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Fernando Miguel é
reforço contra o Inter
Recuperado de lesão na panturrilha direita, goleiro treina bem
e se coloca à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo

V

anderlei Luxemburgo terá à disposição
um importante reforço para tentar tirar o Vasco
do último lugar na tabela
do Campeonato Brasileiro.
Recuperado de uma lesão na
panturrilha direita, Fernando
Miguel evoluiu nos últimos
dias de treino e deverá ter a
volta confirmada no lugar de
Sidão no confronto com o Internacional, sexta-feira, em
São Januário.
“Venho trabalhando desde
a semana passada, num processo de transição. Nesta semana, um pouco mais solto,
sem nenhum tipo de limitação. Claro que é preciso ganhar ainda (fisicamente), mas
pulamos algumas etapas para
ficar à disposição e poder ajudar”, disse Fernando Miguel,
em entrevista coletiva no CT
do Almirante.
Coincidentemente, o goleiro
esteve presente na última vitória do Vasco: 2 a 1 sobre o Santos, dia 24 de abril, pela Copa
Continental do Brasil. Substituído durante o jogo, Fernando
Miguel, escalado no sacrifício,
voltou a sentir o incômodo na
panturrilha. Desde então, mais
de um mês se passou e situação
do Vasco ficou delicada com o
jejum de vitórias e a lanterna
no Campeonato Brasileiro.
“A gente precisa estar junto, próximo e, de alguma forma, conversar para passar
confiança. Futebol é feito de
conjunto. Não só dos 11 que
entram em campo. É um grupo de atletas que representam
uma instituição tão grande.
Quando não estamos em cam-
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Dono do jogo, Cristiano Ronaldo festeja um dos gols com Bernardo

CR7 marca três e
classifica Portugal
>>Porto, Portugal

O craque Cristiano Ronaldo
deu um show, marcou três
gols e classificou a seleção
de Portugal para a final da
Liga das Nações. Jogando no
Estádio do Dragão, a equipe
lusa venceu a Suíça por 3 a
1. O outro finalista será definido no jogo entre Holanda
e Inglaterra, hoje, na cidade
portuguesa de Guimarães,
às 15h45, horário de Brasília.
No primeiro gol, CR7 cobrou falta com maestria no
canto esquerdo do goleiro.
A Suíça cresceu e passou a
pressionar um pouco mais,
chegando a mandar uma
bola no travessão.

No segundo tempo, um lance inusitado: o suíço Zuber foi
derrubado em um cruzamento na área e o juiz não sinalizou pênalti. Na sequência, o
português Bernardo Santos
sofreu falta na área e foi marcada a penalidade. Com a checagem do VAR, no entanto, o
árbitro voltou atrás e apontou
pênalti para a Suíça. Ricardo
Rodríguez bateu e empatou.
O jogo seguiu equilibrado
até que, aos 43 minutos, Cristiano Ronaldo escorou cruzamento para a rede. Dois minutos depois, em contra-ataque, ele pedalou e fez um belo
gol, carimbando o passaporte
português para a decisão da
Liga das Nações.

O goleiro Fernando Miguel não joga pelo Vasco desde o dia 24 de abril

po, precisamos entender isso
e fortalecer mais ainda”, destacou o goleiro.
Capitão ainda é dúvida

Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Leandro Castan não tem presença
garantida contra o Internacional. O capitão do Vasco
não esconde a ansiedade pela
estreia no Brasileiro, mas
tem um acordo com a comissão técnica de voltar apenas
quando estiver 100% fisicamente. Assim como Fernando Miguel, ele se machucou

na vitória sobre o Santos, em
abril, e desfalcou a equipe nos
últimos sete jogos.
Antes do início do treino no
CT do Almirante, em Vargem
Pequena, Zona Oeste do Rio,
o técnico Vanderlei Luxemburgo reuniu todos os jogadores no gramado para um
bate papo. Com uma enorme
pressão sobre o grupo, o comandante cruzmaltino tem
apostado no diálogo para solucionar alguns dos problemas, enquanto aguarda a chegada dos primeiros reforços
no Vasco.

passe curto

BUFFON ESTÁ
DE SAÍDA DO PSG
O Paris Saint-Germain utilizou
as redes sociais para anunciar
a saída de Gianluigi Buffon do
elenco. O goleiro italiano de 41
anos fez parte da equipe apenas por uma temporada. Ele
disputou 25 partidas com a
camisa do PSG, conquistando
o Campeonato Francês. No
país, há rumores de que Buffon
estaria se aposentando.

HOJE NA TV
SPORT TV
Campeonato Brasileiro
de Futebol Sub-17
São Paulo x Flamengo
16h25 (vivo)
Copa do Brasil
Santos x Atlético-MG
19h15 (vivo)
TNT
Semifinal da Liga das Nações
Holanda x Inglaterra
15h15 (vivo)

