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DESPORTO

Sporting levantou sétima
Supertaça em Coimbra

“Atletas” nórdicos
dominaram em Mira

Dérbi Num jogo intenso, equilibrado e onde o “fair-play” imperou, os “leões”
venceram o Benfica com justiça por 3-. Ambiente foi “electrizante”
FERREIRA SANTOS

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra.
Espectadores: cerca de 1.800.
Árbitros: Cristiano Santos e Filipe Duarte.
SPoRTInG

3

André Sousa
Diogo
João Matos
Pany Varela
Cardinal
Treinador
Nuno Dias
Suplentes
Gonçalo Portugal
Varela
Pedro Cary
Caio Japa
Merlim
Divanei
Dieguinho

BEnFICA

2

Cristiano
Chaguinha
André Coelho
Robinho
Deives Moraes
Treinador
Joel Rocha
Suplentes
André Correia
Afonso Jesus
Fábio Cecílio
Tiago Brito
Rafael Henmi
Miguel Ângelo
Bruno Pinto
Raul Campos
Jacaré

Ao intervalo: 1-1. Golos: Pany Varela (2’ e
31’), Rafael Hemni (8’), Pedro Cary (23’) e
Chaguinha (28’). Amarelos: Rafael Hemni (7’),
Tiago Brito (28’), Merlim (29’), Robinho (29’),
Pedro Cary (35’) e Dieguinho (36’).

Futsal
Supertaça

O Sporting conquistou ontem
a sétima Supertaça de futsal, ao
derrotar na final o Benfica por
3-2, num duelo equilibrado, intenso, com “fair-play”, e com as
bancadas cheias a darem um
colorido à festa no Pavilhão
Multidesportos.

Num dérbi emotivo os “leões” levaram a melhor sobre as “águias”

O Sporting entrou melhor e
abriu o activo, logo aos dois minutos, por Pany Varela, que surpreendeu Cristiano, guardião
que esteve em destaque, sobre-

tudo, ao minuto 7, quando defendeu uma grande penalidade
cobrada por Diogo. Um lance
que moralizou os “encarnados”, de tal modo que, volvido

Super Ana Catarina ofereceu
a Taça às “encarnadas”
FERREIRA SANTOS

Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra.
Espectadores: cerca de 1.000.
Árbitros: Énio Pereira e Nuno Pereira.
BEnFICA

3

Ana Catarina
Inês Fernandes
Janice
Fifó
Sara Ferreira
Treinador
Bruno Fernandes
Suplentes
Cláudia Lobo
Cátia Batista
Claudinha
Nina
Bety
Débora
Ana Catarina Alves

noVASEmEnTE

0

Sara Wallace
Nancy
Soﬁa Ferreira
Suka
Pisko
Treinador
Luís Almeida
Suplentes
Júnior
Angélica
Lídia
Carol
Katy
Inês
Beatriz

Ao intervalo: 1-0. Golos: Ana Catarina (15’ e
40') e Nina (39’).
Amarelos: Carol (19’), Fifó (19’ e 24’), Inês Fernandes (23’) e Ana Catarina (35’).
Vermelho: Fifó (24’, p. a.).

Futsal
Supertaça feminina

Benfica foi superior e conquistou a Supertaça

Depois do campeonato e da
Taça de Portugal na temporada
passada, o Benfica entrou a ganhar em 2017/2018 ao assegurar a conquista da Supertaça
feminina com um triunfo por

3-0 sobre a Novasemente, no
Pavilhão Multidesportos Mário
Mexia, em Coimbra.
A grande protagonista foi a
guarda-redes Ana Catarina, não
só pelo que defendeu na segun-

um minuto, Hemni, com um
pontapé cruzado, bateu o conimbricense André Sousa e restabeleceu a igualdade, resultado que se verificava ao intervalo.
No segundo tempo, o Sporting adiantou-se novamente no
marcador, aos 23 minutos, com
um remate de longe de Pedro
Cary, isto depois de mais uma
perda de bola do Benfica. Cinco
minutos depois, os benfiquistas
chegaram ao 2-2, num belo
golo de Chaguinha, que aproveitou o adiantamento do
guarda-redes André Sousa - tinha ido participar na acção
ofensiva da sua equipa - para
atirar de muito longe, junto à
sua área, e fazer entrar a bola
na baliza adversária.
Um tento que de pouco valeu
aos pupilos de Joel Rocha, pois,
aos 31 minutos, Pany Varela,
após uma confusão dentro da
área do Benfica, atirou para o
fundo das redes e selou ali o
triunfo, pois daí para a frente a
organização dos comandados
de Nuno Dias chegou para as
investidas contrárias. R. S.

da parte, mas, sobretudo, por
ter... bisado.
Aos 15 minutos, numa fase
em que o Benfica estava claramente por cima mas não era
capaz de finalizar com êxito, a
guardiã surpreendeu tudo e
todos ao fazer um remate de
baliza a baliza que colocou as
“encarnadas”na frente do marcador.
Em desvantagem, a turma de
Espinho arriscou mais depois
do descanso, melhorou o seu
rendimento individual e colectivo, mas Ana Catarina esteve
sempre no caminho da bola. As
campeãs nacionais, por seu
turno, também dispuseram de
oportunidades suficientes para
acabar com as dúvidas, mas só,
aos 39’, é que Nina descansou
a sua equipa. Contudo, ainda
houve tempo para que Ana Catarina voltasse a fazer das suas
ao assinar novo golo de baliza
a baliza que fixou o resultado
final. R. S.

Pombos-correio foram chegando durante a tarde de ontem

Público compareceu em Portomar e fez a festa da columbofilia

Columbofilia
Campeonatos de Mira

Foi um pombo-correio norueguês aquele que mais rápido
percorreu os 410 quilómetros
que ligam Almodôvar, no distrito de Beja, ao Columbódromo Internacional Gaspar Vila
Nova, em Mira, e conquistou o
Campeonato do Mundo, competição inserida na 20.ª edição
dos Campeonatos Internacionais de Mira, tendo chegado ao
local de meta às 13h43. Com a
anilha 002-121/17 e propriedade de Tom og Lars Corneliussen, da Noruega, o alado
nórdico superou a concorrência de um “atleta” da Áustria,
propriedade de Franz Stockinger, que chegou volvidos cinco
minutos (13h47:20,3), e do
pombo-correio francês, de
Cholet & Leysens, que foram
2.º e 3.º classificados, respectivamente.
Já no Grande Prémio FCI
Portugal, foi novamente um
“atleta” nórdico a dominar.
Com a anilha 032-118/17, o
alado de Martin Saevareid foi
mais rápido que os portugueses da Algarve Golden Race e
de Almor Nobrega Rodrigues
que fecharam o pódio no 2.º e
3.º postos, respectivamente.
Esta prova foi, de resto, dominada por pombos-correios lusitanos que no “top 20” arrecadaram 11 lugares.
O Campeonato do Mundo

Jovens foi vencido por um
alado romento em competição
decidida ao segundo. O pombo-correio de Olteanu Cátálin
foi mais veloz, por pouco, que
o da austríaca Alexandra Michal, sendo que ambos conseguiram alguma distância para
o “atleta” da Federação de Malta que fechou o pódio.
O proprietário Cesário & Abílio Pereira viu o seu “atleta” triunfar na Liga Nacional dos
Campeões, tendo ficado à frente dos pombos-correio de Rui
Monteiro & Paulo Ribeiro e de
José Manuel C. T. Severino que
terminaram, respectivamente,
com a “prata” e o “bronze” na
competição.
Organização fez balanço
“muito positivo”
Os pombos-correio foram,
realmente, os “reis” do céu no
distrito e, para além de terem
sido mais de um milhar nos
ares também foram centenas
as pessoas, de diversas nacionalidades ou não estivessem
estado representado 33 países
de todo o planeta.
José Luís Jacinto, presidente
da Federação Portuguesa de
Columbofilia, fez um «balanço
muito positivo» do evento.
«Vieram muitas pessoas assistir
à prova e isso deixa-nos felizes
tal como a satisfação de quem
nos visitou», concluiu o líder da
FPC que tem sede na cidade de
Coimbra. A. F.

