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PAULO  FIDALGO 

ANDEBOL 

Pavilhão do Funchal, 
na Madeira 

FC PORTO • MADEIRA, SAD 

dauraios 
Duarte Santos e Rkardo Fonseca (Madeira) 

E vão 25 triunfos 
consecutivos! 

Hugo Laurentino segurou o úl-
timo remate de Nuno Silva em 
jogo antecipado da 25.° jornada 

O FC Porto conquistou, ontem, a 25.' 
vitória seguida, num emocionante jogo 
diante da Madeira SAD, cuja investida final 
para conseguir ser a primeira equipa a 
roubar pontos aos dragões terminou nas 
mãos de Hugo Laurentino. O remate de 
Nuno Silva, nos instantes finais, foi travado 
pelo guarda-redes portista, que viu Hugo 
Santos marcar o golo da vitória (29-28), 
após desqualificação do treinador Paulo 
Fidalgo e após o 28-28 de Fábio 
Magalhães. Porém, o FC Porto dominou 
grande parte do Jogo, tendo estado a 
vencer por 21-14 na segunda parte. H. C. 

CLASSIFIC.K. 
4 Andebol 13 25' Jornada klIW 

Benfica-Sporting 27-30 
FC Porto-Madeira, SAD 29-28 

111E0 6 P 
FC PORTO 25 25 O O 788-589 75 

2  Sporting 25 22 O 3 834-621 69 
3  BerdiG 25 19 O 7 739-625 61 
4  ABC 23 17 1 5 746-618 58 

Madeira SAD 25 14 1 10 765-67954 
likas Santas 24 13 2 9 612-606 52 
7  Avanca 24 11w3 10 612-628 49 
8194A1 24 8 2 14 642-699 42 
*Boa Hora 24 7 3 14 617-739 41 
108elenenses  24 7 1 16 653-713 39 
liAC Rafe 24 7 1 16 606-698 39 
laArs.Devesa 24 4 4 16 646-752 36 
185.. Horta. 23 2 5 16 577-68932 
140,c S. Mamede 24 1 3 20 522-703 29 

25.'Jornada,1 mar -Benfica - Sporting e FC Por to-Madei-
a. SAD: 4 mar. - Boa-Hora-Sp. Horta, Aguas Santas - AC 

Faf e, Avanca - ABC e ISMA1- AC S. Mamede; 5 mar - Bele - 
nenses-Arsenal 
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fitara 

ALJOSA 
CUDIC 

RUI RAIMUNDO/ASF 

Igor Zabic tenta ultrapassar oposição do guarda-redes Hugo Figueira 

MAIS DESPORTO 
Festa do banco do Sporting Junto do guardião Aljosa Cudic. Frankis Mano (em dma à direita), melhor marcador dos leões, tenta o remate nas alturas. Luka Rakovic (em baixo à direita)  marca um dos seus quatro golos no 'derby' 

Leão deixa Benfica às escuras 
Sporting derrotou rivais na Luz que estão agora a oito pontos dos vizinhos e a 14 do líder FC Porto o Canela estreou-se 

em 'derbies' e diz que segredo da vitória foi rotação que valeu lucidez Betone Moreira foi o mais inconformado 

ANDEBOL 

por 

EDITE DIAS 

O
Sporting venceu, ontem, 
o Benfica na Luze fez uma 
enorme festa com os 
muitos adeptos que se-
guiram a equipa, que se 

mantém, assim, no encalço do líder 
FC Porto e deixa os encarnados a uns 
desconfortáveis oito pontos dos leões 
e al4 dos portistas quando falta ape-
nas uma jornada para o fim desta 
primeira fase. Tendo em conta que 
para a etapa final os clubes levam 
metade dos pontos, as contas en-
carnadas assemelham-se ao buraco 
do déficit. 

Os leões foram os primeiros a 
marcar, com Hugo Canela a entre-
gar a titularidade a Cláudio Pe-
droso e a Zabic, mas o Benfica ra-
pidamente reagiu, ainda que tenha 
sido o Sporting o primeiro a co-
locar-se em vantagem (5-7), de-
pois de um apagão de quatro mi-
nutos encarnados que Belone 
Moreira tratou de retificar. Aliás, 
o lateral-direito do Benfica foi o 
melhor dos encarnados, não só a 
jogar, como a fazer jogar e a assis-
tir os companheiros de equipa. 
Apesar deste esforço, os leões do- 

ANDEBOL—ANDEBOL1-25.'10FL 

Pavilhão n' 2 da Luz, 
em Lisboa 

BENFICA • SPOIMNG 

30 

 

13  KrERZAL0  16 
Hugo Figueira (GR) Matei Asanin (GR) 
Nlkola Mitrevskl (GR) Aljosa Cu& (GR) 
Gustavo CapdevIlle (GR) Igor Zabic (5) 
Duvide Carvalho (2) Pedro Portela (5) 
Hugo Lima (3) Michal Kopco (2) 
Valter Soares Bosko Nelanovk 
João Pais (2) Cláudio Pedroso (1) 
Belone Moreira (8) Carlos Ruesga 
Paulo Moreno (1) Frankis Mano (7) 

Uelington Silva Pedro Solha (2) 
Luka Rakovk (4) Carlos Carneiro (2) 
Alexandre Cavalcanti (2) Francisco Tavares 
leme] Papez EdmIlson Araújo (1) 

Elledy Semedo (3) Ivan NiriccevIc 
Fabio Vidrago (2) João Pinto (2) 
Ales Silva Janko Bozovic (3) 

MARIANO ORTEGA HUGO CANELA 

'Liarmos 
Daniel Freitas e César Carvalho, de Braga 

minavam (9-12). O Benfica decidiu 
então avançar na defesa e valeu-se, 
sobretudo, de contra-ataque. Apli-
cou um parcial de 4-0 ao Sporting 
(13-12) e beneficiou da ajuda de 
Hugo Figueira para colocar-se em 
vantagem com cinco minutos para 
o intervalo. Cinco minutos em que 
ficou a ver jogar a primeira linha 
leonina e sofreu outros tantos go-
los sem resposta (13-16). 

O guarda-redes do Sporting nem 

fok)titular e jafezexhições mais bem con-

seguidas, mas, ontem, na Luz foi, sobre-

tudo, oportuno e apareceu quando os 

leões mais precisaram, travando as ten-

tativas encarnadas de virar o encontro. 

Com o alarme a soar no balneá-
rio, os encarnados correram para o 
empate, que chegou pela mão do 
capitão João Pais, aos cinco minu-
tos, antes de David Carvalho colo- 

NÃO DESISTIREMOS 

Foi um jogo muito equilibrado. 

entre duas equipas que lutaram até ao 

fim. No final cometemos dois ou três 

erros que marcaram o jogo. Está muito 

complicada a luta pelo titulo. Na fase 

final todos os jogos serão 

determinantes, a distância é grande, 

mas não desistiremos 
MARIANO ORTEGA 

Treinador do Benfica 

car o Benfica na frente para entu-
siasmo dos adeptos no pavilhão n.° 
2 da Luz, que aplaudia mais um 
parcial de 4-0. Mas, neste momen-
to (17 16), apareceu Cudic, o guar- 

a palavra 

LUCIDEZ FINAL 

Penso que ternos mais 

velocidade, mais rotação de jogadores. 

Temos qualidade para toda a gente 

jogar e, se calhar, por termos rodado 

tivemos lucidez no final. Temos 

qualidade para ser campeões, mas a 

margem de erro é zero. Faz de conta 

que estamos na Taça 
HUGO CANELA 

Treinador do sporting 

da-redes leonino, que travou o ím-
peto dos anfitriões. Já com Bozo - 
vic em campo, e com Frankis a 
aparecer a fazer aquilo que sabe 
tão bem, Mitrevski não teve mais 
sossego. Aos 20 minutos, Vidrago 
voltou a colocar o Benfica no co-
mando (24-23), mas, pouco de-
pois, Pedro Portela levou os leões ir-
remediavelmente para a frente. 
Belone ainda fez um último esfor-
ço, mas em vão, pois Cudic mos-
trou ser o último muro e seria So-
lha a selar o resultado (27-30). 

O Sporting celebrou, e com razão, 
perante um rival esgotado e rendi-
do às dificuldades que sentiu, mais 
uma vez, frente a um adversário di-
reto, deixando claro que o surpreen-
dente final de época do ano passa-
do será muito difícil de repetir. 
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p.8a12 
elo loa seo.ann, - - 

e Rei dos goleadores em 2017 p.za7 Agradece confiança do presidente 

salva 
Real 

Madrid 
da 

derrota 

Luis 
Enrique 
sai do 

mmi-g« Barcelona 
no final 

da época 

p. 28 França 

Jardim afasta Marselha 
da Taça em jogo louco 

E DOS MELHORES 
DA EUROPA 

MITROGLOU onms 
PASSA A SER O MAIS 
BEM PAGO DE SEMPRE 

‘-‘'' 44)  
O tetra Não fomos 

está a fazer favorecidos 
confusão frente 

a muita gente ao Sporting 

LUÍS FILIPE VIEIRA 
PROMETE UM GRANDE BENFICA 

PARA O FUTURO  mimo/  

ESTAMOS 
DEZ  t:IIL 
ANOS  111111  
À FRENTE4 

A CONCORRÊNCIA • 
Renovou até 2019 com aumento salarial e  Garantia de quem o lançou na alta-roda 

Bruno de Carvalho 
tem fraca personalidade 

PEDRO MADEIRA RODRIGUES 

Leões vencem 'derby 
com o Benfica 

em andebol (30-27)   

• 

ANDRE SILVA 
CONVENCE 
EM INGLATERRA 
O Vence 'challenge' em Londres 

frente a Rashford, Icardi, 
Aubameyang e companhia 

raça de Portugal 

Y. GUIMARÃES CHAVES 

p.16 a18 

Hernâni apontou 
o caminho do Jamor 

p. 26 e r 

Rui Vitória 
( vai continuar 

por muitos 
anos 

Á 

o 

www.abola.pt  

. •:? 

n  moi' 

Tive pena 
de ver sair 
Bernardo 

Silva 

,ELEIÇOES 
"\ se P  

Dos três grandes, 
somos o que tem 

melhor saúde financeira 
BRUNO DE  CARVALHO 
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mais Andebol 

O TAÇA PORTUGAL. O Aguas 
Santas garantiu a presença nos 1/4 
da Taça, ao vencer em Guimarães o 
Xico Andebol, por 35-28, e vai jogar 
como Avanca a 18 deste mês. 
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A5 SL Benfica 27 - 30 Sporting CP: Um senhor Derby!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-03-2017

Meio: Bola na Rede Online Autores: Pedro Palma

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bf572a23

 
Rescaldo com opinião de Pedro Palma, redator de Andebol, da vitória do Sporting sobre o Benfica
 
No jogo referente à penúltima jornada da primeira fase do Andebol 1, nenhuma das equipas queria
perder para não alargar a grande desvantagem pontual para o FC Porto, mantendo as esperanças para
um possível milagre. Hugo Canela continua como treinador interino dos leões e começou a partida
com a equipa mais forte e habitual. Já Mariano Ortega continuou a apostar em Alexandre Cavalcanti,
como lateral esquerdo titular, tal como nos últimos dois jogos, onde o jovem português marcou seis
golos em cada.
 
Inicialmente e durante a maioria da primeira parte, o Sporting CP aproveitou os erros defensivos da
defesa benfiquista, principalmente na troca de posição do defensor do pivot e uma oscilação deficiente
no lado direito da defesa. Após a correção desses erros, os visitantes demonstraram mais dificuldades
a finalizar as suas jogadas. A equipa da casa demonstrou, como habitual (os dirigentes não
conseguiram ainda resolver este crónico problema), dificuldades na primeira linha, procurando
resolver as jogadas ofensivas nas pontas, principalmente na direita.
 
Ambas as equipas tiveram um grande apoio nas bancadas. O Sporting CP conseguiu ganhar uma
vantagem de três golos, recuperando o SL Benfica quando faltavam cinco minutos para o final da
primeira parte (12-12). No entanto, de nada valeu esta recuperação, já que nos dois ataques
seguintes a equipa da casa cometeu falhas técnicas, fazendo com que os forasteiros voltassem à
vantagem, vencendo ao intervalo por três golos (13-16).
 
Só um milagre trará o título para a Luz. Os objetivos do Benfica neste momento será a EHF Cup e a
Taça de Portugal
Fonte: SL Benfica
 
O SL Benfica voltou do intervalo motivado e teve boas oportunidades para empatar a partida, mas
Cudic impediu que tal acontecesse, não conseguindo o Sporting CP também ampliar a vantagem. O
empate chegou aos seis minutos da segunda parte, e no ataque seguinte a equipa da casa chega-se à
frente. Hugo Figueira entrou muito bem na segunda parte, tanto que o Sporting CP só conseguiu
marcar o primeiro golo aos 37 minutos. Os visitantes voltaram à vantagem alguns minutos depois,
fazendo com que Mariano Ortega pedisse pausa técnica.
 
Pouco depois, mais uma mudança na frente do marcador, com o SL Benfica a chegar-se à frente.
Tivemos uma segunda parte eletrizante, com um grande espetáculo por parte de alguns jogadores
como Belone. O Benfica conseguiu manter a vantagem, acelerando o jogo nas alturas certas. No
entanto, o Sporting colocou-se em vantagem, quando faltava três minutos para o jogo terminar, e
Cudic impediu o golo do SL Benfica por duas vezes, sendo o resultado final 27-30.
 
Belone Moreira marcou oito golos e foi o melhor marcador. O Sporting CP mantém-se no segundo
lugar, alargando a vantagem relativamente ao SL Benfica. No outro jogo do dia, o FC Porto conseguiu
uma importantíssima vitória tangencial na Madeira (28-29).
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Março 1, 2017, em
 
Pedro Palma
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ANDEBOL 
SPORTING VENCE 
O Sporting foi ao pavilhão 
da Luz bater o Benfica por 
30-27 em jogo da 25.a jornada 
do campeonato de andebol. 
Também o líder FC Porto 
venceu o Madeira SAD pela 
margem mínima (29-28). 
Os dragões lideram com 75 
pontos, mais 6 que os leões 
e mais 15 que os encarnados. 
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Alunos experimentaram modalidades adaptadas
111  O Agrupamento 

de Escolas de Pombal re-
cebeu o Dia Paralímpico. 
Durante três dias os alunos 
conheceram os atletas e a 
sua realidade desportiva. A 
ação de formação marcou o 
a iniciativa, com a formação 
de modalidades para pes-
soas com deficiência que 
podem ser aplicadas em 
contexto escolar. Os alunos 

do Agrupamento foram 
também convidados a par-
ticipar num colóquio que 
culminou com a oportuni-
dade dos alunos poderem 
experimentar várias moda-
lidades, como andebol em 
cadeira de rodas, atletismo, 
basquetebol em cadeira 
de rodas, boccia, ciclismo, 
ténis em cadeira de rodas, 
tiro e voleibol sentado.

Pombal

Alunos conheceram atletas e experimentaram algumas modalidades

DR

Página 8



A9

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 8,61 x 14,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68445928 02-03-2017

Meninas de Picassinos
dão-se mal com 
‘ovos moles’

A SIR 1.º de Maio/CJB deslo-
cou-se a Aveiro numa jornada
que se antevia muito difícil, per-
dendo por 23-17 frente ao Ala-
varium, em jogo a contar para
a 1.ª divisão nacional de ande-
bol feminino.

A entrada do jogo não foi a
melhor, com muitas precipita-
ções no ataque organizado e
com pouco acerto na finaliza-
ção, pelo que o resultado rapi-
damente disparou para 8-2.
Uma ligeira reacção das mari-
nhenses fez reduzia para qua-
tro golos a diferença até ao in-
tervalo (11-7). 

Na segunda parte, o Alava-
rium voltou a entrar melhor e
a SIR/CJB nunca teve capaci-
dade para discutir o jogo, aca-
bando por perder por 23-17.

No final da partida, o treina-
dor marinhense, Paulo Félix,
confessou que o jogo não cor-
reu de feição à sua equipa:
"Jogo muito mau da nossa

equipa, onde pouco ou nada
funcionou. Ataques precipita-
dos, finalizações forçadas, tran-
sição defensiva deficiente e
falta de atitude da equipa foram
razões mais do que suficientes
para este desempenho. Este
jogo serve de exemplo de
como não estar numa compe-
tição. Após um grande resul-
tado como o que tivemos em
Gaia, não podemos baixar o
desempenho semanal nos trei-
nos e ter esta postura. Mante-
mos o quarto lugar e termina-
mos a primeira fase do cam-
peonato com três jogos em
casa que nos favorece para
manter esta posição. Foi o ob-
jectivo traçado para a segunda
volta e está nas nossas mãos
atingi-lo. Que este jogo e de-
sempenho seja uma lição para
a equipa", rematou.

No próximo sábado, pelas
18h00, a SIR 1º de Maio/CJB
recebe a Juve Lis, em dérbi dis-
trital que contará com trans-
missão televisiva na ANDE-
BOL|tv.|

Andebol
1.ª divisão feminina
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Nos femininos Leiria ergueu o troféu da edição de 2017. FOTOS AAM 

Leiria e Porto vencem 
Torneio Aniversário AAM 
Troca de cultura, enorme competi-
ção, convívio e muito fair-play mar-
caram a 29.a edição do Torneio Ani-
versário da Associação de Andebol 
da Madeira (AAM), que teve lugar 
entre os dias 25 e 27 de Fevereiro. 

Tal como aconteceu em anos an-
teriores a AAM apostou num even-
to entre selecções regionais, desta 
feita destinada aos escalões de ini-
ciados masculinos e femininos. 

Os atletas da Região competiram 
e conviveram juntamente com as 
comitivas oriundas de Porto, Setú-
bal, Lisboa e Leiria. 

Em termos competitivos e no 
sector masculino a selecção do 
Porto veio a conquistar o troféu  

com toda a justiça depois dos três 
triunfos em outros tantos jogos, 
frente a Setúbal (47-19), Leiria (37-
21) e Madeira (35-27). Já a fechar o 
pódio ficaram a selecção da casa e 
a de Setúbal, respectivamente. 

Nos femininos a festa do triunfo 
sorriu a Leiria, e numa luta 'renhi-
da com Lisboa que terminou no se-
gundo posto, à frente da selecção 
madeirense. As leirienses vence-
ram Lisboa (30-24) e Madeira (27-
19) tendo averbado uma derrota 
diante do Porto (36-18). 

Nota final para o programa so-
cial que culminou com um jantar 
de Carnaval no Restaurante Par-
reira. P. V. L. 

Selecção do Porto venceu o torneio sem conhecer qualquer derrota. 
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- . 
Madeira Andebol SAD merecia  mais neste 

lioencontro com o Porto. FOTO JOANA SOUSA A 

Emoção com casa cheia 

ANDEBOL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Sobrou emoção na partida que 
ontem colocou o invencível FC 
Porto frente ao Madeira Andebol 
SAD e, de novo, com o Pavilhão do 
Funchal a registar casa cheia, uma 
imagem de marca desta modali-
dade. Ganhou o FC Porto por 29-
28, com 18-14 ao intervalo tam-
bém favorável aos nortenhos. 

Um encontro que deixa a equi-
pa comandada pelo técnico Paulo 
Fidalgo com uma sensação de in-
justiça, pois se no primeiro tempo 
o Porto acabou por justificar a 
vantagem, então fazendo valer to-
dos os seus argumentos e que são 
muitos neste vasto plantel, coube 
aos madeirenses quase todo o  

protagonismo no regresso dos 
balneários. 

O Madeira SAD 'ganhou' mes-
mo os segundos trinta minutos 
com um parcial de 14-11, numa 
expressão de imensa qualidade de 
uma equipa que tentou a todo o 
custo aproximar-se e anular o po-
tencial do FC Porto. 

Uma aproximação fantástica, 
tendo como base uma boa organi-
zação defensiva, madeirenses que 
deixaram tudo em campo para 
poder anular o ataque nortenho, 
forte na luta de um para um, e 
muito rematador. O Pavilhão vi-
brava não só pela atitude dos ma-
deirenses, que enorme dignidade 
colocaram em campo, como se 
`sentia' aos poucos e poucos o 're-
gresso' do Madeira Andebol SAD  

à discussão dos três pontos em 
disputa, quando ao minuto 18 pela 
primeira vez reduz a vantagem do 
Porto para 26-25. 

Dai até final assistiu-se a uma 
encontro de extrema qualidade, 
um clássico do andebol nacional 
com um grande protagonista, o 
Madeira SAD, perante um Porto 
que ainda assim foi segurando a 
escassa vantagem assistindo-se 
então a um período onde nin-
guém conseguia marcar. 

A dois minutos do final, Nuno 
Silva concretizou aquele que era 
esperado como sendo o empate, 
28-28, um golo que fez 'levantar' o 
Pavilhão do Funchal. Mas o FC 
Porto seguiu para casa com os três 
pontos, fazendo a festa no final, 
com alguma sorte. 
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No passado fim-de-semana
duas formações do Acadé-
mico de Viseu estiveram em
acção e somaram triunfos nos
respectivos encontros

No sábado, as infantis femi-
ninas academistas, treinadas
por Álvaro Figueiredo, viaja-
ram até Santa Comba Dão
para defrontar a equipa do
Agrupamento de Escolas local
e venceram de forma contun-
dente por 10-20. 

O Académico de Viseu assu-
miu o jogo desde o primeiro
minuto e colocou-se com uma
vantagem significativa no
marcador. Issso permitiu às
atletas viseenses fazerem um
jogo relativamente tranquilo,
mesmo com várias oportuni-
dades desperdiçadas no de-
correr do encontro. 

Já na tarde de domingo foi a
vez de entrar em acção a
equipa de iniciados masculi-
nos, orientada por Rafael Ri-
beiro. Na recepção ao Cinfães

Desporto/Andebol, em pleno
Pavilhão do Fontelo, os jovens
academistas conseguiram um
triunfo expressivo (47-23) de-
pois de um encontro com mi-
nutos iniciais bastante inten-
sos e equilíbrio no resultado. 

Os viseenses conseguiram
assumir o jogo e chegaram ao
intervalo com vantagem de
25-11. Na 2.ª parte, os cinfanen-
ses não tiveram argumentos
para 'travar' o ataque acade-
mista e os 24 golos de dife-

rença espelham a superiori-
dade visitante. 

No próximo sábado, os es-
calões de formação do Acadé-
mico voltam a estar em com-
petição e no Pavilhão do Fon-
telo. 

Pelas 10h00  as infantis fe-
mininas defrontam a ACOF de
Oliveira de Frades e à tarde
(15h00) os juvenis masclinos
entram em acção na 2.ª fase
da 2:ª Divisão frente ao Emp.
Comércio. |

Triunfos para formações
do Académico de Viseu
Positivo Infantis femininas venceram em Santa Comba Dão e os iniciados 
masculinos “bateram” o Cinfães Desporto/Andebol no Pavilhão do Fontelo 

Pavilhão do Fontelo tem sido a “casa” do andebol de formação para o clube academista

Andebol
AA Viseu

2.ª Divisão - 7.ª jornada

NA Penedono-ADEF C. Sal      36-23
CDRJ Anreade-CA Molelos    35-26
Melros Germil-EMA SJ Pesq.ª 34-31
Académico-Cinfães Desp.         47-23

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
NA Penedono         7       6    0      1  243-199 19
CDRJ Anreade      7       6    0      1  280-182 19
CA Molelos               7       4    1      2  241-198 16
EMA SJ Pesq.ª         6       3    0      3  188-203 12
Académico                7       2    1      4  238-27412
Melros Germil        6       2    1      3  174-189 11
ADEF C.Sal                5       1    1      3  158-158    8
Cinfães/Desp.         7       0    0      7  180-299    7

Próxima jornada
ADEF C. Sal-Melros Germil e
EMA SJ Pesqueira-ADEF C. Sal 

D.R.
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Edi Vicente, andebolista do 
Guarda Unida/IPG, equipa que 
disputa o Nacional de juniores, 
foi novamente convocado para 
integrar os trabalhos da seleção 
nacional de juniores. O objetivo 
é preparar a participação de 
Portugal no torneio HandLeça 
Cup 2017.

A concentração começou no 
sábado, em Leça da Palmeira, 
tendo Portugal jogado e ganho 
nessa noite com o Feirense (29-
17). No domingo, a seleção per-
deu com o ABC Braga por 26-28. 

ANDEBOL
Júnior Edi Vicente na seleção nacional

DR
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Madeira SAD foi “osso
duro de roer” para o líder
Os pupilos de Paulo Fidalgo obrigaram o Porto, líder invicto, a aplicar-se para
vencer, terminando o jogo com o resultado de 29-28 favorável aos visitantes.

C
om o Pavilhão do Fun-
chal bem composto -
como já vem sendo há-
bito - e debaixo de um
grande ambiente, o Ma-

deira SAD perdeu ontem pela
margem mínima, por 29-28, com
o Porto, num jogo equilibrado,
onde o líder teve que se esforçar
para manter a invencibilidade
no campeonato nacional de An-
debol 1 em masculinos. 
Um jogo com bons momentos,

de grande emoção até ao final,

O Madeira SAD conseguiu equilibrar o encontro frente a um adversário que lidera e ainda não perdeu no campeonato.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

.R
.

que consistiu num bom espetá-
culo para os amantes da moda-
lidade que se deslocaram ao re-
cinto ou que acompanharam a
partida que teve transmissão
em direto e exclusivo no Porto
Canal. 
Assistiu-se a uma postura de-

terminada dos madeirenses, que
se esforçaram por surpreender
o adversário com combinações
rápidas, esbarrando na vontade
do líder em querer “agarrar” o
jogo e dominar o adversário.
Sempre com equilíbrio, o pri-
meiro tempo acabou com uma
diferença de quatro golos no
marcador (18-14). Seguidamente,
na etapa secundária do encon-
tro, o Porto foi superior em al-
guns momentos, mas os ma-

deirenses foram sempre um
“osso” duro de roer para os por-
tuenses. No final, o Madeira
SAD ainda se viu em inferiori-
dade numérica, o que de certa
forma acabou por congestionar
a partida, numa altura em que
o marcador estava igualado a
28 golos. O Porto aproveitou,
fez o 29-28 final e prolongou a
invencibilidade na prova, con-
quistando uma vitória impor-
tante no terreno dos madeiren-
ses, que protagonizaram uma
exibição competente.
Na próxima ronda, a jornada

25 - que é a última desta 1ª fase
do campeonato - o Madeira SAD
enfrenta o Belenenses, no próxi-
mo dia 15, pelas 21h00, novamente
no Pavilhão do Funchal. JM
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A FIGURA 

Frankis Carol 

Fez sete golos em oito 
remates, mas o lateral-
esquerdo cubano que 
joga bem em qualquer 
posição foi mais longe do 
que uma estatrstica 
invejável: marcou três rios 
últimos seis golos do 
Sporting e virou um 
resultado negativo para  a 
vantagem  que permitiu  à 
equipa terminar confortá-
vel. Card  é dos que fazem 
a  diferença. 

E Lir ES 

ANDEBOL  Sporting venceu na Luz, manteve-se na corrida pelo titulo 
e deixou o Benfica a uma distância demasiado difícil de superar 

DERIN DO EQUILIPRIO 
COM FINAL A LEA0 
~CA 
SPORTXNG 
Pavilhão n.°1 da Luz 
Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho 
(AA Braga) 

27 
30 

BENFICA 
Rogo Figueira G 
Nikola MitrevSki Gr 
JoSo Pais 2 
Beione Mordra 8 
Pado Moreno 1 

Udington Silva 
'mica Rakovk 4 
AkoancireCavalcand 2 
HupolJma 3 
Eledy Semeei° 3 
Davide Carvalho 2 
AlesSilva 
FálOo *trago 2 
Vatter Soares n1 
3erne¡Papez 
G.Capdevl9e Grirg 

Treinador: 
Magano Ortega  

SPORTING 
Matej Asado Ce 
AlJosaCudic Gr 
Igor Zabk 5 
Pedro Portda 5 
OáudloPectroso 1 
Carlos Ruesga 
Frankis Carel 
PedroSolia 

JidloPkéo 2 

Carlos~ • • 1 
FmndscoTakeres - 
Edmilsonka4O • 
Ivan Nikedic - 
Boske 13helanovk 

Trekiacior: 
HugoCanela 

Frankis Carol fez três dos seus sete golos nos últimos minutos e virou o jogo a favor do Sporting 

Ao intervalo 13-16. 
Marcha.05' 3-2,10'4-4,15' 6-7, 20', 840: 
25'12-12, 30'13-16, 35' 15-16, 40'1948, 
45'21-21,50' 2423, 55 26-26,60'273Õ_.  
Exclusões:4/6  
Vermelhos: 0/1  

SANDROBAGUINRO 

••• O Sporting voltou a ven-
cer o Benfica, pela terceira vez 
esta temporada, e cimentou o 
segundolugarda classificação, 
tendo agora oito pontos de 
vantagem sobre os encarna-
dos, que, ao ficarem a 14 do lí-
der FC Porto, se terão despedi-
do do título, mesmo sabendo-
se que, na segúnda fase, as 
pontuações atuais serão redu-
zidas a metade. Num dérbi re-
cheado de alternâncias na li-
derança do marcador, os leões 
im puseram a sua força para ga-
rantirem o triunfo nos últi-
mos minutos. 
Ao intervalo, a formação 

verde e branca, liderada por 
Hugo Canela desde a saída de 
Zupo Equisoain, já vencia por 
13-16, apesar de denotar algu-
ma inconsistência ofensiva, 
nos momentos de maior acer-
to e agressividade da defesa 
encarnada. O Benfica até en-
trou melhor, mas o Sporting 
foi tirando proveito dos tiros 
de segunda linha e chegou a 
uma vantagem de três bolas 
(9-12). A menos de cinco mi-
nutos do descanso, e após um 
parcial de 4-0, as águias vira- 

ram o jogo para 13-12, mas o 
Sportingvoltou à carga e apro-
veitou as falhas técnicas con-
trárias para somar também 
um parcial de quatro golos e 
colocar-se a vencer por 13-16 
ao intervalo. 

Na segunda parte, o Benfica 
voltou a:virar o resultado, para 
17-16 (novo parcial de 4-0), 
graças à ação desequilibradora 

Mariano 
Ortega 
Treinador do 
Benfica 

de Belone Moreira, mas o late-
ral-direito esteve sempre 
muito desacompanhado no 
ataque. Nem mesmo a des-
qualificação de Igor Zabic dei-
xou os leões esmorecidos e, 
quando Cudic passou a estar 
em evidência na baliza, nem 
parecia que o Sporting estava 
em inferioridade numérica, o 
que lhe aconteceu nosúltimos 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 

dois minutos e meio. Menos 
precipitado no ataque, o leão 
selou o triunfo com golos de 
Frankis Carol e Pedro Solha. 

O Benfica sofreu a terceira 
derrota em casa, depois de ter 
cedido frente a FC Porto e IS-
MAI, e tem o ABC a três pon-
tos, numa altura em que os 
academistas têm dois jogos 
em atraso. 

"A margem de erro 
é zero para sermos 
campeões" 

"Ainda temos trabalho pela 
frente e não houve tempo 
para mudar muita coisa. A 
equipa esteve mais tranquila 
no final, a defesa resolveu, o 
guarda-redes ajudou e hou-
ve capacidade para decidir 
bem. Temos qualidade para 
ser campeões, mas a mar-
gem de erro é zero" 

"A luta pelo título 
está mais 
complicada" 

"A parte final do jogo 
marcou o resultado: tivemos 
erros defensivos e eles 
aproveitaram. Na segunda 
parte estivemos sempre na 
frente, o que causou 
desgaste. A distância é 
grande em relação aos da 
frente, por isso a luta pelo 
título está mais complicada" 
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A FIGURA 

Gustavo 
Rodrigues 

441ek - e 

O brasileiro  do FC  Porto 
foi dos  M.3i5utilizados e 
dos que mais remataram. 
Foi o melhor marcador da 
sua equipa - só superado 
pelo insular João Freitas. 
mas os seus oito golos 
foram de "sete metros' -
e revelou-se fundamental 
para o triunfo 

Dragões festejam uma vitória muito suada, que propiciou uma marca histórica 

VITÓRIAS FC Porto só carimbou o 25.° triunfo no último 
minuto, num jogo em que teve sete golos de vantagem 

Dragão sofreu 
pelo recorde 
PC PORTO 
MADEIRA SAD 

Arbitro& DuarteSantos e Ricardo 

FC PORTO MADEIRA SAD 
Alfredo Quintana Gr Luis Carvalho Gr 

Laurentino Gr YusniarGiren Cr 
igniaSpde 4 Brunolibrelia 1 
Gffilakcifidrkgias 5 DaniíSi—ritiss-

1 
!;111—~i 2 RXXiiiciairio 3 

JoséCardlo 3 killoGemes 
Alexiseorget 2 Nikon Pina 2 
ArtiColoktia 3 NdoMa9alhães 5 
Cund‘des 1 dõpoGomes 4 
LeandrõSemeclo 2 Joilokoitas 8 
Victorltmla iõloMlìtus • 
aíiArertins • 
1AidioNbtk • PedroRodligues - 
iiiiipoSantos 3 k4iiiliiinda 
Ricardo Moreira DlopõÃMs 

Treinador: Treinador 
Ricardo Costa Paulo Fidalgo 

Ao Intervaio18-14. 
lidiarcha.05' 1-2,10' 6-3 , 15' 10-7, 20,12-7, 
25'14-11, 30'18.44,35' 217-15,40 224%  
45'24-22, 50' 26-25. 55' 27-26, 60'29-21 
Exclusões:9/4  
NAirmelhos: 

• • 

AUGUSTOPEZRO 
••• O FC Porto conseguiu, 
com um triunfo na Madeira 
por29-28, a 25.a vitória conse-
cutiva no Nacional de ande-
bol. Foi um recorde, superan-
do os 24 êxitos da épocapassa-
da (22 na fase regular e dois no 
play-off), mas o sucesso só sur-
giu comum golo de Hugo San-
tos no último minuto. 

O que chegou a parecer um 
cumprir de calendário para o 
FC Porto transformou-se 
numa reviravolta notável, 
pela forma como o Madeira 
SAD passou a defender depois 
de estar a perder por 21-14. 
Uma série de perdas de bola 
dos pupilos de Ricardo Costa 
fez com que os insulares ence-
tassem uma recuperação,che-
gando a ter cinco oportunida-
des de empatar - a primeira 
aos 26-25 -, mas todas esbar-
raram na defesa portista.Tan-
to porfiou o Madeira SAD que 
acabou por igualar a 28 golos, 
a menos de dois minutos do 
apito final. 

No início da jogada seguinte, 
Paulo Fidalgo foi punido com 
um cartão vermelho e, de se-
guida, Hugo Santos, da ponta, 
voltou a colocar o FC Porto em 
vantagem. Os madeirenses só 
conseguiram rematar no últi-
mo segundo, de longe e com 
oposição, para Hugo Lauren-
tino segurar. "Tive a ajuda da 
defesa. Quando o Nuno Silva 
saltou para rematar, o nosso 
bloco foi espetacular, subiram 
os braços todos. Ficou um úni-
co buraquinho por onde podia 
rematar e tinha de fazer o meu 
trabalho - atirar o corpo e de-
fender a bola", comentou o 
guarda-redes. 

OFC Portofestejou com uma 
alegria só habitual nos grandes 
sucessos, mas Ricardo Costa 
desvalorizou o recorde: "O 
nosso objetivo nesta fase são 
78 pontos e nào 26 vitórias. Pa-
rece a mesmo coisa, mas não é. 
Lutamos por pontos, não por 
um conjunto de vitórias que 
não trazem nada." 
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POLÓNIA GLBERTO 
E TIAGO VITORIOSOS 
O Wisla Plock, de Gilberto 
Duarte e Tiago Rocha, 
continua a comandar o seu 
grupo da liga polaca de 
andebol, depois de ontem ter 
derrotado o Wybrezez por 
39-27. Refira-se que Tiago 
Rocha marcou dois golos e 
Gilberto Duarte um. No 
próximo fim de semana, o 
Wisla Plock recebe o PSG, em 
jogo da 13.2  e penúltima 
jornada do Grupo A da Liga 
dos Campeões. 
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As duas equipas espanholas 
adversárias de FC Porto e 
Benfica na Taça EHF, pelas 
quais alinham jogadores 
portugueses, venceram os 
seus encontros de ontem da 
Liga ASOBAL. O Anaitasu na, 
de Filipe Mota (fez um golo), 
derrotou em casa o S antan-
der por 31-24. Já o G ranollers, 
de Jorge Silva (também um 
golo), igualmente a jogar 
como visitado, ultrapassou o 
Cangas, por 31-21. 
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Ao bater o Xico de Holanda, 
em Guimarães, por 28-35, 
num jogo em que chegou a 
estar a perder por quatro 
bolas de diferença, o Águas 
Santas foi a última equipa a 
apurar-se para os quartos de 
final da Taça de Portugal, que 
irá jogar em Avanca. Eis os 
outros três jogos: Sporting-
Benfica; Sp. Horta-ABC; FC 
Porto-Marítimo. A elimina-
tória que apurará para a final-
4 será no próximo dia 18. 
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AndebO1 E C. Porto vence na Madeira 

Sporting ganha 
ao Benfica na Luz 

O Sporting saiu vitorioso, 
ontem à noite, do dérbi lis-
boeta, ao vencer o Benfica, 
na Luz, por 30-27, em jogo 
antecipado da 25.' jornada 
da 1.' Divisão Nacional de 
andebol. 

Numa partida muito 
emotiva até ao final, águias 
e leões protagonizaram um 
duelo muito equilibrado e 
só decidido nos últimos mi-
nutos, com os visitantes a 
superiorizarem-se graças 
ao melhor acerto ofensivo. 

Ao intervalo a equipa 
verde e branca vencia por 
três golos de diferença (16-
13), vantagem que os benfi-
quistas conseguiram anular 
no decorrer do segundo 
tempo, chegando a passar 
para a frente do marcador. 
Contudo, o Sporting ganhou 
ligeiro ascendente e não 
deixou fugir o triunfo. 

Dragões recordistas 
No outro jogo, o E C. Porto 
foi ao Funchal ganhar ao 
Madeira SAD, por 29-28, 
continuando invicto na li- 

derança do campeonato. Ao 
alcançarem a 25.' vitória se-
guida, os dragões celebra-
ram um novo recorde. 
SUSANA SILVA 

Retifica 27 
Sporting 30 
Loca Pavtibo 2 da luz, em Lisboa. 
Árbitros Antonio Silva e Carlos Barros 
Saia Hugo Rgueka (GR) e Nilda MitINSId 
(GR) Davide Carvalho (2). Hugo Uma (3), Valse 
Soares. 1030 Pais (2), Baiana Moreira O. Paulo 
Moreno (1), DelIngton Ferreira, Leia Rakovic (4), 
Aloaridre Cavakantl »mojPapel, Elecly 
Se,nedo (3), Fabro Antunes (2), Gustavo 
Capdeville e Ales Ska. Treinador Marrano 
Sporlbri Matel Asanin (GR) e Aljosa Cudic (GR , 
Igor 7Atke (5), Pedro Portela (5), Michal Kopco (2). 
Boskol3jelanovic, Claudio Pedroso(1), Carlos 
Pasmo Frankis Marzo (7), Pedro Solha (3). Carlos 
Carneiro (11 Francisco Tavares, Edmilson 
Ara* Ivan NikcevIc, 10,10 Pinto (2)e Janko 
Bozovic 3) Treinador Hugo Canela. 
Ao Imenrato 13-16. 

F. C. Porto 29 
Madeira SAD 28 
Local Ri wiliáo do Funchal no Funchal 
Arbitro Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
E C. Podo Alfredo Quintana (GR) e Hugo 
Laurentino (GR), Vktor Alvarez, Leandro Semedo 
(2), Nikola Spelic (4), Yoel Morales (1), Gustavo 
Rodrigues HOel Martins (3), Rui Sirva  (1). 
Daymaro Salina (2), Jose GuOerre2 (3), Rodo 
Moreira, Aleds Borges (2), Hugo Santos (3), 
Antonio Areia (3) e Manco Matic. 
Treinador Ricardo Costa. 
Naillebs SA11Yusnier Giron (GR) e Luís Carvalho 
(GR); Bruno Moreira (1), 'alo Martins, Dlogo Bento 
Joio Freitas (8), Daniel Santos (1), Nuno Silva (4), 
Pedro Rodrigues, Dego Gomes (4), lodo Mtanda. 
Hugo RoSario (3), Dlogo ANes, loa° mes. 
Nelson Pina (2)e Fábio Magalhães (55). 
Treinador Paulo Fktalgo. 
Ao Intervalo 18-14. 

Leões comemoram uma vitória bem conseguida em terreno rival 

Taça de Portugal 
Aguas Santas 
nos "quartos" 

O Águas Santas garan-
tiu, ontem, a pres.ença nos 
quartos de final da Taça de 
Portugal de andebol, ao 
ganharem fora ao Xico An-
debol, por 35-28. Na fase 
seguinte, os maiatos me-
dem forças com o já apu-
rado Avanca. O sorteio di-
tou ainda um dérbi, Spor-
ting-Benfica, um E C. Por-
to-Marítimo e um Sporting 
da Horta-ABC. A elimina-
tória está marcada para o 
próximo dia 18. 

RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO • 
&infira 27 - 30 
F. C. Porto 29 - 29 SP  Madeira SAD 
Avanca 04/033  ABC 
Boa Hora 04/03 Sp. Horta 
Mata-ISMAi 04/03 Ac 5. P4amec 
Aquas Santas 04/03 Fale 
Belenenses 05/03 Arsenal Devesas 

1 F.0 Pote 
3 

is 25 
ti 
25 

8. 1 
O 0 

SC 
288-565 

2 Siortiq 111 25 22 O 3 824-620 
3 ~o 11 25 16 O 7 733.625 
4 88( 58 23 17 1 5 740-6113 
5 Madeira 581 54 25 14 1 10 186-669 
6 Mias Saias 52 24 13 2 9 612-606 
7 Mau 44 24 11 3 ID 612.628 
8 Hais19641 . 42 24 7 4 13 642489 
9 lho Mera 41 24 7 3 14 817439 

10 Menem 31 24 7 1 16 653413 
11 rafe 38 24 7 1 16 612498 
12 Anelai Densas X 24 4 4 18 646-752 
13 50.1141 32 23 2 5 16 577.689 
lf k. S. Name& 29 24 I 3 20 572703 

PRÓXIMA JORNADA 15-03-2017 
ABC Aguas Santas 
Ac. 5. Maniate Benfka 
Arsenal Devesas Mala-ISMAI 
Pare Boa Hora 
Madeira SAD Belenensos 

Hata " 5. C. Porto 
Avanca 
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Andebol: Benfica perde em casa com o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-03-2017

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=17daf29d

 
O Sporting venceu o Benfica, fora por 30-27, em jogo do Nacional de Andebol, relativo à 25.ª jornada
da Liga. O resultado permite aos leões chegar aos 69 pontos, ao passo que o Benfica continua no
terceiro lugar com os mesmos 61 e pode ver o ABC empatar, se no próximo sábado vencer o
Avanca.Também esta quarta-feira, o FC Porto venceu o Madeira SAD por 29-28, no Funchal, e
estabeleceu um novo recorde de vitórias na Liga: 25. Nunca ninguém tinha conseguido fazer o mesmo
que os portistas, ou seja, vencer todos os jogos efetuados até ao momento.A vantagem azul e branca
para o Sporting é de seis pontos.
 
há 22 min
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Sporting derrota Benfica no Pavilhão da Luz e alarga vantagem pontual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-03-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=85d47a5e

 
Leões têm agora oito pontos de vantagem.
 
O Sporting foi, na quarta-feira, até ao Pavilhão da Luz derrotar o Benfica, num jogo relativo à 25.ª
jornada do campeonato nacional de andebol. Os leões venceram por 30-27, alargando para oito a
vantagem pontual entre Sporting e Benfica.
 
PUB
 
Frankis Marzo, com sete golos, e Zabic, com cinco, foram as grandes figuras leoninas, juntamente
com o guardião Cudic.
 
Do lado encarnado, de nada valeu a inspiração de Belone Moreira (8).
 
Com este resultado, o Sporting soma agora 69 pontos e está no segundo lugar, ao passo que o
Benfica continua em terceiro, onde contabiliza 61.
 
A comandar a tabela classificativa está o FC Porto com 75 pontos, depois de também na quarta-feira
ter jogado e vencido o Madeira SAD (29-28).
 
há 4 mins
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  Tiragem: 33872

  País: Portugal
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  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40
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  Área: 4,93 x 6,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68443715 02-03-2017
Futebol Futebol Ténis Andebol

Sporting derrota 
Benfica e FC Porto 
bate recorde
O FC Porto bateu ontem o 
Madeira SAD, no Funchal, por 
29-28, e obteve o 25.º triunfo 
consecutivo no campeonato, 
superando o recorde de vitórias 
consecutivas no Nacional de 
andebol. Já no derby lisboeta, o 
Sporting venceu o Benfica por 
30-27, no Pavilhão n.º 2 da Luz e 
segue em segundo na tabela.
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  Tiragem: 73115

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 5,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68444705 02-03-2017

ANDEBOL. Com  dois golos de 
Tiago Rocha e um de Gilberto 
Duarte, o Wisia Plock venceu 
(39-27) o Wybrzeze Gdansk e 
lidera o Grupo B à 20' ronda da 
Superliga polaca. Na Starligue 
francesa, Wilson Davyes (6 
golos) foi o melhor marcador 
do Rennes, na vitória (31-26) 
frente ao Ivry. Já Nuno Grilo 
marcou 1 golo na derrota (28 - 
29) do Créteil ante o PSG. 
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29
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  Corte: 1 de 1ID: 68444616 02-03-2017

27 30 
BENFICA SPORTING 

Mariano OrtegaO 

Gt5 EXC 

*Hugo Canela 

Gt5EXC 

H. FIGUEIRA* O 

A. CAVALCANTI 2 
8. MOREIRA 8 
JOÃO PAIS 2 
LUKARAKOVIC 4 
U. SILVA O 
PAULO MORENO 1 

N, MITREVSKIO 
ELIEDY SEMEDO 3 
HUGO UMA 3 
FÁBIO ANTUNES 2 

D. CARVALHO 2 
ALES SILVA O 

MATEI ASANING O 

CARLOS RUESGA O 1 
FRANIOS CAROL 7 O 
C. PEDROSO 1 
PEDRO SOLHA 3 
PEDRO PORTELA 5 O 
IGOR ZABIC 5 3V 

AUOSA CUM. O o 
IVAN NIKCEVIC O o 
MICHAL KOPCO 2 
JANKO BOZOVIC 3 o 
JOÃO PINTO 2 o 
C. CARNEIRO 1 o 
F. TAVARES O 
E. ARAÚJO 1 

FC PORTO 29 
Ricardo Costa O 

28  MADECRASAD 

<>Paulo Fidalgo 

ANDEBOL 

SPORTING ARRU 

COM AGU 
Leões vencem dérbi 
na Luz e deixam Benfica 
em dificuldades na luta 
pelo título nacional 

ÁGUAS SANTAS sábadoAC FAFE 

MARIANO ORTEGA 

"Chegar ao título 
ficou muito mais 
complicado" 
R Com a derrota na receção ao 
Sporting, o treinador Mariano Or-
tega admitiu que a conquista do tí-
tulo está mais difícil: "Foi um jogo 
muito bem disputado, com as 
duas equipas a lutarem até ao fim. 
Os minutos finais ditaram o resul-
tado, após cometermos 2 ou 3 er-
ros. Em linhas gerais, fizemos um 
bom jogo, mas falhámos na parte 
final. Com  este resultado, chegar 
ao título ficou muito mais compli 
cado, mas vamos lutar até ao fim. 
Com  as equipas a transitarem para 
a fase final com metade dos pon - 
tos, estamos a uma grande distân - 
ciadas equipas da frente." 

Refira-se que o central Tiago 
Pereira está recuperado de lesão e 
deverá regressar no próximo jogo, 
enquanto Jernej Papez se lesionou 
no aquecimento e não jogou. o 

HUGO CANELA 

"Na fase final 
sem margem 
para erros" 

BENFICA 27-30 SPORTING 

FC PORTO 29-28 MADEIRA SAD 

BOA HORA sábadoSP. HORTA 

AVANCA sábadoABC 

MAIA ISMAI sábadoSÂO MAMEDE 

BELENENSESdomingo ARSENAL 

egFC PORTO 75 25 25 O O 778-589 
&SPORTING 69 25 22 O 3 834-621 
09 13ENFICA 61 25 18 O 7 739-625 

<>ABC 58 23 17 1 5 746-618 
02MAD.SAD 54 2514 1 10 765-679. 

02  Á. SANTAS 52 24 13 2 9 612-606 
02 AVANCA 49 24 11 3 10 612-628  

&MAIA ISMAI 42 24 7 4 13 642-699 
02 130A HORA 41 24 7 3 14 617-739 
L1)2 13ELENENSES 39 24 7 1 16 653-713 

0>QAC FAFE 38 24 7 1 16 606-698 
&ARSENAL 35 24 4 4 16 646-752 
(2)9  SP. HORTA 32 23 2 5 16 577-689 

02 5.MANIEDE 29 24 1 3 20 522-703 

FOrrEigorZabic aguenta o choque no ataque à linha dos seis metros 

AO INTERVALO: 13-16 

LOCAL: Pavilhão n° 2 da Luz, em Lisboa 

ÁRBITROS:Daniel Freitas e César Carvalho 

ALEXANDRE REIS 

OSportingconfkmouque não 
desarma na luta pelo título, ao 
vencer (30-27) ontem o Benfica na 
Luz, em jogo da 25' e penúltima 
jornada da fase regular do Cam-
peonato, que contou também com 
a vitória (29-28) do FC Porto na 
visita ao Funchal. 

Foi uma grave machadada para 
as águias, que, assim, ficam prati-
camente arredadas do principal 
objetivo da época, pois transitarão 
para a fase final com muitos pon -
tos perdidos, devido às sete derro-
tas averbadas até ao momento.  

LÍDER FC PORTO IMPARÁVEL, 
COM TRIUNFO NO FUNCHAL 
E RECORDE DE 25 VITÓRIAS 
CONSECUTIVAS NO CAMPEONATO 

Já os leões terão de realizar uma 
fase final sem falhas, dado que o FC 
Porto lidera destacado, somando 
ontem um novo recorde, com a 
25' vitória consecutiva na prova. 

O tão apetecido dérbi corres-
pondeu às expectativas, com su-
cessivas alternâncias no marcador 
e um desfecho que só se decidiu 
nos cinco minutos finais, depois  

de empate a 26. Com  Frankis Carol 
(7 golos) e o guarda-redes Aljosa 
Cudic (8 defesas) em destaque, 
bem secundados por Pedro Porte-
la (5) e Igor Zabic (5), o Sporting 
mereceu a vitória, controlando 
melhor as emoções nos momen-
tos-chave. 

Já Betone Moreira (8golos), com 
uma grande exibição, também 
não merecia que a sua equipa per - 
desse, mas na realidade existe um 
fosso entre a qualidade dos dois 
conjuntos, com o Benfica a somar 
esta época a terceira derrota com o 
grande rival - duas no Campeona -
to e uma no Torneio de Viseu. o 

Última jornada  dai.. fase:  t5 de marco 

AC fAFE-BOA HORA; ABC-AGUAS SANTAS; SPORTING-
ABANCA; ARSENAL-MAIA ISMAI; MADEIRA SACI. 

BE1ENENSES; SP. HORTA-FC PORTO; SÃO MAMEDE-
BENFICA 

Gl5W. ustn 

A. QUINTANA O o O YUSNIER GIRON Q O O 
VICTOR AIVAREZ O 1 BRUNO MOREIRA 1 O 
LEANDRO SEMEDO 2 1 JOÃO MARTINS O O 
NIKOIA SPELIC 4 O DIOGO BENTO O O 
YOE1 MORALES 1 2 JOÃO FREITAS 8 O 
G.RODRIGUES 5 1 DANIEL SANTOS 1 O 
MIGUEL MARTINS 3 1  NUNO SILVA O O 

H. lAURENTINO QO O LUÍS CARVALHO* O O 

RU1510/À 1 O PEDRO RODRIGUES O O 
DAYMARO SAUNA 2 1 DIOGO GOMES 4 1 
JOSE CARRII.10 3 O JOÃO MIRANDA O O 
RICARDO MOREIRA O O HUGO ROSARIO 3 2 

ALEX15 BORGES 2 2 DIOGO ALVES O O 

HUGO SANTOS 3 O JOÃO GOMES O O 
ANTÕNIOAREIA 3 O NELSON PINA 2 O 
MARKO MATtC O O FÁBIO MAGALHÃES 5 O 

AO INTERVALO: 18-14 ; LOCAL: Pavilhão do 
Funchal, na Madeira; ARBITROS: Duarte 

Santos e Ricardo Fonseca 

R Com a saída do treinador Zupo 
Equisoain, Hugo Canela assumiu 
as funções como técnico principal 
do Sporting. No seu primeiro dér-
bi, Canela diz que há diferenças, 
mas que não houve ainda muito 
tempo para dar o seu cunho pes-
soal: "O Zupo ganhou a Cham-
pions, eu não. Podemos sempre 
melhorar, com mais velocidade e 
maior rotação dos jogadores, pois 
a época é longa e há qualidade su-
ficiente para todos jogarem, en-
quanto outros podem descansar. 
Foi talvez por causa disso que hou-
ve discernimento para resolver o 
dérbi nos momentos cruciais. Va-
mos entrar na fase final a depen-
der de nós próprios, sem margem 
para erros. Cada jogo será como 
uma partida da Taça. Se vencer-
mos todos, seremos campeões." o 
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ANDEBOL 

Águas Santas passa 
na Taça de Portugal 
R O Águas Santas venceu (35-28) 
ontem o Xico Andebol (2.a Divisão), 
em Guimarães, no jogo em atraso dos 
oitavos-de-final da Taça de Portugal. 
A turma da Maia desloca-se na próxi-
ma eliminatória (dia 18) a Avanca. 
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