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Horizontais:

1 Cristiano (...), o 
capitão e um dos 
melhores jogadores da 
história do futebol 
mundial (sofreu uma 
falta que o lesionou, 
aos 8 minutos de jogo, 
chorou, do banco 
motivou os colegas, 
realizou o sonho de ser 
Campeão por 
Portugal). (7)

5 Guarda-redes que 
demonstra firmeza e 
frieza nas intervenções 
dentro e fora dos 
postes. (7)

9 Avançado que, na vida 
e no futebol, procura 
sempre o golo (marcou 
o golo da vitória de 
Portugal na final do 
EURO2016). (4)

10 João (...), médio, um 

metro e setenta de 

elevadíssima 

intensidade cerebral.

(8)

11 Rui (...), guarda-redes, 

com admiráveis 

reflexos, é um dos 

maiores especialistas 

mundiais no um contra 

um (eleito, pelo 

Barómetro do Euro, o 

melhor guarda-redes 

do Europeu). (8)

12 Um lateral, canhoto, 
com uma enorme 
disponibilidade física.
(6)

14 (...) Silva, médio, aos 
13 anos, converteu-se 
no «ironman» do 
Sporting. (6)

16 Ricardo (...), 
avançado, o homem do 
«trivela» (e da pena na 
cabeça, num original 
corte de cabelo). (8)

19 Avançado, pratica um 
futebol fantasista e 
pleno de velocidade, 
agilidade e aceleração.
(4)

20 Defesa cerebral que 
nasceu na Alemanha.
(6)

21 Robusto médio-
defensivo nascido na 
Guiné-Bissau. (6)

22 Defesa luso-brasileiro 
de seu nome Képler 
Laveran (foi eleito, 
pela UEFA, o melhor 
jogador da final do 
Euro2016). (4)

Verticais:

1 Avançado muito 
rápido, agressivo e 
destemido a encarar os 
adversários (nasceu no 

Barreiro). (4)

2 (...) Gomes, médio 
repleto de qualidade 
técnica e elevada visão 
de jogo. (5)

3 (...) Alves, defesa 
imponente no futebol 
aéreo é um líder com 
uma vontade infinita 
de conquistas. (5)

4 José (...), defesa-
central que se 
distingue pela 
ferocidade no jogo 
aéreo, antecipação e 
construção simples e 
eficaz. (5)

6 Defesa formado nas 

escolas do Vitória de 

Guimarães, sempre 

disponível para 

amparar a equipa. (9)

7 (...) Mário, médio-
ofensivo, um cérebro 
com pés de veludo a 
quem chamavam 
Pantufas. (4)

8 (...) Carvalho, médio-
defensivo de pulmão 
inesgotável, exímio na 
recuperação, combina 
qualidade no passe 
com uma elevada 
leitura de jogo. (7)

13 (...) Guerreiro, lateral 
esquerdo que nasceu 
em França; Guerreiro 

é apelido, mas podia 
ser alcunha (eleito, 
pelo Barómetro do 
Euro, como melhor 
defesa-lateral). (7)

15 (...) Carvalho, defesa, 
a serenidade quase 
melancólica e a 
inteligência na 
abordagem a cada 
lance também 
trespassa para fora do 
campo (tornou-se no 
jogador de campo  
mais velho a 
representar a equipa 
de Portugal). (7)

17 Renato (...), médio, o 
"benjamim", aborda 
cada lance com uma 
confiança 
dilacerante, típica de 
quem transporta um 
aroma intenso a 
futebol de rua (foi 
eleito o Melhor Jovem 
do Europeu). (7)

18 (...) Lopes, guarda-
redes com excelentes 
reflexos, concentrado, 
rápido e destemido a 
sair dos postes (nasceu 
em França). (7)


