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Carlos Ruesga assinou quatro golos e integrou a forte primeira linha leonina 
SERGIO MIGUEL SANTOStASF 

A figura 

FRANKIS 
CAROL 
SPORTING 

O lateral cubano dos leões foi 
dos principais protagonistas da excelen-
te atuação do Sporting nos primeiros 
20 minutos da parte, cedendo nos 
instantes finais, face a enorme pressão 
defensiva do FC Porto. Marcou 6 golos 
e foi sempre muito difícil de travar 

Um leão muito masoquista 
Sporting chegou a estar a vencer por diferença de sete golos o Voltou 
a deixar FC Porto desfazer vantagem o Questão do título adiada 

Por 

ANTÓNIO BARROS 

E
STE leão gosta mesmo de 
sofrer, tem uma tendência 
estranhamente masoquisi a 
que I, faz desperdiçar vau 
tageus aparentemente con 

fortáveis e facilitar a tarefa aos seus 
principais rivais. Foi o que ontem 
ocorreu no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, em partida da 8.0  jornada 
da 2.' fase do Campeonato Nacional 
da 1 Divisão, em que o Sporting su-
perou o FC Porto pela margem mf - 
nima (28 - 27), depois de ter estado a 
vencer, a meio cia segunda parte, 
por sete golos de diferença (23-16), 
resultado que lhe abria outras pers - 
petivas na luta pelo titulo. 

Foi um triunfo que permitiu aos 
leões igualarem os dragões no co-
mando do campeonato, quando fal-
tam somente duas jornadas para o 
epilogo da competição, mas o FC 
Porto tem vantagem no confronto 
direto, pois bateu o Sporting no Dra-
gão Caixa por dois golos de diferen - 
ça (30-28). Na próxima ronda, os 
sportinguistas vão torcer para que o 
rival Benfica, atual terceiro classifi- 

TÍTULO É POSSÍVEL 

Na nossa casa passam-se coisas 
estranhas. O último lance foi difícil de 
ver. Se fosse ao contrário, se calhar os 
árbitros não marcavam golo. Mas saio 
daqui muito feliz porque fizemos tudo 
para ganhar este jogo. Neste momento 
acho que sou a única pessoa que 
acredita que o titulo é possível 

HUGO CANELA 
Treinador do sportinq 

ANDEBOL — ANDEBOL 1— 2.: FASE/B.' 10R. 

PaV1111,30 MUIIIU505. 

em (»veias 

SPORTING • FC PORTO 

1•Eúl:  , • 

15  INTEARZAW  14  
Matei Asanin (GR) Alfredo Quintana (GR) 
Igor Zabk (2) Victor Alvarez 
Pedro Portela (2) Leandro Semedo 
Michal Kopco (3) Ricota Spefic 
Bosko Eljelanovic Yoel Morales (5) 
Claudio Pedroso (2) Gustavo Rodrigues 
Carlos Ruesga (4) Miguel Martins CO 
Frankis Carol (6) Rui Silva (6) 
Aljosa Cudic (GR) Daymaro Salina (3) 
Carlos Carneiro Hugo Laurentino (GR) 
Francisco Tavares José Carrillo (3) 
Edmilson Araújo (2) Ricardo Moreira 
Manuel Gaspar (GR) Alexis Borges (1) 
Ivan Nikcevic (1) Hugo Santos 
loa° Pinto António Areia (7) 
lanko Bozovk (6) Marko Matk (1) 

NUGO CANELA. RICARDO COSTA 

ditarmos 
Burlo° Nicoiau e Ivan Caçador 

cado do Grupo A, consiga derrotar 
os portistas na Luz. Mas, para assal-
tarem o comando do campeonato, os 
leões terão de vencer no Funchal o 
Madeira SAD. 

Conjeturas aparte, os dois conjun- 

Têm  a palavra 

NADA ESTÁ GANHO 

Viemos com a intenção 
de fechar as contas do titulo, 
mas não conseguimos. Estivemos 
mal no inicio da segunda parte, mas 
fomos capazes de lutar até ao fim. 
A sorte está do lado de quem 
a procura. Mas nada está 
ganho 

RICARDO COSTA 
Treinador do re Porto 

tos interpretaram um emotivo clás-
sico, nem sempre bem jogado, mas 
caraterizado por muita luta e nuan - 
ces estratégicas. A 15 minutos do fim 
o Sporting ostentava sete golos de 
vantagem (23-16 e 24-17), mas o FC 
Porto subiu a defesa e conseguiu ba-
ralhar a forte primeira linha leoni-
na (Carlos Ruesga, Frankis Carol e 
Janko 130zovic), perdendo por ape-
nas um golo de diferença, com o 
central portista Rui Silva a marcar um 
golo da zona do meio-campo no úl-
timo segundo, batendo o descon -
solado guarda - redes Cudic. 

CLASSIFICAÇÃO 
-> Grupo A -)  8: Jornada 

Sporling-FC Porto 
Madeira SAD-Aguas Santas 
ABC-Benfica 

.IVED G P 
1  FC PORTO 8 5 O 3 235-217 51 
2  Soofting 8 6 1 1 239-222 57 
3  aerifica 8 3 3 2 235-223 49 
4  Madeira SAI) 8 4 O 4 248-244 45 
s  ABC 8 2 O 6 219-250 45 

Aguas Santas 8 1 2 5 212-232 40 

9.' Jornada, l7 de maio: Madeira. SAD-Sporting (1910. 20 
de maio: Sonho • f C Por to (17 h),Aguas Santas-ABC (18h) 

28-27 
32-26 
27-20 
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EDUARDO /MENDES 

Marítimo venceu o São Pedro ontem 

Marítimo 
a uma vitória 
de revalidar o 
título regional 
A equipa sénior de andebol do 
Marítimo Sport Clube está autua 
vitória de revalidar o título de 
campeã dos Açores da modalida-
de, referente à época 2016/2017. 

O Marítimo, campeão de São 
Miguel, venceu os dois primeiros 
encontros do Campeonato Re-
gional Sénior de Andebol que está 
a decorrer no Pavilhão Universi-
tário da Universidade dos Açores 
desde a passada sexta-feira. 

Ontem à tarde o Marítimo so-
mou a segunda vitória na prova 
ao bater os marienses do São Pe-
dro por 24 - 18. 

No encontro de abertura do 
campeonato, ao início da noite de 
sexta-feira, os azuis da Calhetaj á 
tinham vencido o Grupo Despor-
tivo da Casa do Povo dos Arrifes 
por 30 - 22, tendo de seguida o 
São Pedro ganho aos Biscoitos por 
28-26. 

Esta manhã, pelas 11h00, ,o Ma-
rítimo defronta o Biscoitos e às 
15h00 jogam as formações do Ar-
rifes e São Pedro. 

Ontem à noite disputou-se o 
Arrifes - Biscoitos. • AM 
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SPORTING VENCE 
O Sporting venceu ontem o 
FC Porto 28-27 e igualou os 
dragões na liderança do cam-
peonato de andebol. 
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A4 Desporto - Andebol: Liga (2.ª Fase) - Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3ef80691

 
Resultados e classificação da segunda fase da liga portuguesa de andebol:
 
2017-05-14DesportoTreinador do Sporting admitiu justiça do tetra do Benfica, conquistado este
sábado, no Estádio da Luz, após um triunfo, por 5-0, diante do Vit. Guimarães.Partilhar
 
2017-05-13T23:57:32Z
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ASE\ 

Campeonato Nacional-8.' 
Jornada-Grupo B: 
Belenenses-AA Avanca, 
15h00. 

BASQUETEBOL 
Campeonato da Liga - 
Play-Otlfs -'/ Final - 4.° 
Jogo: Galitos-V. Guimarães, 
15h00; CAB Madeira-Benfica, 
16h00. 

Volta a Itália -9.' Etapa: 
Montenero di Bisaccia - 
Blockha us (149 km), com 
a participação de José 
Mendes (Bora - Hansgrohe) 
e Rui Costa (UAE Emirates), 
a decorrer até dia 28. 
GP Dão -Taça de Portugal 
Elite e sub-23 - la Etapa 
(CRI): Penalva Castelo-Viseu 
(142,7km). Partida às 12h00 
da CM Penalva Castelo 
e chegada a Viseu (Praça 
Município). 

I Liga - 33.' Jornada: 
Marítimo-Estoril,16h00; 
Chaves-Rio Ave,16h00; FC 
Porto-Paços Ferreira,18h00; 
Braga-Nacional, 20h15. 
II Liga - 41.' Jornada: 
Portimonense-Olhanense, 
11h15; Covilhã-Santa Clara, 
15h00; Sporting 
B-Académica,16h00; 
Vizela-Freamuncle, 16h00; 
U. Madeira-Gil Vicente, 
16h00; Penafiel-Leixões, 
16h00; Benfica B-Braga, 
16h00; Fafe-Varzim,16h00; 
Famalicão-AC Viseu, 16h00. 
Campeonato de Portugal 
-II Fase -14.".lomada - 
Subida - Zona Norte: 
Gafanha-Ad Oliveirense; 
Amarante-Marítimo B; Lusit. 
Vildemoinhos-Merelinense; 
Ud Oliveirense-Salgueiros 08 
-Zona Sul: 
Torreense-Operário (15h30); 
Fátima-Louletano (15h30); 
Farense-Praiense (15h30); 
Real SC-Sacavenense 
(15h30)- Manutenção/ 
Descida-Série A: 
Bragança-Caniçal (15h00); 
Montalegre-Vilaverdense; 
Torre 
Moncorvo-Torcatense; 
Pedras Rubras-Camacha -
Série B: Ponte Barca-Gandra; 
Trofense-Ad Limianos; S. 
Martinho-Mirandela; Pedras 
Salgadas-Felgueiras 1932 -
Série C: Coimbrões-Ad 
Sanjoanense; 
Tourizense-Cinfães; Acad. 
Coimbra-Pampilhosa; 
Sousense-Nogueirense -
Série D: Águeda-Estarreja; 
Mortágua-Moimenta Beira; 
Cesartsnse-Anadia; 
Gouveia-Gondomar - Série E: 
Ideal-Sertanense (16h00); 
Angrense-Benf C Branco 
(16h00); Alcobaça-SC 
Lusitania; Gafetense-Ud 

w'S.A 
Taça de Portugal -Final • 
feminina.12h30 - Final 
Masculina,15h30. Jogos no • 
Pavilhão Multiusos de 
Gondomar. 

14.Ç.'gY.1t,-_,f FM PATINS 
Euroliga Masadinos - 
Final Four - Flna1,16h00, 
no Pav. Barris Nord - Lleida, 
Espanha. 

GINÁSTICA 
Taça do Mundo e Torneio 
Intemadonal de Ginástica 
Rftmica, a decorrer no 
Portimão Arena, até dia 14. 

VOLMOL 
Campeonato Nacional -2.' 
Fase- 3.° play-oft- I Divisão 
- Apuramento de Campeão - 
3.° Jogo: Fonte 
do Bastardo-V. Guimarães, 
17h00. 
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Carlos Ruesga, aqui travado por Daymaro Salina e Leandro Semedo, foi sempre uma ameaça para os portistas 

o 
g 

traleeste atirou logo, surpreen-
dendo Cudic. O Sportingreda-
mou, alegando já ter termina-
do o tempo quando a bola en-
trou, masaduplade arbitragem 
validou o golo. O guarda-redes 
esloveno era a imagem do de-
sespero, pois manchara uma 

exibição notável com uma fa-
lha no pior momento. 

O jogo começou equilibrado 
e, numaprimeiraparte que ter-
minou da mesma forma, foi o 
Sportingateralgum ascenden-
te (8-5, 10-6,11-7). Os leões 
reentraram fortíssimos, fize- 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 

Ricardo 
Costa 
Treinador do 
FC Porto 

*I" 

AFIGURA 

Ruí Silva 

E 

,
LA ES 

ANDEBOL FC Porto perdeu por um com o Sporting, graças a um golo de 
Rui Silva no último segundo, ficando em vantagem no confronto direto 

ADERROTAOUEPODE 
VALERUMCAMPEONATO 

SOWAOPERADO 
PARASI3SMESES 
Terminou a época para o 
ponta Pedro Solha, que foi 
operado anteontem de 
manhã ao tendão de Aquiles 
da perna esquerda e só 
deverá voltar a jogar dentro 
de seis meses. O extremo 
lesionou-se no encontro da 
jornada anterior, na Maia, 
frente ao Águas Santas, e 
ontem estava na bancada, de 
canadianas, a assistir ao 
clássico frente ao FC Porto, 
tendo tido alta poucas horas 
antes. 

TEGICOSABRAÇOE 
EVIUROPORDIRIR 
Ricardo Costa foi o primeiro 
a falar na conferência de 
Imprensa e tinha Hugo 
Canela, na sala, à espera. 
Entre a saída de um e 
chegada de outro, cruzaram-
se e deram um abraço 
sentido. Questionados sobre 
o futuro nos respetivos 
clubes, ambos foram 
evasivos nas respostas e 
disseram estar apenas 
preocupados em vencer os 
próximos jogos. 

CiF:T7:13rG 

PC PORTO 
Pavilhão Multiusos de Odivelas 
Árbitros: Eurico NIcolau e Ivan Caçador 
(AA Leiria) 

SPORTING FC PORTO 
*saodc Gr Min* Gaitaria Gr 
Matei Asarin Gr Hugotatretka 

MIchal Cago 3 NON' 
catoeRraga — 4 tiyíiiiiSasis 
OkdoPedroso 2 Joierarrio 3 
~Cr« 6 Rkardo Moreira 

e— • Vdorlbírlis 
Igor 2ablc 2 laguel Martins 1 
CubsCamslro Aleds Bales 1  
EdnisonAra* 2 AntórkArela 7 
iiiihrePTc 6 Hugo Santos 
RandicoTavare4 M  GunlMoraies 
blePaulo Finto ni Leandro Semedo 

SkolaNreic 

Treinador: Reinador: 
Hugo Canela Ricardo Costa 

inteilná°544. 
PAarchaí61.1,10*4:110-7,20 14. 
2514-11, 30'1541,35'  *IS, 4019" 
4521-16, 50' 23t413. 25-21. 60' 2843 
Exclusões  5/4  
Vermelhos -/- 

aumnimakat 
***Desta vez o FC Porto não 
venceu - havia ganho os últi-
mos oito jogos frente ao Spor-
ting-, masadenotaporumgolo 
(28-27), emOdivelas,manteve 
osdragõesnafrentedocampeo-
natodeandeboleadependerem 
apenas de si para chegarem ao 
título, uma vez que, emcaso de 
igualdade pontual, têm vanta-
gem no confronto direto, pois 
ganharam no Dragão Caixa por 
dois (30-28). Tendo de visitar o 
Benfica e de receber o Águas 
Santasnasjomadasquerestam, 
o FC Porto precisa de fazer os 
mesmos pontos do Sporting, 
que vai à Madeira e recebe os 
encarnados. 

Depois de estarem a perder 
porsetegolos (23-16 aos47 mi-
nutos), os portistas recupera-
ram mais uma vez frente ao 
Sporting, não para a vitória, 
quelhesdarialogo otítulo, mas 
para um resultado que acaba 
também por satisfazer os seus 
interesses, tendo a diferença 
mínima sido alcançada de for-
ma quase inacreditável: um 
golo de Rui Silva em remate 
desde a linha de meio-campo. 
Comcincosegundosparajogar, 
Quintanameteuabolanocen- 

"Na nossa casa 
passam-se coisas 
estranhas" 

"Na nossa casa passam-se 
coisas estranhas. É um lance 
difícil de ver, mas noutro 
local não sei se seria 
validado. Estou longe, masa 
bola bate no Cudic e parece-
me que entra depois de 
tocara buzina. Pelo jogo que 
fez, o Cudic não merecia que 
isto lhe tivesse acontecido. 
Há uma série de jogos com o 
FC Porto a terem este 
desfecho" 

ram urn parcial de 6-1 e manti-
veram o ritmo, mas depois, 
com António Areia eficaz e 
uma defesa subida a provocar 
erros ao adversário, deu-se are-
cuperação conduída de forma 
inusitada. —COMA COLABORAÇÃO 

DE VANDAPINTO 

"Vínhamos com a intenção 
de da ra de fecharmos as 
contas, à procura de uma 
vitória. Não conseguimos, 
mas é um resultado positivo. 
O último golo é um lance de 
pura sorte. Não vou dizer 
que era isto que queria. Era 
para o Matic, mas o Nikcevlc 
fez pressão sobre ele e a bola 
foi parar ao Rui Silva, que . 
rematou e marcou. Faltam 
duas finais." 

Uma exibição rio 
central cic: PC Porto de 
encher o olho, oue, do 
meio-campo, marcou o 
golo que pode valer o 
título dos dragões. Mas 
não foi só isso, com o 
meia distância a valer 
dez golos: fez seis. cm 
nove remates, e 
conseguiu qi 'atro 
assistèncias. Contribuiu 
ainda com duas acues 
defensivas. 

11 "O último golo foi 
um lance de pura 
sorte" 
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C GAIA 
COMEÇA BEM A FINAL 
O Colégio de Gaia começou 
da melhor maneira o play-off 
final do Nacional de andebol 
feminino, com uma vitória 
por 17-21, em casa do Madeira 
SAD, campeão em título e 
primeiro na fase regular. 
Hoje, também no Funchal, 
realiza-se o segundo jogo e 
será campeã a equipa que 
conseguir três vitórias. As 
gaienses só uma vez foram 
campeãs, há 26 anos. 
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ANDEBOt RESENDE 
BATE FUTURA EQUIPA 

ABC 
BENFICA 
Pavilhão Flávio Sá Leite 

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva 

ABC Humberto Gomes (Gr); Hugo 
Rocha (3), Pedro Seabra (7), Dlogo 
Branquinho (1), Miguel Sarmento (2), 
Pedro SpInola (3), Dario Andrade (1), 
Carlos Martins (2), André Gomes (3), 
José Costa (4) e Tomás Albuquerque (1). 
Treinador: Carlos Resende 

BENFICA Hugo Figueira e Nikoia 
Mitrevski (Gr); David Carvalho, Hugo 
Lima (2), Tiago Pereira (1), João Pais(4), 
Belone Moreira (2), Paulo Moreno (3), 
Uelington Ferreira (6), David Pinto (1), 
André Alves (2). Alexandre Cavalcanti 
(1). Jernej Papez (2) e Fábio Vidrago (2). 
Treinador: Mariano Ortega 

AO I NTERVAL013-11. 

Um golo de Miguel Sarmen-
to, na transformação de um 
livre de sete metros, no 
último segundo, deu a 
vitória ao ABC na receção ao 
Benfica, o que significa um 
triunfo da atual equipa de 
Carlos Resende sobre a que 
irá representar na próxima 
época. Foi um jogo equilibra-
do, em que os lisboetas 
entraram melhor (1-6), mas 
os minhotos lideraram a 
maioria do tempo. 

NACIONAL I DIVISÃO 

Sporting-FC Porto 28-27 
ABC-Benfica 27-26 
Madeira SAD-Aouas Santas 32-26 

J VED44-5 P 
1.° FC Porto 8 5 O 3 235.217 57 
2° Sporting 8 6 1 1 239.222 57 
3.* Benfica 8 3 3 2 235.22349 
4° Madeira SAD 8 4 O 4 24824445 

ABC 8 2 O 6 219-25045 
6.° Aguas Santas 8 1 2 5 212.23240 

QUARTA-F E IRA,17/05. Madeira SAD-Spor-
timo (19h00). SÁBADO, 20105: Benfica-FC 
Porto (17h00), Aguas Santas-ABC (18h00) 

Boa Hora-Ac. 5. Manada 32-25 
ISMAI-AC Fafe 28-29 
Sp. Horta-Arsenal Hoje (18h00) 
Beleneses-Avance Ho4e(14h00) 

1.° Avance 
J VED M-5 P 
8 8 O O 254-190 51 

2° Boa Hora 8 6 O 2 238-211 42 
3.° ~AI 8 3 1 4 222-23240 
4.* AC Fafe 8 4 1 3 222.22436 
5.° fleienenses 6 4 0 2 165-165 35 
6.° Ac. S. Marnede 9 1 2 6 199.23629 
7.° Sp. Horta 6 1 1 4 158-171 28 
8.° Arsenal 7 0 1 6 194-223 28 
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O portista António Areia, com sete golos, foi o que mais conseguiu marcar ao "gigante" Aljosa Cudic 

ildeholE C. Porto perdeu com Sporting, por 28-27, depende de si próprio para se sagrar campeão, mas podia ter selado ontem o título 

comando 

Susana Silva 
desporto@jn.pt  

Um golo de Rui Silva 
mesmo em cima da buiina 
final fez, ontem, com que o 
F. C. Porto perdesse apenas 
pela margem mínima (28-
-27) com o Sporting, no 
Multiusos de Odivelas, em 
jogo da oitava jornada da 1.'  

Divisão Nacional de ande-
bol, e continuasse a depen-
der de si próprio para se sa-
grar campeão. No entanto, 
se tivessem vencido, os dra-
gões poderiam ter selado as 
contas do título. Ainda as-
sim mantêm-se na lideran-
ça do campeonato, com os 
mesmos pontos dos leões e 
com vantagem no confron- 

to direto, sendo que ainda 
lhes faltam duas vitórias -
defrontam o Benfica na Luz 
e recebem o Águas Santas -
para fazerem a festa, que na 
temporada passada lhes fu-
giu para o ABC. 

Obrigados a vencer por 
três ou mais golos, os leões 
cedo assumiram o controlo 
do encontro, chegando a 

Gnipo 
RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO .  

ABC 27 - 26 Benfica 
naoeira SAD 32 - 20 Aguas Santas 
Sponing 28 - 27 P. C. Porto 

I kC Pene 57 
P1066 

5 0 3 
6C. 

235-217 
2 *nig 57 6 1 1 239-222 
3 Dedica 48 3 3 2 235-223 
4 Nadeis; 518 45 4 0 4 248244 
5 ABC 45 2 O 6 219-250 
6 kos Saras 40 1 2 5 212-232 

PRÓXNA JORNADA 
Madeira SAD (17/0) 

20 -05-2Q17 
Sponino 

benfica F. C Perto 
Aguas Santas ABC 

RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 
Boa Hora 32  - 25 Ac S Mamede 
Mala-ISMAI Fafe 
Sp. Horta A,senal Devesas 
Belenenses (bole) Avanca 

1 Ama 51 8 
V 
8 

6 
8 

C 
254-190 

2 Ia km 42 8 6 2 238-211 
3 Mah-15/481 48 8 3 4 222-231 
4 Fár 36 8 4 3 222-224 
5 &bases 35 6 4 2 165-165 

Sellette. 28 6 1 4 156.171' 
7 k 5. Nane& 27 8 1 6 178-215 
ft Arruai lemas 28 6 O 6 172-202 

PR*010,4101INAITA 20-05,2017, 
Ac. S. Marrado Belenenses  
Avanm - Arsenal Devesas  
Fafe Boa Hora.  
Mala-ISMAI Sp. Nona 

dispor de uma vantagem de 
quatro golos-sobre os azuis 
e brancos. Contudo, o F. C. 
Porto reagiu e reduziu a 
desvantagem para 15-14 ao 
intervalo. 

A pausa fez melhor ao 
Sporting, que, em apenas 15 
minutos, se colocou a ven-
cer por sete tentos (23-16), 
num período em que ao de- 

sacerto atacante portista se 
aliou um gigante Cudic na 
baliza leonina. Parecia que 
os locais tinham o jogo na 
mão e iam partir para um 
triunfo tranquilo, no entan-
to, aos poucos, o dragão foi 
acordando e reduzindo a 
distância. A dois minutos do 
fim ficou a dois golos do ad-
versário, com Rui Silva a es-
tabelecer o 28-27 final em 
cima dos 60 minutos. 

Nos outros encontros do 
dia, o ABC recebeu e ven-
ceu o Benfica, por 27-26, 
enquanto o Madeira SAD se 
impôs, em casa, ao Águas 
Santas, por 32-26. • 

SP•rtinti 2$ 
F. C. Porto - 27 
Locai Pavilhão Multlusos de Odivelas 
Árbitros Eurko Nicolau e Ivan Catados 
• Matej Asanin (GR) e Masa Cudlc (Gf1); 
Igor Zabic (2), Pedro Portela (2), Michai Kopco (3), 
Bosko Bjebnovic Claudio Pedroso (2), Canos 
Pasarin (4), Frankis Card (6), Carlos Carneiro, 
Frandrsco Tavares, Edmilson Araújo (2), Manuel 
Gaspar, Ivan Nkevic (1), João Pinto e »dm 
Bozovic (8). 
Treinador Hugo Canela. 
R G PertikAifrecto Quintana (GR)e Hugo 
Laurentino (GR);  Victor Alvare2 Leandro Some& 
Nikola Spdic, Cuni Morales (5), Gustavo 
Rodrigues, Miguel Marfins (1), Rui Sitva (6), 
Dayrnam Sairia (3), Jose Carrillo (3), Ricardo 
Morera, Ale4s Borges (1), Hugo Santos, António 
Areia (7)e Mario Matic (1). 
Treinador Ficado Cosia. 
Ao intervalo 15-14. 

ABC  
Retifica  
Local Pulha° Flavio Si Leite, em Braga 
Árbitros Mano Coutinho e %miro Silva. 

ADC Humberto Gomes (GR)e Emanuel Rbeiro 
(GR);  Deldo Pina, Hugo Rocha (3), Pedro Marques 
(7), Drago BranquIn50 (1), P~. Pereira (2), Pedro 
Spinola (3), Dario Andrade LU, Carlos Martins (2). 
Andor Gomes (3), José Costa(4), Tomás 
Albuquerque (1) e Cláudio Sfiva. 
Treinador Carlos Resende. 
Dedica Hugo Figueira (GR) e Nitola Mitrevsio 
(GR);  Davide Carvalho, Hugo Urna (2), Valter 
Soares, Tiago Pereira (»João Pais (4), Bebne 
Moreira (2) Paulo Moreno (3), Uelington Ferreira 
(6), David Pinto (1), André Alves (2), Alexandre 
Cavalcanii(1). Jemej Papez (2)e Fábio 
Antunes (2). Treinador MarianoOnega. 
Ao intendo 12-11 

reações 

Não merecíamos 41.* que isto aconteces- 
se. A bola entrou já 
depois da buzina soar" 
Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

..i¡ Foi um jogo multo 
Ir ler  disputado entre as 
duas melhores equipas. 
É uma luta até ao final" 
Ricardo Costa 
Treinador do E C. Porto 

27 
26 
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Sporting teve um fim-de-semana de inferno

A equipa de andebol do FC Porto per-

deu na visita ao Sporting (28-27), na 

oitava jornada da segunda fase do 

campeonato nacional, mas essa 

foi a derrota mais saborosa que os 

“dragões” podiam desejar. Em jogo 

estava a possibilidade de os “azuis e 

brancos” conquistarem o título, mas, 

não tendo sido possível, o FC Porto 

conseguiu manter-se na liderança da 

classifi cação por só ter sido batido 

pela margem mínima, conservando 

assim vantagem sobre os “leões”. A 

equipa orientada por Ricardo Costa 

volta a ter o título na mira quando vi-

sitar o Benfi ca, no próximo sábado.

O início da segunda parte trouxe 

um FC Porto pouco efi caz (dois golos 

em 15 minutos) e o marcador chegou 

a ter sete golos de diferença (23-16), 

mas Rui Silva conseguiu, no último 

segundo da partida, deixar o resul-

tado na margem mínima. Um golo 

que surgiu por “pura sorte”, admitiu 

o treinador do FC Porto: “Não vou 

dizer que fi z uma jogada do outro 

mundo, porque não fi z. A bola era 

para entrar no Matic, mas estava 

pressionado. Acabou por chegar ao 

Rui [Silva] e ele rematou de bastante 

longe e teve a felicidade de fi nalizar 

com êxito”, confessou Ricardo Costa, 

em declarações reproduzidas pelo 

site ofi cial dos “dragões”.

FC Porto marcou no 
último instante 
e segurou liderança

FC Porto e Sporting somam 57 

pontos, mas como os “azuis e bran-

cos” bateram os “leões” em casa por 

30-28 têm vantagem no confronto 

directo. “Vínhamos com a intenção 

clara de fechar as contas. Consegui-

mos um resultado positivo, apesar 

de não ter sido uma vitória. O jogo 

foi muito equilibrado na primeira 

parte. Fomos pouco a pouco tentan-

do subir as linhas na defesa sabendo 

que não podíamos perder por mais 

de dois. Quando já a vitória estava 

longe fomos capazes de ter a cabeça 

e o discernimento de poder jogar 

com o resultado. Acabámos por con-

seguir o último golo de uma forma 

feliz, que nos permite ter vantagem 

sobre o Sporting. Agora faltam dois 

jogos, duas fi nais, mas já saberíamos 

que este campeonato iria ser assim, 

disputado pelas duas melhores equi-

pas”, sublinhou o técnico.

Inconformado, o treinador do 

Sporting, Hugo Canela, referiu-se 

a “coisas estranhas” para falar do 

golo do FC Porto a fechar a partida. 

“Na nossa casa passam-se coisas es-

tranhas. O último lance foi difícil de 

ver. Se fosse ao contrário, se calhar 

não marcavam o golo. O FC Porto 

deve treinar muito estas situações. 

Marcar um golo destes...”, disse, 

citado pelo diário desportivo O Jo-

go. “Estivemos a ganhar por sete. 

Saio daqui muito feliz porque sei 

que fi zemos tudo para ganhar. Não 

tivemos medo de nada. Os sportin-

guistas devem olhar para esta equi-

pa com satisfação. Acho que sou a 

única pessoa que acredita que o 

título é possível, mas tudo pode 

acontecer”, acrescentou Hugo Ca-

nela. PÚBLICO

NUNO FOX/LUSA

Andebol

Derrota pela margem 
mínima na visita ao 
Sporting (28-27) permite 
aos “dragões” manterem-se 
no primeiro lugar
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Estar bem

Qual é a sua atividade física?

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:

• Atividades 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 

Dados de um inquérito 
nacional, divulgado 
recentemente, revelam 
as preferências dos 
portugueses quanto às 
atividades físicas que 
praticam. As conclusões 
mostram que existe, 
sobretudo nos adultos, 
uma tendência clara 
para atividades que não 
envolvem competição 
desportiva, como 
a caminhada e as 
atividades de ginásio. 
Mas mostram também 
uma grande diversidade 
de opções à disposição 
dos cidadãos — para os 
que já são fi sicamente 
ativos e para os que 
desejam ser

Pedro Teixeira
e Jorge Mota

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. 

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

Pedro Teixeira, professor 
da Faculdade de Motricidade 
Humana, Universidade de 
Lisboa

Jorge Mota, professor 
da Faculdade de Desporto, 
Universidade do Porto

Actividades físicas preferidas
dos portugueses, por género
Em %

Fonte: Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física 2016 PÚBLICO

26
19

26

8
18

10
7

1
15

12
5

3
10

10
1

3
6

1
4

Mar, natureza 
e aventura 

Outros
desportos 

Dança

Ginástica

Futebol/
futsal

Natação/
hidroginástica

Corrida/
atletismo

Marcha/
Caminhada

Actividades
de ginásio 

Feminino
Masculino

Ciclismo/
usar a bicicleta

70 30

Actividade física
desportiva

Actividade física não-desportiva
(marcha/caminhada, ginásio, 
hidroginástica, ginástica, bicicleta*,
corrida*, dança, ioga, natureza, mar)

%

2256 actividades-participante; idades: 15 ou + anos
*25% das escolhas de corrida e uso da bicicleta foi 
considerada como actividade não-desportiva

17
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Qual é a sua atividade física?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2017

Meio: Público Online

URL:https://www.publico.pt/sociedade/noticia/qual-e-a-sua-actividade-fisica-1771472

 
Um estudo recente revelou as preferências dos portugueses quanto às atividades físicas que praticam,
entre atividades desportivas e não-desportivas. Os resultados, que podem surpreender, mostram uma
grande diversidade de opções à disposição dos cidadãos que desejam ser mais ativos.
 
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,
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com 12% das escolhas.
 
. Mar, natureza e aventura (2% do total). Inclui atividades como o surf, canoagem, escalada, caça,
pesca e skate, entre outras.
 
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.
 
O melhor do Público no email
 
Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais
profundos do Público.
 
Subscrever ×
 
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
 
14 de maio de 2017, 9:13
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ABC vence Benfica em Braga 
4 

El  O ainda campeão ABC rece-
beu e venceu (27-26) ontem o 
Benfica, em Braga, mas falhou a 
subida ao 49  lugar do Grupo A do 
campeonato, pois o Madeira SAD 
também ganhou (32-26) ao Águas 
Santas no Funchal. 

Numa partida que fez relembrar 
,final do playoff da época transa -
ta, o central Pedro Seabra (7 golos) 
kki o maior trunfo da turma do Mi-
Qho, que ao intervalo vencia por 

um golo (12-L1). A partida, pauta-
da pelo equilíbrio, acabou por cair 
para o lado do ABC. 

AC Fafeganha na Mala 
No Grupo B, o AC Fafe surpreen-
deu, ao vencer (29-28) na Maia, o 
ISMAI, eganhar fôlego na lutapela 
manutenção. O Boa Hora confir-
mou° favoritismo e bateu (32-25) 
o S. Mamede. Hoje (15h), o Bele-
nensesrecebe o Avanca. o 

ABC 27 
Carlos Resende 

uti n. 

26 BENFICA 

OMarianoOrtega   
r' rxc 

MADEIRASAD  32 
Paulo Fidalgo O 

OS 

26 A SANTAS  

O Paulo Faria 
, Js na. 

H. GOMES* O O HUGO FIGUEIRA. 0 O YUSNILR GIRON. O o ANTONIO CAMPOS.° O 
DELC10 PINA O O  DAVIDE. CARVALHO O O BRUNO MOREIRA 3 o NUNO CARVALHAIS 1 7 
HUGO ROCHA 
PEDRO SEABRA 

3 1 
7 O 

HUGO LIMA 2 0 
VALTFR SOARES

(3(3  

1040 MARTINS O o 
o o 

PEDRO CRUZ 
PEDRO $01154 

10 O 
O O 

D. BRANQUINHO 1 O TIAGO PEREIRA 1 0 1 FRI TAS  1040MENDES o JUAN COUTO O O 
MIGUEL SARMENTO 2 O 1040 PAIS 4 0 DANIEL SANTOS 3 o MARIO OLIVEIRA 4 O 
PEDRO SPINOLA  3 V BELONE MOREIRA 2 O NU/40 SILVA 7  RIAS AN1ONIO 3 O 

EMANUEL RIBEIR01.0  o 
CLAUDIO SILVA. O o 
DARIO ANDRADE 1  o 
CARLOS MARTINS 2 o 

NIKOLA MITREV90410  o 
PAULO MORENO 3 o 
UELINGTON FERREIRA6 

LUIS CARVALHO. 
PEDRO RODRIGUES 
DIODO GOMES 
JOÃO MIRANDA 

O o 
O  o 
3 
O o 

PEDRO PACHECO. O O 
RUBEN SOUSA 2 O 
JORGE MENDES O O 
NUNO REBELO 2 O 

ANDRÉ GOMES 
JOSÉ COSTA 
T ALBUQUERQUE 

3 
4  o 
1 

DAVID PINTO 1 O 
ANDRE ALVES 2 
A CAVALCANTI 1 O 
IERNEJ PAPEI 2 
FÁBIO ANTUNES 2 D 

HUGO ROSARIO 
DIQGO AIVES 
I0 A0 GOMES 
NEISON PINA 
rABIO MAGALHÂES 

2 o 
O O 
20 
2 0 
9 0 

ANDRÉ REI 4 0 

AO INTERVALO:  12.11 LbCAL: Pavilhão Flávio 53 
Leite, em Braga,  ÁRBITROS:  Mário Continha e 

Ramiro Silva 

AO INTERVALO:  16-14  LOCAL:  Pavilhão do 
Funchal, na Madeira;  ÁRBITROS:  Daniel Marfins 

e Roberto Martins 
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Hugo Canela* 8Ricardo Costa 
GlS ExE LIS EXC 

O 
O 

O 
2 
O 

M. ASANINO O 
CARLOS RUESGA 4 
IGOR ZABIC 2 
C. CARNEIRO O 
E. ARAÚJO 2 
JANKO 80ZOVIC 6 

AUOSA C UDIC  O  O 
wHAL  KOPCO 3 
MANKIS CAROL 6 
C. PEDROSO 2 
IVAN NIKCEVIC 1 
PEDRO PORTELA 2 
B. BJELANOVIC 

A. QUINTANA  4/1  O 
RUI SILVA 6 
MARKO MATIC 1 
G. RODRIGUES O 
JOSE CARRBIO 3 
R. MOREIRA O 
D. SALINA 3 

H.IAURENTIN000 O 
VICTOR ITURRIZA O O 
L SEMEDO O O 
NIKOLA SPELIC O O 
YOEI MORALES 5 O 
ALEXIS BORGES t 2 
MIGUEL MARTINS1 O 
ANTÓNIO AREIA 7 O 
HUGO SANTOS O O 

o 

o 
o 
o 
o 

27 

Derrota do líder FC Porto 
tem sabor a vitória, pois 
o Sporting falha assalto 
ao 1.°  lugar por um golo 

AO INTERVALO:  15.14 

LOCAL: Pavilhão Multiusos de Odivelas 

ÁRBITROS:  Eurico Nicolau  e Ivan Caçador,  

Ø 28  
SPORTING FC PORTO 

ANAEBOLDUAS  FINAIS DO TÍTULO 

MS ARMA. Central Carlos Ruesga travado pela defesa do FC Porto 
ALEXANDRE REIS 

1511Incrivel. O Sportingdominou o 
encontro na receção ao FC Porto, 
mas falhou o principal objetivo, 
pese a vitória (28-27) nb clássico da 
8' ronda do campeonato, em Odi -
velas. Um golo do central dos dra-
gões Rui Silva, com um remate do 
meio campo em cima da buzina, 
aniquilou a esperança dos leões de 
saltarem para a frènte da classifica - 
ção. As duas equipas estão com os 
mesmos pontos, só que a turma da 
Invicta tem vantagem no confron - 
to direto, por ter ganho por dois go-

* (28-30) no Dragão. E, agora, fi-
cam a faltar duas jornadas, como FC 
Porto a ter o campeonato na mão. 

Tal como nos outros jogos desta 
época entre os dois rivais, o Spor-
ting, semo lesionado Pedro Solha -
foi operado ao tendão de Aquiles da 
perna esquerda e deve parar seis 
meses-, tomou ás rédeas e, a meio 
da primeira parte, já vencia por 
quatrogolos (10-6), fazendovalero  

GRUPOA 
111  jornada 

SPORTING 28-27  FC PORTO 
ABC 27-26 BENFICA 

MADEIRA SAD 32-26  ÁGUAS SANTAS 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E O CMGS 

Dº FC PORTO 57 8 5 O 3 235-217 
09  SPORTING 57 8 6 1 1 239-222 
Q9  BENFICA 49  8 3 3 2  235-223 
4/0 MADEIRA SAI) 45 8 4 O 4 248-244 
09  ABC 45  8 2 O 6  219-250 
pg A. SANTAS  40 8  1 2 5 212-232 
Penúltima jornada: Ir e 70 de maio 
MADEIRA SAD-SPORTING'; BENFICA.FC PORTO; AGUAS 
SANTAS-ABC 
1:Thimajoniadm 31 de maio 
SPORTINGUNFICA; FC PORTO-AGUAS SANTAS; ABC-
MADEIRA SAD 

guarda-redesAljosa Cudic e acria-
ção fácil de linhas de passe, muito 
embora a finalização nem sempre 
tivesse a eficácia desejável. 

Aproveitou o FC Porto para rea-
gir e empatar (14-14), aproveitan- 

doo recurso à segunda linha, onde 
António Areia (7 golos e melhor 
marcador do encontro), Daymaro 
Salina (3) e Jose Carrillo (3) deram 
equilíbrio ao duelo. 

Avencer (15-14) ao intervaki, o 
Sportingreentroucomdetermina-
ção, depois de um elemento-dos 

RUI SILVA MARCA GOLO DE OURO 
DO MEIO CAMPO E EM CIMA DA 
BUZINA, DEIXANDO OS DRAGÕES 
A DEPENDEREM DE SI PRÓPRIOS 

Super Dragões depositar uma co - 
roa de flores junto à bancada da 
claque leonina, em homenagem 
ao adepto do Sporting recente-
mente falecido. Os leões, apoiados 
pelo público, e com Carlos Ruesga 
(4) e Frankis Carol (6) em grande, 
cavaram um fosso de sete golos 
(23-16), atirando os dragões con - 
tra as cordas, pois o maior objetivo  

era ganhar por três ou mais golos. 
O FC Porto passou a jogar me-

lhor sob pressão e  provocou erros 
técnicos, aoponto de o Sporting fa-
lhar o ataque em que poderia colo-
car o marcador com três golos de 
diferença a seu favor. Mais uma fa-
lha eos dragões marcaram após re-
posição com cinco segundos para 
jogar. O golo de Rui Silva é polémi-
co, sobre o toque da buzina, mas a 
arbitragem não foi nada caseira... 

Hugo Canela, treinador do Spor-
ting, nem queria acreditar: "Tenho 
muitas dúvidas sobre a regularida-
de daquele golo. Acredito que ain-
da podemos ser campeões, pois o 
Benfica não vai querer que o FC 
Porto faça a festa na Luz." 

O técnico do FC Porto, Ricardo 
Costa, ficou feliz: "Vínhamos com 
a intenção de ganhar e ser cam-
peões, mas jogámos com alguma 
precipitação. Parabéns aos meus 
jogadores, que se bateram até ao 
fim. Ficam a faltar duas finais." o 
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ANDEBOL.  O Colégio &Caia 
venceu o primeiro jogo da final 
do playoff do Campeonato P 
Divisão Feminina, frente ao 
Madeira SAD, no Funchal, por 
21-17. O segundo jogo é de novo 
hoje (15h30), na Madeira. 
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Benfica derrotado pelo ABC em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b08c76f6

 
Minhotos triunfaram por 27-26
 
O ainda campeão ABC recebeu e venceu (27-26) ontem o Benfica, em Braga, mas falhou a subida ao
4º lugar do Grupo A do campeonato, pois o Madeira SAD também ganhou (32-26) ao Águas Santas no
Funchal.
 
Numa partida que fez relembrar a final do playoff da época transata, o central Pedro Seabra (7 golos)
foi o maior trunfo da turma do Minho, que ao intervalo vencia por um golo (12-11). A partida, pautada
pelo equilíbrio, acabou por cair para o lado do ABC.
Continuar a ler
 
AC Fafe ganha na Maia
 
No Grupo B, o AC Fafe surpreendeu, ao vencer (29-28) na Maia, o ISMAI, e ganhar fôlego na luta pela
manutenção. O Boa Hora confirmou o favoritismo e bateu (32-25) o S. Mamede. Hoje (15h), o
Belenenses recebe o Avanca.
 
03h46
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FC Porto perde com o Sporting, mas estão mais próximos de vencer campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5307810b

 
Leões venceram, mas os dragões estão em melhor posição para vencer o campeonato
 
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
 
O Sporting venceu, este sábado, o FC Porto por 28-27, em partida a contar para a oitava jornada da
segunda fase do campeonato português de andebol.
 
Com os leões a não conseguirem anular a diferença de golos no confronto direto, o Sporting precisa
que o FC Porto perca pontos nas últimas duas jornadas para acalentar ainda esperanças de vencer o
título.
 
No próximo sábado, o FC Porto defronta o Benfica e o Sporting vai à Madeira visitar o Águas Santas.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
13-05-2017 23:59  Leões venceram, mas os dragões estão em melhor posição para vencer o
campeonato.
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Benfica derrotado pelo ABC em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-05-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=28ade68e

 
Por Record
O ainda campeão ABC recebeu e venceu (27-26) ontem o Benfica, em Braga, mas falhou a subida ao
4º lugar do Grupo A do campeonato, pois o Madeira SAD também ganhou (32-26) ao Águas Santas no
Funchal.Numa partida que fez relembrar a final do playoff da época transata, o central Pedro Seabra
(7 golos) foi o maior trunfo da turma do Minho, que ao intervalo vencia por um golo (12-11). A
partida, pautada pelo equilíbrio, acabou por cair para o lado do ABC.AC Fafe ganha na MaiaNo Grupo
B, o AC Fafe surpreendeu, ao vencer (29-28) na Maia, o ISMAI, e ganhar fôlego na luta pela
manutenção. O Boa Hora confirmou o favoritismo e bateu (32-25) o S. Mamede. Hoje (15h), o
Belenenses recebe o Avanca.
 
03:46  por
 
Record
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