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Arrifes foi vice 
campeão regional 
de andebol 
A equipa do Grupo Desportivo da 
Casa do Povo dos Arrifes con-
quistou o segundo lugar no Cam-
peonato Regional Sénior de an-
debol, competição que consagrou 
como campeão o Marítimo. 

Os arrifenses, ontem à tarde, 
confirmaram o segundo lugar de-
pois de uma vitória suada conse-
guida a formação mariense do São 
Pedro por 27 - 26, terminando o 
Regional com seis pontos, fruto 
de duas vitórias (já tinham ganho 
o Biscoitos, sábado à noite, por 
30-21). 

O São Pedro, que venceu o Bis-
coitos (28-26) na sexta-feira foi 
terceiro com 5 pontos, à frente dos 
terceirenses com três. • AM 
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ARTHUR MELO 

Festa azul e branca no final do encontro de ontem 

Marítimo revalida 
título regional com 
pleno de vitórias 
Equipa de andebol 
sénior do Marítimo 
fechou com mais unia 
vitória o Campeonato 
Regional. Biscoitos 
deram a réplica 
possível 
ARTHUR MELO 
ajmelo@acorianoorientaLpt 

O Marítimo revalidou o título de 
campeão açoriano de andebol sé-
nior ao vencer o Grupo Desporti-
vo Biscoitos, da ilha Terceira, em 
partida da terceira e última jor-
nada do Campeonato Regional 
que decorreu este fim de semana 
em Ponta Delgada. 

Depois de ter ganho os encon- 

tros frente ao Arrifes (30-22) e 
São Pedro (24-18), a partida on-
tem com os tercei renses foi uma 
espécie de cumprir calendário 
mas, mesmo assim, a equipa de 
Rui Dâmaso não deixou de enca-
rar a partida com grande atitude. 

O Biscoitos é que, na etapa ini-
cial do jogo, tentou contrariar o 
favoritismo dos azuis da Calheta 
e esteve na discussão do resulta-
do até muito perto do intervalo, 
conseguindo a última igualdade 
aos 7-7. A partir daí o Marítimo, 
com grande naturalidade, dispa-
rou no marcador e arrancou para 
o pleno de vitórias na competição. 

Na etapa complementar o jogo 
reequilibrou-se na parte final do 
desafio, altura em que Rui Dâ-
maso deu oportunidade a todos 
os jogadores de jogarem. • 

MARÍTIMO 25  GD BISCOITOS 15 
Rui Silva (gr), Rui Resendes (4), Rui Cerqueira 
(5), Orlando Rodrigues (3), Manuel Silva (2), 
Álvaro Teodoro (3), Bernardo Rosa (2) 
Carlos Resendes (2), Adelio Cabral (1), Ruben 
Medeiros, Tércio Leocádio, Helder Cabral (1), 
luri Braga (1), Eurico Marques (1), Carlos Rodri-
gues (gr), André Silva (gr) 

T. RUI DÂMASO  

Jorge Ferreira (gr), Nelson Laranjo (2), Pedro 
Cardoso (2), Gregário Ribeiro (2), Rodrigo Oli-
veira (2), Edgar Lopo (1), Cláudio Aguiar (5) 
Filipe Machado (1), Mário Sousa, Marcos Re-
sendes, Leonel Cardoso, Hugo Cardoso, Paulo 
Ornelas (gr) 

T. BRIAN FELICIANO 

AO INTERVALO. 14 - 8 

PAVILHÃO. Universitário da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada 
ÁRBITROS. Rui Machado (A. A. Faial) e Bruno Pereira (A. A. Santa Maria) 
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O ANDEBOL No Restelo, o 
Belenenses impôs ontem ao AA 
Avanca a primeira derrota (32-24) 
na Fase Final do Grupo B, em 
encontro relativo à 8.' jornada. 
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A4 ABC/UMinho vence Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-05-2017

Meio: ComUM Online Autores: Diogo Matos

URL:http://www.comumonline.com/?p=20315

 
Numa semana em que as especulações sobre uma possível saída de Carlos Resende para o Benfica
foram uma constante, a equipa do ABC/UMinho venceu os encarnados por 27-26. Com este ... Ler
Mais
 
Numa semana em que as especulações sobre uma possível saída de Carlos Resende para o Benfica
foram uma constante, a equipa do ABC/UMinho venceu os encarnados por 27-26. Com este resultado,
os minhotos somam a segunda vitória na segunda fase do Campeonato Nacional, mantendo a quinta
posição.
 
Tal como o resultado final indica, a partida foi bastante equilibrada. Ao intervalo, o ABC liderava o
marcador por apenas um golo (12-11). Na segunda metade do encontro viu-se um empate a 15,
chegando-se assim ao resultado final.
 
Esta vitória permitiu ao ABC "dar um pontapé na crise" - na fase final, a formação orientada por Carlos
Resende ainda só tinha vencido por uma vez -. Para além disso, com este resultado, o ABC "vingou" a
derrota sofrida no Pavilhão da Luz no passado dia 8 de abril.
 
Destaque, no plano individual, para dois jogadores: do lado minhoto Pedro Marques apontou sete
golos, tendo Uelington Ferreira marcado seis para o lado encarnado.
 
Na próxima jornada, a formação minhota desloca-se ao terreno do Águas Santas.
 
2017-05-14 19:05:13+00:00
 
Diogo Matos
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Filipa Correia foi a figura do Madeira SAD ontem. 

Gaia ganha e fica a 
uma vitória do título 
Nova derrota do Madeira Andebol 
SAD, no Pavilhão do Funchal, fren-
te ao Colégio de Gaia, agora por 27-
25, desfecho que deixa as norte-
nhas a uma vitória de título de 
campeão nacional. No próximo 
fim-de-semana caberá ao Madeira 
SAD, em Gaia, tentar vencer os 
dois encontros e trazer para a Ma-
deira a decisão final, com a disputa 
da 'negra'. Ontem, num encontro 
mais equilibrado do que havia 
acontecido na véspera por parte  

das madeirenses, mas de novo com 
uma SAD muito ineficaz colectiva-
mente. Uma vergonha mesmo a 
exibição da guarda redes russa Va-
léria, um zero na baliza das madei-
renses, em contraste com a ex-
traordinária determinação de Fili-
pa Correia (11 golos), que entrou e 
`pegou' na equipa até não mais po-
der. Um exemplo para as colegas, 
algumas claramente sem brio, 
numa partida onde se pedia total 
entrega, total compromisso. HDP 
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Madeira SAD longe do título
OMadeira SAD voltou a perder

ontem com o Colégio de Gaia
e com isso dificultou, e de que

maneira, a revalidação do título
nacional em andebol feminino. A
equipa de Sandra Fernandes foi
incapaz de parar o jogo ofensivo e
eficaz das adversárias, que repeti-
ram o triunfo na véspera, desta
feita por 25-27. Este foi o segundo
jogo da final do “play-off” da 1ª Di-
visão Feminina. O resultado teve

sempre muito equilibrado e só nos
dois últimos minutos, o Colégio
de Gaia fez valer a segunda vitória. 
No apuramento para o 5º e 6º

lugar, o CS Madeira perdeu no sá-
bado o primeiro jogo de atribuição
de posição, por claros 32-18. Foi
um jogo de sentido único, onde
“as meninas” do Madeira não tive-
ram condição física e tática para
acompanhar a força adversária.
JM
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AND COL 
A U10060 DOMUW 
O Colégio de Gaia venceu de 
novo o Madeira SAD, no 
Funchal, por 25-27 (com 9-14 
ao intervalo), colocando o 
play-offque atribui o título 
nacional de andebol 
feminino com 2-0 a seu 
favor. Se a formação gaiense 
vencer o terceiro jogo, a 
realizar no pavilhão do 
colégio no próximo sábado, 
sagra-se campeã pela 
segunda vez, depois do título 
ganho em 1990/91. —As. 
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Fafe mais tranquilo 
e Arsenal a respirar 
»e O Belenenses foi o pri-
meiro a derrotar o Avanca no 
Grupo B do Nacional de ande-
bol, que entrou na segunda 
volta, ao vencer por 32-24, 
com o guardiãoJoão Moniz (17 
defesas) e Gonçalo Ribeiro 
(nove golos, sete de meia dis-
tância) em destaque. Apesar 
do desaire, a equipa de Carlos 
Martingo está já a salvo da des-
cida, tendo o AC Fafe, um dos 
que nãoestavamseg-ums, dado 
um passo decisivo ao vencer 
no ISMAI. Já o Arsenal voltou 
a "respirar" com o importante 
triunfo na Horta, onde brilha-
ramJoão Ferreira eAndréAze-
vedo. —Auausro FERRO 

NACIONAL 1 DIVISÃO 
GAt7P0 13.'3ORMADA 
Boa Hora-Ac.S. Mamada 32-25 
ISMAI-AC Fafe 28-29 
Sp. Horta-Arsenal 24-28 
Beienenses-Avanca 32-24 

C USW K AÇÃO 
VED M-5 P 

t° Avanca 9 8 0 1 278-222 52 
2.• 1363 Hora 6 O 2 238-211 42 
3.° ISMAI 8 3 1 4 22223240 
4.' Ocletiemes 7 5 O 2 197189 38 
5.° AC Fafr 8 4 1 3 222.224 36 
6.° Arsenal 8 1 1 6 222247 31 
Ze Ac. S. Marnecle 9 1 2 6 199.23629 
8.° Sp. Horta 7 1 1 5 182-199 29 

P,JZÓK1',1,1, J FRNAUJA 

Dia 20.05, Sibodo 
611441-51). Horta (19h00). Avanca-Arsenal 
(18h00). AC Fafe-Boa Hora (18h00) e Ac.. 
S. Atamede-eelenenses (2Ih00) 
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Qual é a "sua" atividade física?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-05-2017

Meio: Público Online - Life&Style Online

URL:http://lifestyle.publico.pt/pesomedida/373556_qual-e-a-sua-atividade-fisica

 
O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, realizado em 2016, permite, pela primeira vez,
fazer um retrato representativo das preferências dos portugueses quanto a escolhas de atividades
físicas realizadas nos seus tempos livres. Considerando todas as pessoas que afirmaram praticar
alguma atividade física, vejamos um breve sumário dos resultados, organizado em dez categorias e
em função da idade e sexo dos participantes:
 
. Actividades de ginásio (22% do total de todas as escolhas): representam o tipo de exercício físico
mais praticado em Portugal entre os 15 e os 64 anos. Ainda assim, 12% das pessoas com mais de 64
anos escolhem este contexto de prática.
 
. Marcha/caminhada (21% do total): atividade muito popular entre as mulheres, mas também em
homens, aumentando de popularidade com a idade. Apenas 6% dos mais novos a escolhem, mas é,
claramente, a atividade preferida nos mais idosos (47%), seguida da ginástica com 16% de
participantes.
 
. Corrida/atletismo (13% do total): é uma das atividades mais praticadas pelo sexo masculino e
bastante popular até aos 65 anos, decrescendo substancialmente de popularidade a partir desta idade.
 
. Natação e hidroginástica (9% do total): são atividades razoavelmente populares em todos os grupos
etários, com uma ligeira predominância nos mais idosos: cerca de 13% das escolhas, após os 64 anos
de idade, provavelmente em função da popularidade da hidroginástica.
 
. Futebol e futsal (8% do total): atividades quase exclusivamente masculinas e muito populares no
grupo etário dos 15 aos 21 anos (17% das escolhas). Muito pouco escolhidas no sexo feminino e
praticamente ausentes das preferências entre os mais idosos.
 
. Ginástica (8% do total): ao contrário do futebol e futsal, é uma atividade mais popular no sexo
feminino, sendo especialmente escolhida (17%) pela população acima dos 65 anos, provavelmente
devido aos grupos de aulas de ginástica para idosos.
 
. Ciclismo/usar a bicicleta (6% do total): mais populares no sexo masculino, estão bem distribuídos
entre os vários grupos etários, sendo ligeiramente mais prevalentes nos adultos (22-64 anos), com
7% das escolhas.
 
. Dança (5% do total): situação oposta à do uso da bicicleta. Mais prevalente nas mulheres, mas com
um decréscimo progressivo de preferências com o aumento da idade (3% nos idosos).
 
. Outros desportos (5% do total): inclui desportos como o ténis, basquetebol, voleibol, andebol, artes
marciais, golfe e râguebi, entre outros. São especialmente populares entre o grupo dos 15-21 anos,
com 12% das escolhas.
 
. Mar, natureza e aventura (2% do total). Inclui atividades como o surf, canoagem, escalada, caça,
pesca e skate, entre outras.
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É importante assinalar que não estão incluídos nestes números os adolescentes e adultos que
indicaram não praticar atividade física regularmente. São esses que importa motivar no futuro e, para
tal, os números agora descritos sugerem duas reflexões:
 
1. A prática de desporto continua a ser mais popular entre os mais novos. O desporto e a competição,
se bem enquadrados, promovem valores insubstituíveis no desenvolvimento integral dos jovens
(cooperação, respeito, vivência da vitória e da derrota, benefícios do treino/prática continuada, etc.).
Contudo, o ginásio/fitness é, já, o contexto mais popular para praticar atividade física entre os
portugueses com 15-21 anos. Importa, por isso, considerar como estão a ser enquadrados os mais
jovens nestes locais de prática, onde se colocam questões como o culto de determinados tipos e
formas corporais, bem como algum incentivo ao consumo (excessivo?) de suplementos alimentares,
aspetos que podem ser desafios para a sua saúde física e mental. Nestes contextos, um
enquadramento técnico-profissional de elevada qualidade é, cada vez mais, uma necessidade.
 
2. Para atrair a população que ainda não pratica atividade física, é essencial considerar as atividades
favoritas dos actuais praticantes. Porquanto o investimento tem sido muito centrado na promoção do
desporto organizado, prioridades futuras devem envolver atividades como marcha e corrida, ginástica
de grupo e hidroginástica, bem como o uso da bicicleta e mesmo dança e atividades de exploração da
natureza. Nestas áreas, existem muitas iniciativas provenientes da sociedade civil e do movimento
associativo que carecem de maior atenção e apoio. Da mesma forma, as federações desportivas com
maior impacto no domínio do "desporto para todos" (futebol, atletismo, ciclismo/cicloturismo, natação,
etc.) devem ser incentivadas a expandir a sua ação para o domínio informal e não-competitivo,
procurando atrair pessoas em idade adulta.
 
A campanha "Qual é a sua atividade física?", tornada pública na celebração do Dia Mundial da
Atividade Física de 2017, salienta a importância da atividade física para a saúde e bem-estar e a
grande diversidade de opções à disposição de todos os que querem ter uma vida mais ativa.
 
A rubrica Atividade Física é da responsabilidade do Programa Nacional de Promoção de Atividade Física
da Direcção-Geral de Saúde
 
Os autores escrevem segundo o Acordo Ortográfico
 
12.05.2017
 
Pedro Teixeira e Jorge Mota
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ANDEBOL A 8' rondado Grupo 
B da 14  Divisão (permanência) 
concluiu-se ontem, como o 
triunfo (28-24) surpreendente 
do Arsenal na Horta. Já o 
Belenenses recebeu evenceu 
(32-24) o líder Avanca. 
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„Izil.91P)  

 

ANDEBOL 

 

Técnico Ricardo Costa não tem 
futuro assegurado no FC Porto 
EIII O treinador Ricardo Costa ul - 
trapassou com êxito o Cabo das 
Tormentas, apesar da derrota (27-
28) do FC Porto frente ao Spor-
ting, na 84  ronda do Grupo A do 
Campeonato. Os dragões conti - 
nuam líderes da classificação, de-
pendendo apenas de si próprios 
para reconquistar o título, se ven-
cerem na Luz e na receção ao 
Águas Santas, na última jornada. 

Mas o técnico ainda não tem o 
seu futuro definido, conforme re-
velou na conferência de imprensa 
após a partida disputada este sába- 

do em Odivelas. "O mais impor-
tante é o PC Porto ser campeão, é 
a única coisa que me preocupa 
neste momento. E é esse o objeti-
vo de diretores, jogadores e massa 
associat iva” , considerou o treina-
dor Ricardo Costa. 

Para o antigo internacional, 
"nada está ganho, mas o FC Porto 
deu um pequeno passo", ao alcan-
çar um resultado positivo frente ao 
Sporting , que esbanjou vantagem 
clara durante nos últimos minutos 
da partida. "É normal no andebol 
moderno" , rematou Costa. o A.R. 
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ANDEBOL 

Colégio de Gaia perto 
do título feminino 

Com Carolina Monteiro (io golos) 
em alta, o Colégio de Gaia venceu (27-
25) ontem o Madeira SAD e aumentou 
a vantagem (2-o) na final do playoff do 
título feminino. As gaienses podem ser 
campeãs no próximo sábado, em casa  
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ANDEBOL Apesar do golo de 
Jorge Silva, o Granollers perdeu 
(22- 24) ontem na receção ao 
Huesca, dando hipóteses ao 
Anaitasuna - ganhou (27-26) em 
Guadalajara com três golos de-
Filipe Mota -, de chegar ao 4.9  
lugar da Liga Asobal, que dá 
acesso à Taça EHF. O Benidorm, 
orientado por Zupo Equisoain - 
(ex-Sporting), venceu (28-24) o 
Bidasoa, fugindo aos lugares da 
despromoção. 
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