assistências na
liga inglesa. Dia 20 Portugal garante a permanência no Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis
(ténis) frente à África do Sul, graças à vitória de Gastão Elias e João Sousa no encontro de pares, em
Lisboa. Dia 21 O espanhol Marc Márquez (Honda) conquista o sétimo título mundial da sua carreira,
quinto em MotoGP, ao vencer o Grande Prémio do Japão. Dia 25 A Agência Mundial Antidopagem
anuncia a revogação da acreditação do Laboratório de Lisboa devido à não conformidade com os
procedimentos internacionais. Dia 27 O dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, perde a vida na
queda de um helicóptero, num parque de estacionamento junto ao estádio do clube inglês. Dia 28 A
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ucraniana Elina Svitolina, sétima do 'ranking' mundial de ténis, conquista as WTA Finals, ao impor-se
na final à norte-americana Sloane Stephens, sexta da hierarquia, por 3-6, 6-2 e 6-2. O britânico Lewis
Hamilton (Mercedes) sagra-se pentacampeão mundial de Fórmula 1. Dia 29 O Real Madrid rescinde
contrato com o treinador espanhol Julen Lopetegui, um dia após a goleada por 5-1 sofrida no estádio
do rival FC Barcelona. NOVEMBRO Dia 01 José Peseiro deixa o comando técnico do Sporting, após
derrota por 2-1 em casa contra o Estoril Praia, da II Liga de futebol, para a Taça da Liga. Dia 04
Miguel Oliveira sagra-se vice-campeão mundial de Moto2, atrás do italiano Francesco Bagnaia, e a
Honda conquista o título de construtores, no final do Grande Prémio da Malásia. Dia 07 O treinador
português Vítor Pereira leva o Shanghai SIPG à conquista do primeiro título de campeão chinês de
futebol. Dia 08 O Sporting contrata o treinador de futebol holandês Marcel Keizer por duas épocas e
meia. Portugal conquista a medalha de prata no concurso completo dos campeonatos do mundo de
trampolins, São Petersburgo, na Rússia. Dia 11 A Mercedes conquista o título de construtores de
Fórmula 1 desde ano, com a vitória do britânico Lewis Hamilton no Grande Prémio do Brasil. O expresidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá, um dos líderes da claque Juventude Leonina, são
detidos para interrogatório no âmbito da investigação da invasão à academia do clube, em Alcochete.
Dia 15 Bruno de Carvalho e Mustafá ficam sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito
da investigação ao ataque à academia de Alcochete. Dia 17 Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) é virtual
campeão nacional de ralis e torna-se o primeiro a conquistar o título cinco vezes, graças ao abandono
de Ricardo Teodósio no Rali do Algarve, nona e última prova do campeonato. Dia 18 O alemão
Alexander Zverev surpreende Novak Djokovic e conquista o torneio de ténis ATP Finals, impondo-se na
final ao sérvio com os parciais de 6-4 e 6-3. Ana Catarina Nogueira, a fazer dupla com a argentina
Delfina Brea, torna-se a primeira portuguesa a vencer um torneio do Circuito Mundial de Padel, no
Challenger Arroyo de la Encomienda, em Espanha. Sébastien Ogier (Ford Fiesta) sagra-se campeão
mundial de ralis pela sexta vez consecutiva na sua carreira ao terminar a última prova do
campeonato, o rali da Austrália, na quinta posição, enquanto a Toyota conquista o quarto título nos
construtores. Dia 25 A Croácia conquista a Taça Davis em ténis pela segunda vez, 13 anos depois do
primeiro título, face ao triunfo de Marin Cilic sobre Lucas Pouille, no quarto jogo da final, na terra
batida de Lille. Dia 26 O treinador Cláudio Braga deixa o comando técnico do Marítimo, após cinco
derrotas consecutivas e 10 jogos sem vencer. Dia 27 O Benfica fica fora da luta pelo acesso aos
oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao ser goleado por 5-1 no reduto do Bayern
Munique, que se qualificou, na quinta jornada do Grupo E. Petit é anunciado como novo treinador do
Marítimo, sucedendo a Cláudio Braga, para orientar o emblema madeirense, 13.º classificado da I Liga
portuguesa de futebol. DEZEMBRO Dia 01 Jorge Viegas é eleito presidente da Federação Internacional
de Motociclismo, com 79 votos em 101 possíveis, na Assembleia Geral daquela entidade. Dia 03 O
futebolista croata Luka Modric vence a Bola de Ouro de 2018, sucedendo ao português Cristiano
Ronaldo, que tinha vencido as duas últimas edições. Dia 07 O Sporting sagra-se pela primeira vez
campeão europeu de clubes em judo, ao vencer a equipa russa do Yawara-Neva, por 3-2, na final da
competição, disputada em Bucareste.
Lusa
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FERRAZ BATE HANNOVER
E BARROS PERDE COM O BARÇA
O Wetzlar, de João Ferraz, bateu o Hannover,
por 29-28, com um golo do português. O
Wetzlar é agora um confortáve111.° na liga
alemã de andebol e a equipa que eliminou o
Benfica na Taça EHF é 12.2. Em Espanha, o
Puente Genil, de Sérgio Barros (um golo),
perdeu com o Barcelona, por 28-46, num jogo
para o qual Gilberto Duarte não foi convocado. Em16 equipas, o Puente Genil é 13.°. -A.F.
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ANDEBOL. Sérgio Barros
marcou ontem 1 golo pelo
Puente Genil, mas a sua equipa
foi goleada (25-46) pelo
Barcelona (sem Gilberto
Duarte), na 14, ronda da Asobal.
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A seleção nacional sénior feminina de andebol garantiu domingo o apuramento as meias-finais do
campeonato africano.
A seleção nacional sénior feminina de andebol garantiu domingo o apuramento as meias-finais do
campeonato africano, que decorre em Brazzaville, ao derrotar a Argélia por 41-17.
As campeãs de África venciam ao intervalo por 21-6, na prova que encerra a 14 do corrente, na
capital congolesa.
O sete nacional joga a meia- final às 19 horas desta segunda-feira com os Camarões.
Sportinforma / Angop
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