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GOLO Votação efetuada no portal do Sindicato dos Jogadores fecha
com o triunfo do mexicano na categoria de melhor golo de 2017/18
•

o

Herrera
Remate do médio na Luz,
que permitiu ao FC Porto
derrotar o Benfica, foi
novamente destacado.
Galardão será entregue no
começo da próxima
temporada, numa data
ainda por definir

VOTOS
„, L

BRUNOMPEMONTETRO

***Depois da glória em abril,
a glória suprema. O golo de
Herrera ao Benfica, que deu a
vitória ao FC Porto no Estádio
da Luz, foi destacado pelos cibernautas como o melhor da
última época, depois de já ter
sido eleito o melhor do quarto
mês do ano. Avotação foi levada a cabo no portal do Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF) e terminou
com o disparo do internacional mexicano a recolher 43,7
por cento das preferências,
ficando à frente deAndré Sousa (Belenenses), por um golo
contra o Feirense (7.a jornada),
e de Bruno Femandes (Sporting), frente ao Vitória de Gui-

O momento em que Herrera rematou para o golo na Luz
marães (3.a jornada).
O objetivo do SJPF passa por
entregar o galardão a Herrera
no começo da próxima época,
que, para o FC Porto, arranca
com a disputa da Supertaça
Cândido de Oliveira, a 4 de
agosto, com o Aves. A data da
cerimónia, contudo, não foi
publicamente anunciada, até
porque depende de vários fa-

tores, e um deles é o futuro de
El Zorro. Como O JOGO revelou oportunamente, o médio
pretende continuar nos dragões, que já manifestaram
vontade de lhe renovar o contrato. Contudo, ambas as partes aceitaram analisar todas as
propostas que aparecerem nas
próximas semanas antes de
rubricar um novo vínculo.
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