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A12Sporting e Benfica disputam hoje a final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6ee461aa

 
03-04-2016 09:43
 
 Final da Taça de Portugal de andebol está agendada para as 17h00.
 
 Foto: José Sena Goulão
 
 Frankis Carrol em ação durante um jogo de andebol entre Sporting e Benfica
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas de andebol de Sporting e Benfica vão disputar este domingo a final da Taça de Portugal a
partir das 17h00 no Complexo Municipal dos Desportos em Almada.
 
 Os 'leões' venceram o Madeira Sad, por 25-32, na meia-final enquanto que o Benfica necessitou de
prolongamento para vencer o FC Porto pela margem mínima de 26-25.
 
 Os 'encarnados' derrotaram o FC Porto com um golo de Uelington Silva já praticamente em cima do
apito final e num jogo em que os guarda-redes Hugo Laurentino (FC Porto) e Nikola Mistrevski (SL
Benfica) fizeram a diferença.
 
 Já na outra meia-final, o Sporting assumiu desde logo o comando no marcador e ao intervalo já
vencia o Madeira Sad por 13-15. No segundo tempo, os 'leões' liderados por Pedro Portela
intensificaram o seu domínio e acabaram por conseguir um triunfo tranquilo por 25-32. Pedro Portela
foi o melhor marcador do jogo com 11 golos marcados.
 
 O jogo entre Sporting e Benfica está agendado para as 17h00 no Complexo Municipal dos Desportos
em Almada.
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A13

  
CM TV - CM Jornal -

20h

 	Duração: 00:03:37

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 63834398

 
02-04-2016 20:15

1 1 1

Confrontos entre adeptos

http://www.pt.cision.com/s/?l=6a593222

 
O jogo entre o Benfica e o FC Porto para a Taça de Portugal de Andebol, ficou marcado por confrontos
entre adeptos nas bancadas.
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A16

Benfica - FC Porto interrompido devido a confrontos entre adeptos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=605289

 
O encontro entre Benfica e FC Porto, da meia-final da Taça de Portugal de andebol, teve de ser
interrompido esta tarde devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes. Os confrontos obrigaram a
intervenção policial, quando decorriam cerca de 20 minutos da partida, com o Benfica a vencer por 7-
6. Alguns adeptos entraram mesmo no recinto de jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
Volvidos alguns minutos, com a ordem restabelecida, a partida foi retomada.
 
 02-04-2016
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Benfica está na final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=605317

 
O Benfica derrotou o FC Porto (26-25) no terceiro jogo e está apurado para a final da Taça de Portugal
de andebol. O jogo foi novamente apenas decidido no prolongamento, onde os encarnados selaram a
vitória. A final vai ser discutida no domingo, em Almada, frente ao Sporting, que afastou o Madeira
SAD.
 
 02-04-2016
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Sporting vence Madeira SAD e qualifica-se para a final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=605284

 
O Sporting garantiu a primeira vaga na final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Madeira SAD
por 32-25, em partida realizada em Almada. Os leões chegaram ao intervalo já em vantagem no
marcador (15-13), impondo depois o seu domínio, com destaque para Pedro Portela, melhor marcador
do encontro com 11 golos. O Sporting, que detém recorde de triunfos na prova (15), fica agora a
aguardar pelo encontro entre FC Porto e Benfica, ainda este sábado, para conhecer o adversário na
final.
 
 02-04-2016
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Jogo entre Benfica e FC Porto da Taça de andebol suspenso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/jogo_entre_benfica_e_fc_porto_da_taca_de_andebol_

suspenso.html

 
Confrontos entre adeptos obrigou à interrupção O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol
entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi este sábado interrompido, aos 21 minutos, devido a
confrontos entre adeptos dos dois clubes. As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo
Municipal dos Desportos em Almada obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica
vencia o FC Porto, por 7-6. Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se
refugiassem no terreno de jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
 
 02.04.2016
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Benfica e Sporting na final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5e1e67d4

 
02 DE ABRIL DE 201620:43
 
 O Benfica eliminou o FC Porto, heptacampeão nacional, e o Sporting afastou o Madeira SAD
 
 Benfica e Sporting vão discutir a final da Taça de Portugal de andebol, domingo, em Almada, após
terem eliminado FC Porto e Madeira SAD nas meias-finais, respetivamente.
 
 Pelo terceiro jogo consecutivo, Benfica e FC Porto tiveram que ir a prolongamento e as águias
voltaram a ser mais felizes, ao vencerem por 26-25, com um golo nos instantes finais.
 
 O Sporting, por sua vez, venceu por 32-25.
 
DN
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A21

Benfica-FC Porto reatado 30 minutos após agressões nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e14a7528

 
02 DE ABRIL DE 201618:13
 
 Adeptos de Benfica e FC Porto trocaram agressões nas bancadas. Política teve que intervir e o jogo
ficou suspenso
 
 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi
retomado, depois de ter estado interrompido durante cerca de 30 minutos, devido a confrontos entre
adeptos.
 
 O 'clássico' foi reatado, aos 21 minutos de jogo, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por
7-6.
 
 As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6.
 
 Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de
jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
 
 Na outra meia-final, o Sporting venceu o Madeira SAD, por 32-25.
 
DN/Lusa
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A22

Andebol: Benfica-FC Porto reatado após agressões nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=819175

 
HOJE às 19:50
 
 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi
retomado depois de interrompido durante cerca de 30 minutos devido a confrontos entre adeptos.
 
 O clássico foi reatado aos 21 minutos de jogo, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto por 7-
6. As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial. Os confrontos levaram a que alguns adeptos se refugiassem no
terreno de jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
 
 Na outra meia-final, o Sporting venceu o Madeira SAD por 32-25.
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Benfica na final da Taça após derrotar FC Porto com golo no último segundo do
prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=819191

 
HOJE às 21:06
 
 O Benfica alcançou a final da Taça de Portugal de Andebol ao vencer o FC Porto por 26-25 (21-21 no
tempo regulamentar). O golo do triunfo, marcado pela desavença dos adeptos, que obrigou a uma
interrupção de 30 minutos, surgiu no último segundo do prolongamento.
 
 Uelington da Silva foi o herói benfiquista, marcando o golo do triunfo encarnado, que, ao intervalo,
vencia por 11-8.
 
 Este foi o terceiro triunfo consecutivo do Benfica frente ao FC Porto, depois das vitórias nos dois
primeiros jogos das meias-finais do campeonato nacional.
 
 No Complexo Municipal dos Desportos de Almada, jogaram:
 
 Benfica
 
 Mitrevski (gr.), Davide Carvalho (2), Javier Borragan (2), João Pais (3), Uelington da Silva (8), Hugo
Lima (1) e Ales Silva (1). Jogaram ainda: Hugo Figueira (gr.), Tiago Ferro (1), Tiago Pereira (2),
Belone Moreira (2), Paulo Moreno, Alexandre Cavalcanti, Dragan Vrgoc (1) e Elledy Semedo (3).
 
 FC Porto
 
 Hugo Laurentino, Gilberto Duarte (6), Gustavo Rodrigues, Alexis Borges (1), António Areia (9), Nuno
Roque (1) e Jordan Pitre (2). Jogaram ainda: Alfredo Quintana (gr.), Yoel Morales (3), Miguel Martins,
Rui Silva (2), Daymaro Salina, Nuno Gonçalves e Ricardo Moreira (1)
 
 Marcha do marcador
 
 1-1 (05 minutos), 2-3 (10), 4-4 (15), 6-6 (20), 8-6 (25), 11-8 (intervalo), 12-11 (35), 14-12 (40),
16-13 (45), 18-17 (50), 20-20 (55) e 21-21 (final do tempo regulamentar) 23-22 (intervalo do
prolongamento) e 26-25 (final)
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  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária
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A26

Confusão na bancada parou o Benfica-FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5106688

 
Publicado
 
 Encontro das meias-finais da Taça de Portugal em andebol marcado por confrontos entre adeptos.
 
 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi
interrompido, aos 21 minutos, devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes.
 
 As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6.
 
 Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de
jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
 
 O jogo foi retomado depois de ter estado interrompido durante cerca de 30 minutos.
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Benfica-FC Porto no prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5106879

 
Publicado
 
 Águias e dragões jogam a segunda meia-final da Taça de Portugal de andebol.
 
 Benfica e FC Porto empataram 21-21 no tempo regulamentar e jogam o prolongamento para decidir o
vencedor da meia-final da Taça de Portugal de andebol, em Almada.
 
 Já é conhecido o primeiro finalista da prova: o Sporting bateu o Madeira SAD e garantiu a passagem
ao jogo decisivo. No clássico entre Benfica e FC Porto o jogo esteve interrompido, devido a desacatos.
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"Ricardo Costa: "Se querem matar o FC Porto não vai ser fácil"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5107135

 
Publicado
 
 Treinador de andebol do FC Porto arrasa a arbitragem depois da derrota com o Benfica nas meias-
finais da Taça de Portugal.
 
 Ricardo Costa, treinador de andebol do FC Porto, atirou-se à arbitragem depois de nova derrota com
o Benfica, agora nas meias-finais da Taça de Portugal.
 
 "Houve dois pesos e duas medidas no jogo de hoje aos 10 minutos com as exclusões do Daymaro
Salina e do Alexis Borges, o trabalho estava feito. Se querem matar o FC Porto não vai ser fácil, quem
trabalha aqui, trabalha com seriedade. Temos a nossa quota-parte de culpa, perante todas as
condicionantes do jogo, o FC Porto podia ter vencido contra todas as adversidades", acusou.
 
 "Hoje houve bipolaridade no jogo, um jogo demasiado agressivo nos primeiros 10 minutos que faz
com que se tire do jogo o Salina e o Alexis com duas exclusões e depois o jogo inverte-se. Pese
embora os erros eu sou o máximo responsável pelas derrotas", disse ainda Ricardo Costa.
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Sporting foge na segunda parte e está na final da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5106659

 
Publicado
 
 Leões derrotaram o Madeira SAD e vão discutir o troféu com Benfica ou FC Porto.
 
 O Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Madeira SAD por
32-25, distanciando-se no marcador na segunda parte depois de no primeiro tempo o equilíbrio ter
sido a nota dominante.
 
 Os leões chegaram ao intervalo a vencer por dois golos (15-13), mas só na segunda parte
conseguiram distanciar-se no marcador da formação madeirense, com destaque para Pedro Portela,
melhor marcador do encontro com 11 tentos.
 
 Apesar de o Madeira SAD ter entrado melhor no jogo e ter estado a vencer por 4-1 aos seis minutos,
o Sporting rapidamente equilibrou a partida, muito por causa das defesas do guarda-redes Eric
Svensson.
 
 A equipa 'verde e branca', com maior eficácia, aproveitou a vantagem numérica conferida pela
exclusão de David Pinto para se adiantar pela primeira vez no marcador (11-10), aos 24 minutos, com
um golo de Pedro Portela.
 
 Concretizada a reviravolta, o Sporting nunca mais deixou a dianteira do marcador, conseguindo
mesmo assinar três golos sem resposta, um desequilíbrio amenizado pelo Madeira SAD ainda antes do
final do primeiro tempo (15-13).
 
 Na etapa complementar, apesar do equilíbrio nos primeiros minutos, o Sporting caminhou para uma
vitória segura quando, com menos um jogador, após a exclusão de João Antunes, conseguiu marcar
dois golos sem resposta, colocando o resultado em 21-17.
 
 Até final o Sporting consolidou a vantagem, conseguindo uma vitória por 32-25, e assegurou um
lugar na final de domingo, frente a Benfica ou FC Porto, que ainda hoje se defrontam, na outra meia-
final.
 
 Jogo no Complexo Municipal dos Desportos de Almada, em Almada.
 
 Madeira SAD - Sporting, 25-32.
 
 Ao intervalo: 13-15.
 
 Sob a arbitragem de Bruno Costa e Diogo Teixeira, as equipas alinharam e marcaram:
 
 - Madeira SAD: Luís Carvalho (gr.), Cláudio Pedroso (6), Daniel Santos (2), Luis Carvalho, Nuno Silva
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(3), Elias António (6), João Gomes (5) e Nelson Pina (2). Jogaram ainda: Giron (gr.), Gonçalo Vieira,
Nuno Carvalhais (1), João Martins e David Pinto.
 
 Treinador: Paulo Fidalgo.
 
 - Sporting: Daniel Svensson (gr.), Pedro Portela (11), Bosko Bjelanovic, Frankis Carol (5), Pedro
Solha (6), João Antunes e Francisco Tavares. Jogaram ainda: Carlos Carneiro (4), Fábio Magalhães
(3), João Pinto (1), Edmilson Aráujo (1) e Sergio Barros (1).
 
 Treinador: Zupo.
 
 Marcha do marcador: 3-1 (05 minutos), 5-4 (10), 7-6 (15), 10-8 (20), 10-12 (25), 13-15 (intervalo),
16-18 (35), 18-22 (40), 21-24 (45), 23-25 (50), 23-29 (55) e 25-32 (final).
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A31

Andebol - Confrontos no Benfica-F.C. Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/desporto/interior/confrontos-no-benfica-fc-porto-5106843.html

 
02 Abril 2016 às 19:01 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e F.C.
Porto, em Almada, foi este sábado interrompido, aos 21 minutos, devido a confrontos entre adeptos
dos dois clubes. As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em
Almada obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica vencia o F.C. Porto, por 7-6.
Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de
jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários. O jogo foi depois retomado.
 
 02 Abril 2016 às 19:01
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Andebol: Benfica-FC Porto reatado 30 minutos após agressões nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b836a8aa

 
Meia-final da Taça de Portugal.
 
 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, que se realiza este
sábado em Almada, foi retomado, depois de ter estado interrompido durante cerca de 30 minutos,
devido a confrontos entre adeptos nas bancadas.
O clássico foi reatado aos 21 minutos de jogo, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto por 7-
6.
As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial. Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos
se refugiassem no terreno de jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
A partida ainda decorre.
Na outra meia-final, o Sporting venceu o Madeira SAD, por 32-25.
 
Redação
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Andebol: Benfica vence FC Porto no último segundo e está na final da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1e997892

 
Encarnados voltaram a derrotar os azuis e brancos no prolongamento e vão discutir o título com o
Sporting
 
 O Benfica apurou-se para a final da Taça de Portugal de andebol.
Os encarnados venceram o FC Porto por 26-25, no terceiro jogo consecutivo com os azuis e brancos
que só foi decidido no prolongamento e também o terceiro que sorriu à equipa da Luz.
O jogo, muito disputado dentro das quatro linhas, ficou marcado por incidentes entre adeptos, que
obrigaram à intervenção das autoridades e forçaram uma interrupção do encontro durante cerca de
meia hora.
O Benfica discute no domingo, em Almada, a final da Taça de Portugal com o Sporting, que esta tarde
derrotou o Madeira SAD.
 
Redação
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Andebol: Sporting na final da Taça, à espera de FC Porto ou Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=804e479d

 
Leões venceram o Madeira SAD, por 32-25
 
 O Sporting apurou-se para a final da Taça de Portugal de andebol, após triunfo sobre o Madeira SAD.
Num jogo disputado no Pavilhão Municipal de Almada, os leões venceram o conjunto madeirense por
32-25, e aguardam agora pelo desfecho da outra meia-final, que decorre neste momento, para
conhecer o adversário, que será Benfica ou FC Porto.
 
Redação
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A35

Benfica - FC Porto das ´meias´ da Taça interrompido devido a confrontos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ef69b817

 
O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi hoje
interrompido, aos 21 minutos, devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes. As agressões entre
os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada obrigaram à intervenção
policial, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6. PUB Os confrontos e a intervenção
policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de jogo, tendo os jogadores recolhido
aos balneários.
 
 Sat, 02 Apr 2016 19:01:52 +0200
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Benfica-FC Porto reatado 30 minutos após agressões nas bancadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9c054e96

 
Partida teve de ser interrompida depois de se terem verificado confrontos nas bancadas. O jogo da
meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi retomado, depois
de ter estado interrompido durante cerca de 30 minutos, devido a confrontos entre adeptos. PUB O
'clássico' foi reatado, aos 21 minutos de jogo, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-
6. As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6. Os
confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de jogo,
tendo os jogadores recolhido aos balneários. Na outra meia-final, o Sporting venceu o Madeira SAD,
por 32-25.
 
 Sat, 02 Apr 2016 19:06:19 +0200
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Benfica volta a derrotar o FC Porto no andebol, agora para a Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1cf6b382

 
Por Lusa 02/04/2016 - 21:40 Na outra meia-final, o Sporting afastou o Madeira SAD. O Benfica
derrotou o FC Porto pela terceira vez consecutiva Nuno Ferreira Santos O Benfica garantiu neste
sábado, num jogo disputado em Almada, o acesso à final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer o
FC Porto por 26-25, num encontro que só ficou decidido no último segundo do prolongamento. Na
outra meia final, o Sporting superiorizou-se ao Madeira SAD por 32-25. O Benfica carimbou o acesso à
final da Taça de Portugal graças a um golo de Uelington da Silva, no último segundo do
prolongamento, após empate a 21 golos no final do tempo regulamentar, num encontro que ficou
marcado por uma paragem de 30 minutos após agressões nas bancadas entre adeptos dos dois clubes
e que obrigaram à intervenção policial, aos 21 minutos, quando o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6.
Mesmo com poucos golos, o Benfica estava melhor ofensivamente, beneficiando também de duas
exclusões de Daymaro Salina e Alexis Borges, e seguiu para o intervalo a vencer por 11-8. No final do
tempo regulamentar, registava-se uma igualdade a 21 golos, obrigando a um prolongamento, que só
ficou resolvido no último segundo, com um golo de Uelington da Silva. Este foi o terceiro triunfo
consecutivo do Benfica frente ao FC Porto, depois das vitórias nos dois primeiros jogos das meias-
finais do campeonato nacional. Na outra meia-final, o Sporting qualificou-se para a final da Taça de
Portugal ao vencer o Madeira SAD por 32-25, distanciando-se no marcador na segunda parte depois
de no primeiro tempo o equilíbrio ter sido a nota dominante. Os "leões" chegaram ao intervalo a
vencer por dois golos (15-13), mas só na segunda parte conseguiram distanciar-se no marcador da
formação madeirense, com destaque para Pedro Portela, melhor marcador do encontro com 11 golos.
A final da Taça de Portugal está agendada para este domingo, às 17h, no pavilhão de Almada.
 
 02/04/2016 - 21:40
 
Lusa
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A40

Mariano Ortega: Vamos lutar até ao fim pela Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4f1bdad2

 
Técnico do Benfica quer superar o Sporting na decisão
Naturalmente satisfeito pelo triunfo diante do FC Porto, e natural apuramento para a final da Taça de
Portugal, o técnico benfiquista Mariano Ortega enalteceu a enorme luta apresentada em campo pelas
duas equipas e desvalorizou o facto de chegar à decisão com menos descanso do que o Sporting.
"Esta foi uma meia-final com duas equipas que lutaram muito bem. Independentemente da paragem
no jogo, os jogadores continuaram concentrados. Tínhamos pela frente um grande FC Porto", começou
por dizer. "As duas equipas não conseguiram entrar no jogo antes da paragem, hoje tínhamos menos
tempo de recuperação mas acho que a equipa não fala de cansaço nem de arbitragem. Amanhã
vamos lutar até ao fim pela Taça", finalizou. Continuar a ler Autor: Lusa
 
 22h06
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Ricardo Costa: Se querem matar o FC Porto não vai ser fácil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1d3c66b

 
Ainda que admita que a equipa por si orientada tem a sua quota-parte de culpa no desaire sofrido
diante do Benfica, o técnico português Ricardo Costa deixou duras críticas à equipa de arbitragem no
clássico, que definiu a equipa apurada para a final da Taça de Portugal. "Houve dois pesos e duas
medidas no jogo de hoje aos 10 minutos com as exclusões do Daymaro Salina e do Alexis Borges, o
trabalho estava feito. Se querem matar o FC Porto não vai ser fácil, quem trabalha aqui, trabalha com
seriedade. Temos a nossa quota-parte de culpa, perante todas as condicionantes do jogo, o FC Porto
podia ter vencido contra todas as adversidades", começou por dizer. "Hoje houve bipolaridade no jogo,
um jogo demasiado agressivo nos primeiros 10 minutos que faz com que se tire do jogo o Salina e o
Alexis com duas exclusões e depois o jogo inverte-se. Pese embora os erros eu sou o máximo
responsável pelas derrotas", finalizou. Continuar a ler Autor: Lusa
 
 22h09
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A42

Confusão nas bancadas no Benfica-FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Record Online Autores: Fábio Lima

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=83d5e3c

 
Corria o minuto 22 do Benfica-FC Porto, referente às meias-finais da Taça de Portugal, quando as
claques de ambas as equipas se envolveram em cenas nada bonitas nas bancadas. A polícia foi
obrigada a intervir, de modo a impedir que a situação se agravasse, demorando alguns minutos a
acalmar os ânimos. Pelo meio voaram alguns objetos, nomeadamente caixotes do lixo. Quanto ao
encontro, foi interrompido, ficando os jogadores de ambas as equipas no terreno de jogo à espera que
tudo ficasse resolvido fora deste. Autor: Fábio Lima
 
 17h38
 
Fábio Lima
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A43

Sporting na final da Taça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Record Online Autores: João Lopes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3ff3eb3c

 
O Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal, ao vencer este sábado o Madeira SAD, por
32-25, em partida disputada no Pavilhão Municipal de Almada. Os leões ficam agora à espera do outro
finalista, que sairá do confronto entre Benfica e FC Porto. (Em atualização) Autor: João Lopes
 
 16h42
 
João Lopes
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A44

Benfica assegura presença na final da Taça no último segundo do prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e3e1e3a5

 
Lusa 02 Abr, 2016, 21:40 | Outras Modalidades O jogador do FC Porto, Salina (E), em ação com o
jogador do Benfica, Belone Moreira | Foto: Mário Cruz - Lusa O Benfica garantiu o acesso à final da
taça de Portugal de andebol, ao vencer o FC Porto por 26-25, num encontro que só ficou decidido no
último segundo do prolongamento. O Benfica carimbou o acesso à final da Taça de Portugal graças a
um golo de Uelington da Silva, no último segundo do prolongamento, após empate a 21 golos no final
do tempo regulamentar, num encontro que ficou marcado por uma paragem de 30 minutos após
agressões nas bancadas. A primeira parte ficou marcada pelas agressões entre os adeptos na bancada
do Complexo Municipal dos Desportos em Almada, que obrigaram à intervenção policial, aos 21
minutos, quando o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6. Mesmo com poucos golos, o Benfica estava
melhor ofensivamente, beneficiando também de duas exclusões de Daymaro Salina e Alexis Borges, e
seguiu para o intervalo a vencer por 11-8. Na etapa complementar, FC Porto e Benfica mantiveram a
toada de equilíbrio, com os 'dragões' a mostrarem vontade de reduzir a desvantagem, tarefa que se
tornava difícil devido à agressividade imposta pela defensiva 'encarnada'. Contudo, essa agressividade
em excesso permitiu ao FC Porto beneficiar de um livre de sete metros aos 39 minutos, aproveitado
por António Areia para reduzir a desvantagem para um golo, segundos antes de Hugo Laurentino
brilhar ao negar de forma brilhante dois remates consecutivos de jogadores 'encarnados' da linha de
seis metros. Ainda assim, aos 42 minutos, Alexis Borges foi desqualificado, após três exclusões, e na
sequência desse lance, o Benfica aumentou a vantagem por Uelington da Silva, na conversão de um
livre de sete metros. Mesmo a perder, os 'dragões' nunca baixaram os braços, tentando através de
ataques organizados reduzir a desvantagem, com Gilberto Duarte a mostrar-se como o mais
inconformado, quer a defender, quer a atacar. Já os comandados de Mariano Ortega continuavam a
obrigar os defensores portistas a fazer faltas na linha de seis metros, beneficiando de livres de sete
metros mas, na hora de finalizar, Elledy Semedo não conseguia bater Alfredo Quintana. Semedo
voltaria a estar em destaque pouco depois, uma vez que foi excluído do encontro. Na conversão do
livre de sete metros, o FC Porto empatou o encontro (, por intermédio do antigo jogador do Benfica
António Areia. Após o empate, nenhuma equipa se voltou a superiorizar tendo o jogo seguido para
prolongamento, que só ficou resolvido no último segundo, com um golo de Uelington da Silva. Este foi
o terceiro triunfo consecutivo do Benfica frente ao FC Porto, depois das vitórias nos dois primeiros
jogos das meias-finais do campeonato nacional. Jogo no Complexo Municipal dos Desportos de
Almada, em Almada. Benfica - FC Porto, 26-25 (após prolongamento). Ao intervalo: 11-8. Final do
tempo regulamentar: 21-21. Ao intervalo do prolongamento: 23-22. - Benfica: Mitrevski (gr.), Davide
Carvalho (2), Javier Borragan (2), João Pais (3), Uelington da Silva (8), Hugo Lima (1) e Ales Silva
(1). Jogaram ainda: Hugo Figueira (gr.), Tiago Ferro (1), Tiago Pereira (2), Belone Moreira (2), Paulo
Moreno, Alexandre Cavalcanti, Dragan Vrgoc (1) e Elledy Semedo (3). Treinador: Mariano Ortega. - FC
Porto: Hugo Laurentino, Gilberto Duarte (6), Gustavo Rodrigues, Alexis Borges (1), António Areia (9),
Nuno Roque (1) e Jordan Pitre (2). Jogaram ainda: Alfredo Quintana (gr.), Yoel Morales (3), Miguel
Martins, Rui Silva (2), Daymaro Salina, Nuno Gonçalves e Ricardo Moreira (1) Treinador: Ricardo
Costa. Marcha do marcador: 1-1 (05 minutos), 2-3 (10), 4-4 (15), 6-6 (20), 8-6 (25), 11-8
(intervalo), 12-11 (35), 14-12 (40), 16-13 (45), 18-17 (50), 20-20 (55) e 21-21 (final do tempo
regulamentar) 23-22 (intervalo do prolongamento) e 26-25 (final). Assistência: Cerca de 1.700
espetadores. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Sporting vence Madeira SAD e chega à final da Taça de Portugual de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c625f246

 
Lusa 02 Abr, 2016, 17:47 | Outras Modalidades Legenda da Imagem | Foto: Mário Cruz - Lusa O
Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Madeira SAD por 32-
25, distanciando-se no marcador na segunda parte depois de no primeiro tempo o equilíbrio ter sido a
nota dominante. Os 'leões' chegaram ao intervalo a vencer por dois golos (15-13), mas só na segunda
parte conseguiram distanciar-se no marcador da formação madeirense, com destaque para Pedro
Portela, melhor marcador do encontro com 11 tentos. Apesar de o Madeira SAD ter entrado melhor no
jogo e ter estado a vencer por 4-1 aos seis minutos, o Sporting rapidamente equilibrou a partida,
muito por causa das defesas do guarda-redes Eric Svensson. A equipa 'verde e branca', com maior
eficácia, aproveitou a vantagem numérica conferida pela exclusão de David Pinto para se adiantar pela
primeira vez no marcador (11-10), aos 24 minutos, com um golo de Pedro Portela. Concretizada a
reviravolta, o Sporting nunca mais deixou a dianteira do marcador, conseguindo mesmo assinar três
golos sem resposta, um desequilíbrio amenizado pelo Madeira SAD ainda antes do final do primeiro
tempo (15-13). Na etapa complementar, apesar do equilíbrio nos primeiros minutos, o Sporting
'caminhou' para uma vitória segura quando, com menos um jogador, após a exclusão de João
Antunes, conseguiu marcar dois golos sem resposta, colocando o resultado em 21-17. Até final o
Sporting consolidou a vantagem, conseguindo uma vitória por 32-25, e assegurou um lugar na final de
domingo, frente a Benfica ou FC Porto, que ainda hoje se defrontam, na outra meia-final. Jogo no
Complexo Municipal dos Desportos de Almada, em Almada. Madeira SAD - Sporting, 25-32. Ao
intervalo: 13-15. Sob a arbitragem de Bruno Costa e Diogo Teixeira, as equipas alinharam e
marcaram: - Madeira SAD: Luís Carvalho (gr.), Cláudio Pedroso (6), Daniel Santos (2), Luis Carvalho,
Nuno Silva (3), Elias António (6), João Gomes (5) e Nelson Pina (2). Jogaram ainda: Giron (gr.),
Gonçalo Vieira, Nuno Carvalhais (1), João Martins e David Pinto. Treinador: Paulo Fidalgo. - Sporting:
Daniel Svensson (gr.), Pedro Portela (11), Bosko Bjelanovic, Frankis Carol (5), Pedro Solha (6), João
Antunes e Francisco Tavares. Jogaram ainda: Carlos Carneiro (4), Fábio Magalhães (3), João Pinto (1),
Edmilson Aráujo (1) e Sergio Barros (1). Treinador: Zupo. Marcha do marcador: 3-1 (05 minutos), 5-4
(10), 7-6 (15), 10-8 (20), 10-12 (25), 13-15 (intervalo), 16-18 (35), 18-22 (40), 21-24 (45), 23-25
(50), 23-29 (55) e 25-32 (final). Assistência: Cerca de 1.500 espetadores Please enable JavaScript to
view the Powered by Disqus.
 
 02 Abr, 2016, 17:47|
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Benfica vence FC Porto e está na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=130e6306

 
02-04-2016 19:53
 
 Equipa "encarnada" vai defrontar o Sporting na final.
 
 Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
 
 Benfica vence FC Porto e está na final
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Depois do Benfica e FC Porto terem empatado no tempo regulamentar (21-21), as águas acabaram
por levar a melhor no prolongamento vencendo por 26-25.
 
 Com este triunfo nas meias-finais da Taça, o clube da Luz vai defrontar o Sporting na Final que vai
ser disputada este domingo.
 
 Recorde-se que a partida foi hoje interrompida, aos 21 minutos, devido a confrontos entre adeptos
dos dois clubes, mas posteriormente foi reatada.
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Jogo entre Benfica e FC Porto interrompido devido a confrontos
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02-04-2016 18:00
 
 Jogadores tiveram que se refugiar nos balneários.
 
 Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
 
 Jogo entre Benfica e FC Porto interrompido devido a confrontos
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi hoje
interrompido, aos 21 minutos, devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes.
 
 As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6.
 
 Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de
jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
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Benfica-FC Porto reatado após agressões nas bancadas
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 Na outra meia-final, o Sporting venceu o Madeira SAD, por 32-25.
 
 Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
 
 Benfica-FC Porto reatado após agressões nas bancadas
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O jogo da meia-final da Taça de Portugal de andebol entre Benfica e FC Porto, em Almada, foi
retomado, depois de ter estado interrompido durante cerca de 30 minutos, devido a confrontos entre
adeptos.
 
 O 'clássico' foi reatado, aos 21 minutos de jogo, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por
7-6.
 
 As agressões entre os adeptos na bancada do Complexo Municipal dos Desportos em Almada
obrigaram à intervenção policial, numa altura em que o Benfica vencia o FC Porto, por 7-6.
 
 Os confrontos e a intervenção policial levaram a que alguns adeptos se refugiassem no terreno de
jogo, tendo os jogadores recolhido aos balneários.
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Sporting garante presença na final da Taça de Portugal
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 'Leões' seguem para a final da Taça de Portugal de andebol após triunfo sobre o Madeira SAD por 32-
25.
 
 Foto: ALEXANDRE RIBEIRO / LUSA
 
 Equipa de andebol do Sporting aguarda agora pelo desfecho da outra meia-final para conhecer o
adversário que será Benfica ou FC Porto
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Sporting venceu este sábado o Madeira SAD por 32-25 e garantiu a presença
na fina da Taça de Portugal.
 
 Num jogo disputado no Pavilhão Municipal de Almada, os leões conseguiram vencer o conjunto
madeirense por 32-25, e garantir o apuramento para a final da Taça de Portugal onde vão defrontar
Benfica ou FC Porto.
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Mariano Ortega: Vamos lutar até ao fim pela Taça
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Mariano Ortega enalteceu a enorme luta apresentada em campo pelas duas equipas e desvalorizou o
facto de chegar à decisão com menos descanso do que o Sporting. Por Record Naturalmente satisfeito
pelo triunfo diante do FC Porto, e natural apuramento para a final da Taça de Portugal, o técnico
benfiquista Mariano Ortega enalteceu a enorme luta apresentada em campo pelas duas equipas e
desvalorizou o facto de chegar à decisão com menos descanso do que o Sporting."Esta foi uma meia-
final com duas equipas que lutaram muito bem. Independentemente da paragem no jogo, os
jogadores continuaram concentrados. Tínhamos pela frente um grande FC Porto", começou por
dizer."As duas equipas não conseguiram entrar no jogo antes da paragem, hoje tínhamos menos
tempo de recuperação mas acho que a equipa não fala de cansaço nem de arbitragem. Amanhã
vamos lutar até ao fim pela Taça", finalizou.
 
 22:06 . Record
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Benfica-FC Porto suspenso devido a incidentes nas bancadas
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Depois do confronto para o playoff do campeonato nacional, Benfica e FC Porto encontram-se esta
tarde em Almada, para decidir qual das equipas segue para a final da Taça de Portugal. Por Record - O
duelo foi suspenso ainda na primeira parte, devido a incidentes ocorridos nas bancadas do Complexo
Municipal dos Desportos, em Almada. Ao que tudo indica, a equipa de arbitragem terá pedido para que
fosse reforçado o contingente policial presente no local, isto depois de adeptos de ambas as equipas
se terem envolvido em cenas de confusão.17.45 - Jogo suspenso em Almada!- A equipa de arbitragem
chama membros da polícia para tentar garanti a segurança no pavilhão.- Ao que tudo indica, a
situação terá sido despoletada aquando da entrada no pavilhão dos elementos da claque do Benfica.
Naquele momento, os Super Dragões reagiram e gerou-se um momento de tensão, marcado por
vários empurrões, bastonadas e também objetos a voar de um lado para o outro.- Colocados na
mesma bancada, ainda que em lados opostos, adeptos de Benfica e FC Porto envolveram-se em cenas
de confusão, obrigando à intervenção da polícia presente no pavilhão.- Timeout pedido e... confusão
nas bancadas.22'- Hugo Laurentino, muito bem, a travar com os pés o disparo de João Pais.22' - Livre
de sete metros para o Benfica, que Uelingyton Ferreira não desperdiçou. (7-6)21' - Yoel Morales é
excluído no FC Porto, por falta sobre Ales Silva, que origina um livre de sete metros.21' - Grande
defesa de Mitrevski! O macedónio encheu a baliza e travou um disparo de Gilberto Duarte.20' - O jogo
voltou a entrar numa fase menos produtiva, com vários erros ofensivos.19' - António Areia volta a
empatar a partida, com mais um livre de sete metros. (6-6).19' - Daymaro Salina sofre falta no ato de
remate, cometida por Uelington Silva, que acaba excluído.18' - Responde o Benfica! Javier Borragan
aparece bem no meio e atira para golo. (6-5)17' - Ninguém sai a pressionar e Gilberto Duarte, bem ao
seu estilo, atirou de longe para o golo. (5-5)16' - Elledy Semedo dá nova vantagem ao Benfica!
Jogada rápida na zona central, a culminar num belo disparo de fora. (5-4)15' - Davide Carvalho ganha
espaço, mas o seu disparo não tem êxito.15' - Alexis Borges excluído, após choque com Hugo
Lima.14' - Tiro de longe de Elledy Semedo, contra a muralha defensiva dos dragões.13' - Livre de sete
metros para o Benfica, a castigar falta sobre Ales Silva. Na cobrança, Belone Moreira permite a defesa
com os pés de Hugo Laurentino.13' - Alexis Borges ganha espaço e atira, mas Mitrevski defende.13' -
Segunda exclusão para Daymaro Salina. Rui Silva em campo...13' - Em cima do jogo passivo,
Uelington Silva consegue ganhar espaço e dispara fortíssimo de longe para o 4-4.12' - António Areia,
desta feita, não falha. Nova vantagem para os dragões. (3-4)12' - Nuno Roque é travado na hora do
remate por dois defensores. Livre de sete metros...11' - Grande golo do Benfica! Uelington Silva
remata, Hugo Laurentino defende com o pé e, na recarga, Hugo Lima lança-se para a bola e, com um
murro na bola, atira-a para o fundo da rede. (3-3)10' - Dois minutos de exclusão para Daymaro
Salina, por falta sobre Ales Silva.9' - Gilberto Duarte consegue furar bem pela direita e bate Mitrevski
sem grande dificuldade. (2-3)8' - Javier Borragan cobra o livre de sete metros e atira à figura de Hugo
Laurentino.8' - Livre de sete metros para o Benfica, por falta sobre Davide Carvalho. Nuno Roque
cometeu a infração e vê o cartão amarelo.7' - Empata o FC Porto! Jordan Pitre aparece bem na
esquerda, dispara em suspensão e faz nova igualdade. (2-2)6' - João Pais vê também ele o cartão
amarelo.5' - Cartão amarelo para Daymaro Salina.5' - Dá a volta o Benfica! Os encarnados fazem o 2-
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1, por João Pais, num excelente movimento coletivo da direita para a esquerda.4' - Nuno Roque tem
uma bela oportunidade, mas atira ao lado.4' - Empata o Benfica! Javier Borragan desta vez não falha,
colocando as águias no marcador. (1-1)4' - Javier Borragan surge solto na direita, mas atira por
cima.3' - Dois minutos para Alexis Borges...3' - Cartão amarelo para Hugo Lima.3' - António Areia
chamado a cobrar um livre de sete metros, mas Mitrevski consegue a defesa. O guardião do Benfica
parece talhado para este tipo de lances...2' - Grande defesa de Hugo Laurentino! Uelington Silva
dispara de fora e o guardião portista consegue uma bela parada.2' - Cartão amarelo para Alexis
Borges.2' - Gilberto Duarte abre o marcador em Almada, num belo disparo de longe. (0-1)2' -
Borragan excluído, por falta dura.1' - Primeiro minuto marcado por dois remates falhados. Primeiro foi
Uelington Silva e depois Gilberto Duarte.17.03 - Início do jogo!- Está conhecido o primeiro finalista. É
o Sporting, que acabou de bater o Madeira SAD por 32-25.- Do lado contrário, o dos dragões, o
sentimento é similar. "Vamos jogar perante uma boa equipa, que tem crescido. Obviamente, está nas
nossas cabeças ganhar e chegar à final, mesmo sabendo que é um adversário de bom nível. Tal como
no playoff, é mais um jogo de tudo ou nada, onde não existem empates", frisou Ricardo Costa, técnico
dos portistas.- "Queremos disputar os dois jogos da final-four e ganhar a Taça. O objetivo é estarmos
bem nas três competições [contando ainda com o campeonato e a Taça Challenge], apesar de a carga
física ser grande, mas a vontade de ganhar é muito grande. Frente ao FC Porto vai ser um jogo muito
disputado, uma meia-final que todos querem. É um prémio muito grande para lutar 60 minutos",
comentou o técnico benfiquista Mariano Ortega, à BTV.- Este será o quinto embate entre as duas
equipas nesta temporada, havendo a particularidade de existir nesse aspeto uma igualdade em termos
de vitórias. As duas primeiras partidas foram para os dragões e as mais recentes, ambas para o
playoff, foram para os encarnados. Quem vencerá agora?- Depois do confronto para o playoff do
campeonato nacional, Benfica e FC Porto encontram-se esta tarde em Almada, para decidir qual das
equipas segue para a final da Taça de Portugal.Benfica-FC Porto, às 17 horasComplexo Municipal dos
Desportos, AlmadaÁrbitros: Mario Coutinho e Ramiro Silva
 
 17:49 . Record
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Benfica volta a derrotar FC Porto com golo no último segundo
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Pelo terceiro jogo consecutivo, o Benfica derrota o FC Porto no prolongamento e uma vez mais
emoção até ao último segundo. Por Record - Pelo terceiro jogo consecutivo, o Benfica derrota o FC
Porto no prolongamento e uma vez mais emoção até ao último segundo. Desta feita, como no primeiro
jogo da meia-final do playoff, os encarnados marcaram em cima da buzina e carimbaram o triunfo,
que vale a passagem à final da Taça de Portugal, onde haverá dérbi lisboeta, diante do Sporting. Uma
partida marcada para as 17 horas de domingo e que pode seguir em direto no nosso site.19.32 - Final
do jogo! O Benfica está na final da Taça de Portugal!70' - Golooo do Benfica! Em cima da buzina,
Uelington Silva dispara de longe e faz o golo da vitória! (26-25)- Faltam 25 segundos para o final
deste prolongamento. O Benfica conseguirá novo golo ou teremos mais um tempo extra?69' - Gilberto
Duarte aproveita uma desatenção defensiva do Benfica e consegue novo empate. (25-25)69' -
Uelington Silva dá nova vantagem ao Benfica! O FC Porto está sob pressão... (25-24)68' - Mitrevski
uma vez mais a negar o golo a Rui Silva, já em cima do jogo passivo.67' - Rui Silva atira de longe,
mas Mitrevski defende.67' - Tiraço de Yoel Morales, para o fundo da baliza benfiquista. (24-24)66' -
Uelington Silva assume o livre de sete metros e consegue o golo. (24-23)66' - O FC Porto empata de
novo o jogo! António Areia faz a igualdade, num movimento individual muito bem conseguido. (23-
23)19.22 - Final da 1.ª parte do prolongamento.65' - António Areia está imparável nos livres de sete
metros e volta a não falhar. (23-22)65' - Livre de sete metros para o FC Porto, por falta sobre Yoel
Morales.65' - Belone Moreira teve chances para abrir uma margem de três golos, mas atirou para
fora.64' - Mitrevski de novo! O macedónio esticou o pé e travou um remate fortíssimo de Gilberto
Duarte.63' - Uelington Silva amplia para dois a vantagem benfiquista, com um remate de anca. (23-
21)63' - Exclusão de Nuno Gonçalves, por falta sobre Uelington Silva.62' - Nuno Roque consegue o
golo, mas o lance é invalidado por invasão da área.62' - Nuno Roque rompe pela direita e tenta o
remate, mas é derrubado por um opositor.61' - Marca o Benfica praticamente a abrir o tempo extra,
por Belone Moreira. (22-21)19.16 - Início da 1.ª parte do prolongamento!19.06 - Final da 2.ª
parte!59' - Gilberto Duarte tem a última chance do jogo, num livre lateral... mas nem consegue
superar a barreira.59' - Rui Silva é excluído! O jogador portista derrubou Belone Moreira com alguma
violência.59' - O FC Porto desperdiça o seu ataque...- Timeout pedido pelo FC Porto, a 30 segundos do
final.59' - Empata o Benfica! João Pais aparece na ponta esquerda, consegue rematar muito bem e faz
o 21-21. Vamos ter novo prolongamento...?- Timeout pedido pelo Benfica.58' - Enorme defesa de
Mitrevski, agora a remate de Daymaro Salina! O macedónio vai segurando a diferença mínima,
mantendo o Benfica na corrida.57' - Mitrevski, muito bem na baliza, a impedir o golo de Daymaro
Salina.57' - Elledy Semedo dispara em cima do jogo passivo, mas ao lado.56' - António Areia dá a
vantagem ao FC Porto. Os dragões não lideravam desde a primeira parte. (20-21)55' - Belone Moreira
ganha espaço, tenta o golo, mas atira à trave.- Timeout pedido pelo Benfica.55' - Ricardo Moreira
chamado ao livre de sete metros e... não perdoa. (20-20)55' - Tiago Pereira excluído, por falta dura
no ato de remate de António Areia. Livre de sete metros...54' - Rui Silva procura o empate, mas
Mitrevski faz a defesa. O macedónio vai voltar a decidir?54' - O Benfica responde de pronto, com golo
de Elledy Semedo. (20-19)53' - Gilberto Duarte empata de novo a partida. (19-19)53' - Alfredo
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Quintana é expulso! O guardião portista vê cartão vermelho pelo lance com Davide Carvalho,
entendendo a equipa de arbitragem que o luso-cubano agrediu o seu oponente.53' - Choque violento
entre Davide Carvalho e Alfredo Quintana, que deixa o benfiquista mal tratado.52' - António Areia
parte para o livre de sete metros e... permite a defesa a Mitrevski.52' - Ales Silva trava Gilberto
Duarte, com uma pancada na cabeça do adversário, e acaba expulso.51' - Borragan falha o livre de
sete metros, mas João Pais não desperdiça a recarga. (19-18)51' - Tiago Pereira é travado em ação de
remate e é assinalado livre de sete metros para o Benfica.50' - António Areia chamado a cobrar outro
livre de sete metros e não perdoa, empatando de novo o jogo. (18-18)50' - Dois minutos para Elledy
Semedo, por travar uma iniciativa ofensiva de Yoel Morales.50' - Enorme defesa de Quintana, a
remate de Tiago Pereira. Contudo, o lance resulta em livre de sete metros, que Elledy Semedo acaba
por desperdiçar.49' - O FC Porto reduz de novo por Gilberto Duarte, num lance fortuito, pois a bola é
desviada pelo bloco benfiquista, enganando Mitrevski. (18-17)49' - Elledy Semedo não desperdiça e
volta a dar vantagem de dois golos aos encarnados. (18-16)49' - Livre de sete metros para o Benfica,
depois de António Areia ter pisado a área em ação defensiva.48' - Aproveitando a inferioridade
numérica do adversário, o FC Porto reduz para a diferença mínima. Marcou Jordan Pitre, com um
excelente remate da direita. (17-16)47' - Belone Moreira tenta surpreender com um remate a meia
altura, mas não consegue superar Quintana.47' - Responde Yoel Morales, num lance em que Uelington
Silva acaba excluído. (17-15)46' - Dragan Vrgoc faz um belo trabalho na zona central e volta a dar
vantagem de três golos aos encarnados. (17-14)46' - Rui Silva responde... (16-14)45' - Jogada muito
bem trabalhada pelo Benfica, a culminar num golo de muito longe de Tiago Pereira. (16-13)43' - Ales
Silva surge em zona de finalização, mas não consegue superar Hugo Laurentino. Contudo, a equipa de
arbitragem assinala livre de sete metros. Vai bater Uelington Silva... e falha!42' - Na cobrança do livre
de sete metros, Uelington Silva não perdoa e dá nova vantagem de dois golos ao Benfica. (15-13)42' -
Terceira exclusão de Alexis Borges e o portista está expulso.41' - Dupla defesa de Hugo Laurentino,
após dupla tentativa de Belone Moreira.40' - António Areia, uma vez mais de livre de sete metros,
volta a bater Mitrevski. Desta vez o macedónio não está a ser trunfo nos lances de bola parada. (14-
13)39' - Mitrevski, de volta à baliza, faz uma excelente parada após iniciativa de Jordan Pitre.38' -
Ales Silva devolve vantagem de dois golos ao Benfica. (14-12)37' - Reduz uma vez mais o FC Porto.
Marca Yoel Morales. (13-12)36' - Grande golo do Benfica. Depois de uma jogada coletiva muito bem
construída, Tiago Pereira picou a bola por cima de Hugo Laurentino e fez o 13-11.35' - O jogo volta a
uma fase de pouco acerto ofensivo...34' - Ales Silva fica em posição de golo, mas acaba por pisar a
área. No contra-ataque, Rui Silva isola-se e atira para o fundo da baliza. (12-11)34' - Uelington
Silvavolta a tentar o mesmo remate de há pouco, mas agora sem êxito.33' - Finalmente o Benfica
consegue estrear-se a marcar na segunda metade. Apontou Uelington Silva, com um remate de longe.
(12-10)31' - Livre de sete metros para António Areia... convertido! (11-10)30' - Entra em grande o FC
Porto, com um golo de Daymaro Salina. (11-9)18.20 - Início da 2.ª parte!- Chega ao fim uma primeira
metade "estranha" em Almada. Jogo pouco bem conseguido de parte a parte, que acaba por ficar
marcado pelos incidentes nas bancadas, que obrigaram inclusivamente a uma paragem de 25
minutos.18.10 - Final da 1.ª parte!29' - Ales Silva excluído.29' - Muito bem o Benfica, a superar uma
situação de maior pressão portista, com Belone Moreira a conseguir o remate com êxito. (11-8)-
Timeout pedido pelo Benfica.28' - Falha na zona ofensiva do Benfica, permite ao FC Porto reduzir para
dois golos a diferença. Marcou Nuno Roque! (10-8)27' - Rui Silva sofre falta para livre de sete metros,
que António Areia converte. (10-7)27' - Amplia ainda mais a diferença o Benfica! Contra-ataque
rapidíssimo de Tiago Ferro, aproveitando o facto de estar sozinho na frente, depois de um lance em
que Jordan Pitre ficou caído na zona ofensiva. (10-6)26' - Grande movimento ofensivo do Benfica com
a bola passar da esquerda para a direita, a culminar num remate picado de Davide Carvalho. Abre
distância na frente a turma da Luz. (9-6)25' - Miguel Martins ganha espaço e di spara, mas Mitrevski
volta a ser enorme.23' - Isolado na cara de Mitrevski, Daymaro Salina atira ao lado.23' - Contra-
ataque do Benfica e golo de Davide Carvalho. (8-6)22' - Gilberto Duarte faz o primeiro remate neste
reatamento, mas atira para defesa de Mitrevski.17.55 - Recomeça o jogo!- A polícia de choque deu
entrada no pavilhão e encontra-se de momento junto dos adeptos do FC Porto. Do lado do Benfica
encontra-se a polícia, digamos, normal a fazer a segurança.- O duelo foi interrompido devido a
incidentes ocorridos nas bancadas do Complexo Municipal dos Desportos, em Almada. Ao que tudo
indica, a equipa de arbitragem terá pedido para que fosse reforçado o contingente policial presente no
local, isto depois de adeptos de ambas as equipas se terem envolvido em cenas de confusão.17.45 -
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Jogo interrompido em Almada!- A equipa de arbitragem chama membros da polícia para tentar garanti
a segurança no pavilhão.- Ao que tudo indica, a situação terá sido despoletada aquando da entrada no
pavilhão dos elementos da claque do Benfica. Naquele momento, os Super Dragões reagiram e gerou-
se um momento de tensão, marcado por vários empurrões, bastonadas e também objetos a voar de
um lado para o outro.- Colocados na mesma bancada, ainda que em lados opostos, adeptos de
Benfica e FC Porto envolveram-se em cenas de confusão, obrigando à intervenção da polícia presente
no pavilhão.- Timeout pedido e... confusão nas bancadas.22'- Hugo Laurentino, muito bem, a travar
com os pés o disparo de João Pais.22' - Livre de sete metros para o Benfica, que Uelingyton Ferreira
não desperdiçou. (7-6)21' - Yoel Morales é excluído no FC Porto, por falta sobre Ales Silva, que origina
um livre de sete metros.21' - Grande defesa de Mitrevski! O macedónio encheu a baliza e travou um
disparo de Gilberto Duarte.20' - O jogo voltou a entrar numa fase menos produtiva, com vários erros
ofensivos.19' - António Areia volta a empatar a partida, com mais um livre de sete metros. (6-6).19' -
Daymaro Salina sofre falta no ato de remate, cometida por Uelington Silva, que acaba excluído.18' -
Responde o Benfica! Javier Borragan aparece bem no meio e atira para golo. (6-5)17' - Ninguém sai a
pressionar e Gilberto Duarte, bem ao seu estilo, atirou de longe para o golo. (5-5)16' - Elledy Semedo
dá nova vantagem ao Benfica! Jogada rápida na zona central, a culminar num belo disparo de fora. (5-
4)15' - Davide Carvalho ganha espaço, mas o seu disparo não tem êxito.15' - Alexis Borges excluído,
após choque com Hugo Lima.14' - Tiro de longe de Elledy Semedo, contra a muralha defensiva dos
dragões.13' - Livre de sete metros para o Benfica, a castigar falta sobre Ales Silva. Na cobrança,
Belone Moreira permite a defesa com os pés de Hugo Laurentino.13' - Alexis Borges ganha espaço e
atira, mas Mitrevski defende.13' - Segunda exclusão para Daymaro Salina. Rui Silva em campo...13' -
Em cima do jogo passivo, Uelington Silva consegue ganhar espaço e dispara fortíssimo de longe para o
4-4.12' - António Areia, desta feita, não falha. Nova vantagem para os dragões. (3-4)12' - Nuno
Roque é travado na hora do remate por dois defensores. Livre de sete metros...11' - Grande golo do
Benfica! Uelington Silva remata, Hugo Laurentino defende com o pé e, na recarga, Hugo Lima lança-se
para a bola e, com um murro na bola, atira-a para o fundo da rede. (3-3)10' - Dois minutos de
exclusão para Daymaro Salina, por falta sobre Ales Silva.9' - Gilberto Duarte consegue furar bem pela
direita e bate Mitrevski sem grande dificuldade. (2-3)8' - Javier Borragan cobra o livre de sete metros
e atira à figura de Hugo Laurentino.8' - Livre de sete metros para o Benfica, por falta sobre Davide
Carvalho. Nuno Roque cometeu a infração e vê o cartão amarelo.7' - Empata o FC Porto! Jordan Pitre
aparece bem na esquerda, dispara em suspensão e faz nova igualdade. (2-2)6' - João Pais vê também
ele o cartão amarelo.5' - Cartão amarelo para Daymaro Salina.5' - Dá a volta o Benfica! Os
encarnados fazem o 2-1, por João Pais, num excelente movimento coletivo da direita para a
esquerda.4' - Nuno Roque tem uma bela oportunidade, mas atira ao lado.4' - Empata o Benfica! Javier
Borragan desta vez não falha, colocando as águias no marcador. (1-1)4' - Javier Borragan surge solto
na direita, mas atira por cima.3' - Dois minutos para Alexis Borges...3' - Cartão amarelo para Hugo
Lima.3' - António Areia chamado a cobrar um livre de sete metros, mas Mitrevski consegue a defesa.
O guardião do Benfica parece talhado para este tipo de lances...2' - Grande defesa de Hugo
Laurentino! Uelington Silva dispara de fora e o guardião portista consegue uma bela parada.2' -
Cartão amarelo para Alexis Borges.2' - Gilberto Duarte abre o marcador em Almada, num belo disparo
de longe. (0-1)2' - Borragan excluído, por falta dura.1' - Primeiro minuto marcado por dois remates
falhados. Primeiro foi Uelington Silva e depois Gilberto Duarte.17.03 - Início do jogo!- Está conhecido
o primeiro finalista. É o Sporting, que acabou de bater o Madeira SAD por 32-25.- Do lado contrário, o
dos dragões, o sentimento é similar. "Vamos jogar perante uma boa equipa, que tem crescido.
Obviamente, está nas nossas cabeças ganhar e chegar à final, mesmo sabendo que é um adversário
de bom nível. Tal como no playoff, é mais um jogo de tudo ou nada, onde não existem empates",
frisou Ricardo Costa, técnico dos portistas.- "Queremos disputar os dois jogos da final-four e ganhar a
Taça. O objetivo é estarmos bem nas três competições [contando ainda com o campeonato e a Taça
Challenge], apesar de a carga física ser grande, mas a vontade de ganhar é muito grande. Frente ao
FC Porto vai ser um jogo muito disputado, uma meia-final que todos querem. É um prémio muito
grande para lutar 60 minutos", comentou o técnico benfiquista Mariano Ortega, à BTV.- Este será o
quinto embate entre as duas equipas nesta temporada, havendo a particularidade de existir nesse
aspeto uma igualdade em termos de vitórias. As duas primeiras partidas foram para os dragões e as
mais recentes, ambas para o playoff, foram para os encarnados. Quem vencerá agora?- Depois do
confronto para o playoff do campeonato nacional, Benfica e FC Porto encontram-se esta tarde em

Página 56



Almada, para decidir qual das equipas segue para a final da Taça de Portugal.Benfica-FC Porto, às 17
horasComplexo Municipal dos Desportos, AlmadaÁrbitros: Mario Coutinho e Ramiro Silva
 
 19:33 . Record
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Confusão nas bancadas no Benfica-FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/confusao_nas_bancadas_no_benfica_fc_porto.html

 
Quanto ao encontro, foi interrompido, ficando os jogadores de ambas as equipas no terreno de jogo à
espera que tudo ficasse resolvido fora deste. Por Record Corria o minuto 22 do Benfica-FC Porto,
referente às meias-finais da Taça de Portugal, quando as claques de ambas as equipas se envolveram
em cenas nada bonitas nas bancadas. A polícia foi obrigada a intervir, de modo a impedir que a
situação se agravasse, demorando alguns minutos a acalmar os ânimos. Pelo meio voaram alguns
objetos, nomeadamente caixotes do lixo.Quanto ao encontro, foi interrompido, ficando os jogadores
de ambas as equipas no terreno de jogo à espera que tudo ficasse resolvido fora deste.
 
 17:38 . Record
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Ricardo Costa: Se querem matar o FC Porto não vai ser fácil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/ricardo_costa_se_querem_matar_o_fc_porto_nao_vai_ser_facil.html

 
Ricardo Costa deixou duras críticas à equipa de arbitragem no clássico, que definiu a equipa apurada
para a final da Taça de Portugal. Por Record Ainda que admita que a equipa por si orientada tem a sua
quota-parte de culpa no desaire sofrido diante do Benfica, o técnico português Ricardo Costa deixou
duras críticas à equipa de arbitragem no clássico, que definiu a equipa apurada para a final da Taça de
Portugal."Houve dois pesos e duas medidas no jogo de hoje aos 10 minutos com as exclusões do
Daymaro Salina e do Alexis Borges, o trabalho estava feito. Se querem matar o FC Porto não vai ser
fácil, quem trabalha aqui, trabalha com seriedade. Temos a nossa quota-parte de culpa, perante todas
as condicionantes do jogo, o FC Porto podia ter vencido contra todas as adversidades", começou por
dizer."Hoje houve bipolaridade no jogo, um jogo demasiado agressivo nos primeiros 10 minutos que
faz com que se tire do jogo o Salina e o Alexis com duas exclusões e depois o jogo inverte-se. Pese
embora os erros eu sou o máximo responsável pelas derrotas", finalizou.
 
 22:09 . Record
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Sporting na final da Taça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_na_final_da_taca_de_andebol.html

 
O outro finalista sairá do embate que se realiza também este sábado entre Benfica e FC Porto Por
Record O Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal, ao vencer este sábado o Madeira
SAD, por 32-25, em partida disputada no Pavilhão Municipal de Almada. Os leões ficam agora à espera
do outro finalista, que sairá do confronto entre Benfica e FC Porto.(Em atualização)
 
 16:42 . Record
 
 

Página 60



A61

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,37 x 16,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63814954 01-04-2016

ANDEBOL
| Redacção | 

Madeira A. Sad, Sporting CP, SL
Benfica e FC Porto - uma das
quatro equipas finalistas da edi-
ção 2015/ 2016 da Taça de Por-
tugal Fidelidade Seniores Mas-
culinos vão suceder ao
ABC/UMinho na conquista do
troféu. 

O Complexo Municipal dos
Desportos, em Almada, será o
palco desta grande festa do An-
debol, que junta quatro das me-
lhores equipas do Campeonato
Fidelidade Andebol 1. Estão, as-
sim, reunidos todos os ingre-
dientes para duas meias-finais
ao mais alto nível e com a garan-
tia de que as equipas vão lutar
até ao apito final por um lugar na
final. AM Madeira Sad e Spor-
ting CP são as duas primeiras
equipas a entrar em campo, a
partir das 15 horas de sábado. O
Sporting CP, que soma já 15 Ta-
ças de Portugal no seu palmarés,
tendo vencido a última em

2013/14, repete a presença na
Final4; já o Madeira Sad assi-
nou, esta época, o regresso à Fi-
nal4 da competição e vai procu-
rar levar a segunda Taça de
Portugal para casa, para juntar à
única do seu palmarés, conquis-
tada em 1998/99. A história dos
encontros entre as duas equipas,
em jogos a contar para o cam-
peonato, registou uma vitória
para cada lado e ambas pela di-
ferença mínima. Logo, só se po-
de esperar uma meia-final muito
disputada, na qual os dois em-
blemas vão dar tudo por um lu-
gar na final. A partir das 17 hho-
ras, é a vez de SL Benfica e FC
Porto reeditarem a meia-final da
última edição da Taça - a qual,
recorde-se, terminou com a vitó-

ria portista por 28-27. Para além
disso, as duas formações jogam
entre si três dias depois do últi-
mo encontro, disputado no Pavi-
lhão da Luz, em jogo das meias-
finais do play-off que só ficou
resolvido após prolongamento.
O Benfica não vence este troféu
desde 2010/11 e vai a Almada na
luta pela 5ª Taça de Portugal do
seu palmarés; já o FC Porto,
vencedor de 7 Taças de Portugal,
não levanta a Taça desde
2006/07. Depois dos últimos jo-
gos entre SL Benfica e FC Porto,
não se pode esperar menos do
que uma meia-final intensa e
emocionante, onde a vitória vale
um lugar na final. 

As duas meias-finais e a final
têm transmissão em directo n´A
Bola TV e Andebol|TV. Os bi-
lhetes diários custam três euros e
estarão à venda na bilheteira do
Pavilhão do Complexo Munici-
pal Desportos de Almada - sába-
do, 2 de Abril - das 10h às 13h e
das 18h30 às 21h; domingo, 3 de
Abril - 10h às 13h. Janeiro.

ABC/UMinho venceu a edição do ano passado

Final da Taça de Portugal
realiza-se em Almada

Quatro clubes partem à
conquista da Taça de
Portugal, troféu que na
época passada foi
conquistado pelo ABC.
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Copa Europa de Andebol e Hóquei começa hoje
A Mealhada é palco, a partir de hoje, da Copa Europa para Veteranos, nas modalidades
de Andebol e Hóquei em Patins. A competição desenrola-se até domingo nos pavilhões
da Pampilhosa, para o Andebol, do Luso e de Ventosa do Bairro, para o Hóquei em Patins.
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Minis do Alavarium
com boa participação
em Castelo Branco

A equipa do Alavarium que competiu em Castelo Branco

D.R.

INICIAÇÃOA equipa de Minis
Masculinos do Alavarium - An-
debol Clube de Aveiro partici-
pou, na passada semana, na IV
Edição do Torneio de Andebol
de Castelo Branco, que contou
com a presença de diversas
equipas dos escalões de Minis
e Infantis Masculinos. Tratou-
se de uma competição que tem
vindo a cotar-se como um dos
importantes eventos a nível
nacional para os escalões de
iniciação e que, para além dos
jogos de andebol, incluiu di-
versas outras atividades apro-
priadas para os mais jovens.

Na fase de grupos, a equipa
do Alavarium defrontou o con-
junto lisboeta do Galinheiras
(anterior detentor do troféu), o
Albicastrense (equipa da casa),
o Assomada e o Entroncamen -
to. Com três vitórias e um em-

pate, o conjunto aveirense pas-
sou para as meias-finais, onde
levou de vencida a equi pa do
Sismaria, de Leiria. Na final, o
Alavarium defrontou o Passos
Manuel - equipa que tinha ga-
nho de forma clara todos os
jogos - e numa partida pau ta -
da pelo equilíbrio no mar cador,
a formação de Lisboa foi mais
feliz e viria a ganhar por 21-19.

Uma excelente participação
dos Minis do Alavarium, que
alcançaram um segundo lugar
no seu esca lão, melhorando a
prestação da equipa aveirense
em relação ao ano anterior. Em
termos individuais, o atleta
Afonso Ferreira sagrou-se o
melhor marcador do torneio,
com 55 golos em seis jogos dis-
putados. Pelo Alavarium par-
ticiparam ainda Daniel Correia,
Alexandre Graça, João Figuei-
redo, Afonso Cres po, Nuno Sil -
va, Francisco Matos, Hugo
Malcato e Vasco Oliveira. |

Andebol
Torneio
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Hoje em Aveiro

O EDIFÍCIO DA ANTIGA CA-
PITANIA, em Aveiro, vai ficar
hoje e até domingo iluminado
a cor azul, no âmbito da inicia-
tiva “Light it up Blue”, que as-
sinala o Dia Mundial da Cons-
ciencialização do Autismo.

O LIONS CLUBE DE SANTA
JOANA PRINCESA promove
uma recolha de sangue no
hoje, das 9.30 às 13 horas,
nas instalações das Florinhas
do Vouga.

O CETA apresentará, hoje,
amanhã e nos dias 8, 9, 15, 16,
22 e 23, pelas 22 horas, a
peça de teatro “7 Pecados
Capitais”, com texto original e
encenação de Graça Amaral.

O NÚCLEO DE ESTUDAN-
TES DE TÉCNICO SUPERIOR
DE JUSTIÇA da Universidade
de Aveiro realizará, hoje, pe-
las 21 horas, no auditório da
Reitoria, um evento intitu-
lado “A Voz Solidária”.

A FÁBRICA DA CIÊNCIA DE
AVEIRO está a promover ac-
tividades nas férias da Páscoa
para crianças dos 6 aos 12
anos. As iniciativas decorrem
entre as 9 e as 17.45 horas.

A 582.ª EDIÇÃO DA FEIRA
DE MARÇO já começou, no
Parque de Exposições de
Aveiro. Um certame que alia
a componente comercial ao
divertimento em família, para
desfrutar até ao dia 25 de
Abril. A banda Tributus actua

hoje, pelas 22 horas, na Praça
da Música.

ESTÁGIO DE DANÇA DA
PÁSCOA termina amanhã, na
Dancenter. Uma formação
em três áreas: Ballet (Anna-
rella Sanchez), Dança Con-
temporânea (Liliana Garcia) e
Sapateado (Patricia Stellet).

A EXPOSIÇÃO “FIGURAS,
PERSONAGENS E OUTRAS
IMAGENS”, de H. Tércio Gui-
marães, está patente ao pú-
blico na Galeria Enquadrar.

EXPOSIÇÃO DE CARICA-
TURA WOLINSKY pode ser
visitada até ao dia 1 de Maio,
no Museu de Aveiro. 

Amanhã

O ESPECTÁCULO “A LUA É
DE QUEIJO?”, de Cláudia
Stattmiller, estará em exibi-
ção no Estaleiro Teatral, en-
tre amanhã e dia 24 (sábados
e domingos, pelas 16 horas).

MÉTODO DORN BREUSS –
FORMAÇÃO - Alinhamento
postural da coluna vertebral
e de todas as articulações do
corpo acessível a profissio-
nais e para quem se pretenda
iniciar na área. Método com
origem na Alemanha, seguro,
eficaz, sem manipulações
vertebrais. Nos dias amanhã
e domingo, por João Soares,
membro oficial da D.B.
Alemã. Info/Inscrições:
www.rodrigobelard.com,
926425817.

Nos próximos dias

O JOGO “CAÇA AOS OVOS

DA PÁSCOA”, no Cais da
Fonte Nova, foi adiado para o
dia 9 de Abril.

A UNIVERSIDADE DE
AVEIRO recebe, no dia 9 de
Abril, a Semifinal das Olim-
píadas de Química Júnior.
A  sessão de abertura está
marcada para as 10 horas, no
Auditório da Reitoria.

NOITE DE FADOS está mar-
cada para o dia 9 de Abril, pe-
las 21.30 horas, nos Bombei-
ros Velhos, com o grupo Aca-
pela. Uma iniciativa da Casa
Mãe de Aradas que visa a an-
gariação de fundos.

A ESCOLA DE MÚSICA DA
SOCIEDADE MUSICAL
SANTA CECÍLIA organiza
para estudantes de flauta
transversal dos níveis Básico,
Secundário e Superior, uma
Masterclass nos dias 16 e 17
de Abril, com o flautista Da-
vid Joseph Sousa. 

Na região…

O CONGRESSO NACIONAL
DO PSD realiza-se, entre hoje
e domingo, em Espinho.

MIGUEL ÂNGELO, vocalista
dos “Delfins”, dará um con-
certo no domingo, às 21.30
horas, no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré. Com um
preço muito especial (3,5 eu-
ros), o espectáculo realiza-se
no âmbito das comemora-
ções do Dia do Porto de
Aveiro e as receitas revertem
para a CERCIAV.

O CIEMAR-ÍLHAVO (Centro
de Investigação e Empreen-
dedorismo do Mar) come-
mora, amanhã, o seu 4.º ani-
versário, a partir das 17 horas,
no Museu Marítimo de Ílhavo,
com diversas acções, come-
çando pelo lançamento digi-

tal do seu Boletim n.º4. Com
enfoque na obra de Bernardo
Santareno, médico na frota
bacalhoeira, será inaugurada
uma exposição e será apre-
sentada a reedição de “Nos
Mares do Fim do Mundo”.
Ana Paula Medeiros, especia-
lista em Bernardo Santareno,
dará uma palestra sobre esta
obra do autor.

A BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE AROUCA acolherá, a par-
tir de hoje e até ao final do
mês, a exposição de ilustra-
ção “Histórias de Arouca”, de
Pedro Avelar.

HOJE, O FESTIVAL ITINE-
RANTE “UM AO MOLHE”
passará por Espinho, apre-
sentando três projectos a
solo: “Filho da Mãe”, “Coelho
Radioactivo” e José Valente.

A PRIMEIRA COPA EUROPA
para Veteranos em Hóquei
em Patins e Andebol trará,
hoje, amanhã e domingo, à
Mealhada, experientes prati-
cantes das duas modalidades.

I FESTIVAL DE PERCUSSÃO
DA JOBRA decorre até ama-
nhã, no Centro Cultural da
Branca, com concertos, aulas
abertas e workshops.

A PEÇA “PERDIÇÃO - EXER-
CÍCIO SOBRE ANTÍGONA”,
de Hélia Correia, vai ser apre-
sentado a 16 de Abril (21.30
horas) no Cineteatro Alba,
em Albergaria-a-Velha.

O CENTRO DE INTERPRE-
TAÇÃO DA CULTURAL LO-
CAL (Castelo de Paiva) aco-
lhe, até ao dia 30 de Abril, a
exposição de pintura “Sensi-
bilidades”, do artista pai-
vense Mendes Monteiro, que
apresenta duas dezenas de
pinturas a óleo em tela e
azulejo.

É NOTÍCIA
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
28.ª jornada
Hoje
Benfica-Braga (20h30-BTv 1)
Amanhã
Arouca-Académica (16h45-
SportTv 1), Marítimo-Nacional
(18h30-SportTv 1) e V. Guimarães-
Boavista (20h45-SportTv 1).
Domingo
U. Madeira-V. Setúbal, Estoril-P.
Ferreira (17h00-SportTv 1) e
Moreirense-Rio Ave (19h15-
SportTv 1)
Segunda-feira
FC Porto-Tondela (19h00-SportTv
1) e Belenenses-Sporting (21h00)

II Liga
38.ª jornada
Hoje
Olhanense-Feirense
Amanhã
Penafiel-Sporting B (11h15-SportTv
1), FC Porto B-Ac. Viseu (15h00-
Porto Canal), Freamunde-SC
Braga B, UD Oliveirense-Chaves,
Oriental-Sp. Covilhã, Varzim-Gil
Vicente, Atlético CP-Mafra, Benfica
B-Santa Clara (16h00-BTv 1) e
Leixões-Portimonense.
Domingo
Famalicão-Desp. Aves (11h15-
SportTv 1) e Guimarães B-Farense.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série C
8.ª jornada
Domingo
Vila Real-SC Salgueiros, Sobrado-
SC Coimbrões, Cinfães-Tirsense e
Amarante-Sousense.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série D
8.ª jornada
Domingo
Gafanha-Sanjoanense, Cesarense-
Bustelo, Oliv. Frades-Mortágua e
Lusitano-Lusitânia Lourosa.

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
5.ª jornada
Domingo
Tondela-Feirense, Leixões-Gil
Vicente, Braga-Vizela e Boavista-
Moreirense 

2.ª Divisão Juniores 
- Subida - Norte
5.ª jornada
Amanhã
Operário-Fafe, Chaves-Académico
e Oliveirense-Padroense.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase - Série Norte
7.ª jornada
Domingo
FC Porto-Nacional e Padroense-
Tondela.

Nacional de Juvenis
Manutenção - Série C
7.ª jornada
Domingo
Repesenses-Oliveira de Frades,
ARCB Valongo-Beira-Mar, Naval-
U. Leiria e Sp. Pombal-Anadia.

Futebol Feminino
1.ª Divisão Nacional
- Manutenção
3.ª jornada jogo em atraso
Domingo
Vilaverdense FC-Viseu 2001.

AF Viseu

Divisão de Honra
23.ª jornada
Domingo
Sátão-Carregal do Sal, Penalva
Castelo-Alvite, Viseu e Benfica-
Paivense, Lamelas-Ferreira de
Aves, Tarouquense-Resende,
Silgueiros-Castro Daire,
Sampedrense-Molelos e
Moimenta da Beira-Mangualde.

1.ª Divisão - Zona Norte
22.ª jornada
Domingo
Ceireiros-Santacruzense, Oliv. do
Douro-Vilamaiorense,
Vouzelenses-Nespereira,
Sezurense-Campia e Sp. Lamego-
Parada. 

1.ª Divisão - Zona Sul
22.ª jornada
Domingo
Nelas-Santacombadense, Vale de
Açores-S. Cassurrães, Moimenta
Dão-Pedreles e Lajeosa do Dão-
Repesenses e Canas de
Senhorim-Nandufe.

Juniores -Ap. Campeão
1.ª jornada
Amanhã
Sp. Lamego-Molelos e Lusitano-
Oliveira de Frades.

Juvenis - Ap. Campeão
1.ª jornada
Domingo
Cinfães-Mortágua, O Crasto-
Cracks e Lusitano-Académico

Iniciados - Ap. Campeão 
1.ª jornada
Amanhã
Lusitano-Cinfães.
Domingo
Viseu Benfica-E. Mondego e Sou-
selo-Repesenses.

Taça “Wall Street 
English”

juvenis - Série A
1.ª jornada
Domingo
Nelas-E. Mondego, C. Sal-Tarouca,
Os Viriatos-Viseu 2001 e Repesen-
ses-Paivense.

juvenis - Série B
1.ª jornada
Domingo
Santos André-V. Benfica, Ranha-
dos-Molelos e Mangualde-Moi-
menta Beira

Infantis Sub-13 
- Fase Final
1.ª jornada
Amanhã 
Repesenses-Cracks, Pestinhas-Din.
Estação e Lusitano-Souselo

Infantis Sub-12
- Fase Final
3.ª jornada
Amanhã 
O Pinguinzinho-Cracks Lamego,
CB Viseu-Repesenses e Viseu e
Benfica-Oliv. Frades.

Infantis Sub-12
- Encerramento A
3.ª jornada
Amanhã 
Dínamo da Estação-Mangualde,
Académico-Viseu 2001, Os Pesti-
nhas-Viseu e Benfica B
Domingo
ASDREQ/Quintela-Os Viriatos.

Infantis Sub-12
- Encerramento B
3.ª jornada
Amanhã 
Os Ceireiros-O Crasto, Repesenses
B-AEFD São Pedro Sul, Penalva
Castelo-Mortágua e Lusitano FC-
Os Galfarritos.

Benjamins Sub-11
- Fase Final
1.ª jornada
Amanhã 
Sátão-Din. Estação, Cracks-Pesti-
nhas e Repesenses-Cinfães

Escolas Sub-10
- Fase Final
1.ª jornada
Amanhã 
Viseu Benfica-O Crasto, Pinguinzi-
nho-Cracks e Mortágua-Repesen-
ses.

Escolas Sub-10 - Série A
1.ª jornada
Amanhã 
MangualdeB-ASDREQ, Lusitano-
Leomil e Pestinhas-Oliv. Frades.

Escolas Sub-10 - Série B
1.ª jornada
Amanhã 
Carregal do Sal-Académico e Lusi-
tano-CP VN Paiva

Escolas Sub-10 - Série C
1.ª jornada
Amanhã 
Galfarritos-Santo André
Domingo
Viseu Benfica-Viseu 2001

Escolas Sub-10 - Série D
1.ª jornada
Amanhã 
Vila Chã Sá-Mangualde
Domingo
Dínamo Estação-Sátão.

AF Guarda

1.ª Divisão
22.ª jornada
Domingo
Sp. Mêda-Vila Cortez, Fornos de
Algodres-Ginásio Figueirense, Os
Vilanovenses-Trancoso, Desportiva
do Soito-Vilar Formoso, Vila Franca
das Naves-Gouveia, Celoricense-
Aguiar da Beira e Manteigas-OS
Pinhelenses.

2.ª Divisão
14.ª jornada
Domingo
Mileu Guarda-São Romão, Guarda
Unida-Casal Cinza, Freixo de
Numão-Foz Côa e Estrela Almeida-
Paços da Serra.

Juniores
16.ª jornada
Amanhã
Fornos de Algodres-Figueira
Castelo Rodrigo, Guarda Unida-
Almeida, Sp. Mêda-Castelos e AD
Manteigas-NDS Guarda.

Juvenis
20.ª jornada
Domingo
CD Gouveia-VF Naves, NDS
Guarda B-SC Sabugal, Pinhelenses-
Seia FC, GD Foz Côa-Fornos de
Algodres e Trancoso-NDS Guarda.

Iniciados
- Ap. Campeão
8.ª jornada
Amanhã
Seia FC-Guarda Unida,
Pinhelenses-NDS Guarda e
Trancoso-AD São Romão.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional
- Promoção zona Norte
2.ª jornada
Amanhã
Desp. Ordem-Futsal Azeméis
Domingo
Póvoa Futsal-Caxinas e Viseu
2001-Unidos Pinheirense.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série B
3.ª jornada
Amanhã
Mogadouro-Sp. Lamego, Paraíso
Foz-Paredes e Freixieiro-
Amigos Abeira Douro
Domingo
AJAB Tabuaço-Arsenal Parada.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série C
3.ª jornada
Amanhã
Jaca-Domus Nostra, Lamas
Futsal-ACR Vale de Cambra e
Ossela-GDR Lameirinhas.

Taça Nacional de
Juniores -Zona Norte-
Série C
3.ª jornada
Domingo
Futsal Azeméis-Módicus Sandim

Taça Nacional de
Juvenis -Zona Norte-
Série B
3.ª jornada
Domingo
AM Granja-Dinâmica Sanjoanense
e Casa do Benfica de
Sernancelhe-Santo Tirso Futsal.

Taça Nacional de
Juvenis -Zona Norte-
Série C
3.ª jornada
Domingo
ACR Arnal-ABC Nelas
Domingo
GD Mata/AAUBI-SC Beira Mar

.AF Viseu

Taça Distrital Seniores
Masculinos - Grupo A
5.ª jornada
Amanhã
ACDR Rio de Moinhos-GDC Bela
Vista, Casa do Benfica de Viseu-S.
Martinho de Mouros e Centro
Social de Sever-Associação
Unidos da Estação.

Taça Distrital Seniores
Masculinos - Grupo B
5.ª jornada
Amanhã
Pedreles Beira Dão-Casa do
Benfica de Moimenta da Beira e
Inter de Tarouca-Casa do Benfica
de Castro Daire.

Infantis
1.ª jornada
Amanhã
Viseu 2001-ABC Nelas e AJAB
Tabuaço-Centro Social de Sever
Domingo
Armamar FC-Atitudes Traquinas
e ASSCR Gumirães-Casa do
Benfica de Viseu.

Benjamins
13.ª jornada
Domingo
GD SJ Pesqueira-AJAB de
Tabuaço, Viseu 2001-ABC Nelas,
Gigantes Mangualde-SC Lamego
e ASSCR Gumirães-Casa Benfica
de Viseu.

AF Guarda

Taça Distrital Seniores
Masculinos - Série A
5.ª jornada
Amanhã
AD Amadores de Foz Côa-ADRC
Penaverdense 

Taça Distrital Seniores
Masculinos - Série B
5.ª jornada
Amanhã
CDC Pinheiro-SC Sabugal e GCR
Casal Cinza-AD Manteigas 

ANDEBOL
Campeonato Nacional
em Cadeiras de Rodas
Pavilhão Cidade Viseu
Amanhã (ao longo do dia)
Sporting de Messines (Algarve),
APD Leiria, APD Lisboa, ADM
Barcelos, Vitória de Setúbal,
A.A.Rovisco Pais, IFC Torrense e
APD Braga.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
6.ª jornada
Domingo
EA Moimenta da Beira-C.
Carvalhos, Estarreja-GC Tarouca,
NAndebol Penedono-Sanjoanense
e FC Gaia-CD S. Paio de Oleiros.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
3.ª jornada
Domingo
Sporting-Juve Lis, SIR 1.º de Maio-
Benavente, Académico-Samora
Correia e AC Sismaria-S. Bernardo.

Nac.Juvenis Femininos
- 2.ª Fase - Zona 3
4.ª jornada
Domingo
Valongo Vouga-Alavarium AC, AA
S. Pedro do Sul-AD Sanjoanense e
Juve Liz-S. Félix da Marinha. 

AA Viseu

Iniciados masculinos
- Fase complementar
5.ª jornada
Domingo
ABC Nelas-Os Melros de Germil,
ASCD S. Miguel do Mato-AC
Lamego e Andebol Academia de S.
Pedro do Sul-Guarda Unida/IPG.

Infantis Masculinos
- 1.ª Divisão 
6.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida/IPG-Anadebol Clube
de Lamego, Cinfães Desporto
Andebol-Escola Andebol Falcão
Pinhel, Anadebol Academia de S.
Pedro do Sul-Clube Atlético de
Molelos, ADEF Carregal do Sal-
EMA S. João da Pesqueira.

Infantis Masculinos
- 2.ª Divisão 
5.ª jornada
Amanhã
NA Penedono-Ginásio Clube de
Tarouca, CDRJ Anreade-
Académico de Viseu, Escola de
Andebol de Moimenta da Beira-Os
Melros de Germil

Infantis Masculinos
- 3.ª Divisão 
3.ª jornada
Amanhã
Andebol Clube Oliveira Frades-G.C.
Figueirense e Andebol Clube
Lamego 'B'-EMA Meda.

Infantis Femininos
- Andebol de 5
10.ª jornada
Amanhã
ASCD S. Miguel do Mato-Os
Melros de Germil, Académico de
Viseu-Andebol Agrup. Esc. Santa
Comba Dão e Escola Andebol
Moimenta da Beira-Andebol
Clube Oliveira de Frades.

Minis Femininos 
3.ª jornada
Amanhã
Casa do Benfica de Mortágua-
Andebol Academia de S. pedro do
Sul e Andebol Clube de Oliveira
de Frades-Académico de Viseu.

BASQUETEBOL
I Torneio Minibasquete
“Cidade de Viseu
ASSCR Gumirães”
Pavilhão do Instituto
Politécnico de Viseu
Amanhã
ASSCR Gumirães-Dragon Force
(14h30), Benfica-Sporting (15h25),
ASSCR Gumirães-Sporting
(16h20) e Benfica-Dragon Force
(17h15).
Domingo
Dragon Force-Sporting (9h30),
ASSCR Gumirães-Benfica (10h25).
Encerramento (11h30). 
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HOJE

Stand Up Comedy 
na Aula Magna
do Politécnico

A Associação Académica do
Instituto Politécnico de Viseu
(AAIPV) vai realizar um es-
pectáculo solidário de ‘Stand
Up Comedy’, a partir das
22h00, na Aula Magna do
IPV. Uma parte da receita re-
verterá a favor do Fundo de
Apoio ao Estudante.

Noite de fados 
no Centro Social
de Orgens

O Centro Social de Orgens
realiza uma noite de fados. A
iniciativa conta com a pre-
sença do grupo de fados “Zé
do Telhado”, cujos elementos
cantarão fado de Lisboa e de
Coimbra.

“A Grande 
Ressaca” no
Teatro Viriato

Hoje à noite, às 21h30, estreia
no Teatro Viriato a peça de
teatro “A Grande Ressaca”,
criada no âmbito do K Cena,
Projecto Lusófono de Teatro
Jovem, promovido pelo Tea-
tro Viriato e que também
conta com o Teatro Vila Velha,
do Brasil, e ao Pólo de Min-
delo do nstitutoCamões/Cen-
tro Cultural Português, em
Cabo Verde.

AMANHÃ

Gala dos 
Bombeiros  

O Expocenter, em Viseu, re-
cebe, a partir das 20h00, o
Baile dos Bombeiros Volun-
tários de Viseu. Na iniciativa
irão participar diversos artis-
tas e o jantar dançante con-
tará ainda com a presença
do jornalista José Alberto
Carvalho. Os bilhetes podem
ser adquiridos no Hotel
Montebelo, na Mundicor, si-
tuada no Palácio do Gelo, na
sede da Associação Humani-
tária de Bombeiros Voluntá-
rios de Viseu, localizada na
Rua José Branquinho, e no
quartel, na Quinta da Ribeira,
perto do IP5.

Mostra de zines
no Carmo’81

No âmbito do festival “Vi-
seu_ Cult.Urb”, é inaugurada
no sábado, no espaço
Carmo'81, pelas 16h00, a
Mostra Internacional de Zi-
nes, Fanzines e Edições de
Autor, que contará com a
presença de edições da Aus-
trália, Nova Zelândia, Japão,
Rússia, Canadá, EUA, Reino
Unido, Irlanda, Holanda, Es-
panha e Portugal.

Andebol em cadeira 
de rodas

A cidade de Viseu foi o local

escolhido pela Federação de
Andebol de Portugal para a
realização da fase final do
Campeonato Nacional de
Andebol em Cadeiras de Ro-
das (ACE4). Os jogos decor-
rem no sábado no Pavilhão
Cidade de Viseu e iniciam-se
às 9h30. O final dos jogos
está previsto para as 17h30.

Workshop 
de bricolagem

Para os bricoleiros que gos-
tam de aprender e de aper-
feiçoar as suas habilidades, o
AKI realiza workshops men-
sais gratuitos. Pelas 15h00,
será possível aprender a pin-
tar azulejos de cozinhas e ca-
sas de banho

Concerto em 
Quintela de Orgens

A Fora De Rebanho apresenta,
amanhã à noite, nas instala-
ções da ASDREQ, em Quin-
tela de Orgens, uma noite de
música. Ao palco subirão os
Konad, os Cape Torment, os
Baktheria e os Cruz de Ferro.

The Fucking 
Bastards
animam Ice Club

Amanhã à noite, os três dj’s
conhecidos como The Fuc-
king Bastards regressam ao
Ice Club de Viseu, para ani-
mar a pista de dança.

tome nota
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Título nacional discutido amanhã em Viseu
A cidade de Viseu foi escolhida pela Federação de Ande-
bol de Portugal para realizar a fase final do Campeonato
Nacional de andebol em cadeiras de rodas (ACE4). 
O evento decorre amanhã no Pavilhão Cidade de Viseu.
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ANDEBOL: TAÇA DE PORTUGAL

FC Porto-Benfica
nas meias-finais

FC Porto, Benfica, Sporting e Madeira SAD dis-
putam, amanhã e domingo, em Almada, a ‘final 
four’ da Taça de Portugal de andebol. O primeiro 
finalista sairá do encontro que opõe o ‘outsider’ 
Madeira ao Sporting, a disputar pelas 15h00 de 
amanhã, e o segundo da meia-final a disputar – 
tal como no ‘play-off’ do campeonato nacional 
– entre Benfica e FC Porto, com início às 17h00.
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A equipa madeirense procurar erguer a segunda Taça de Portugal.

Madeira SAD, FC Porto, Ben-
fica e Sporting disputam
este fim de semana, em Al-

mada, a “final four” da Taça de
Portugal de andebol, em que o
vencedor sucederá ao ausente
detentor do troféu, o ABC de
Braga.
O primeiro finalista sairá do

encontro que opõe o ‘outsider’
Madeira SAD ao Sporting, a dis-
putar pelas 15:00 de amanhã, e
o segundo da meia-final a dis-
putar entre Benfica e FC Porto,
com início às 17:00.
O percurso dos quatro fina-

listas foi idêntico, já que fizeram

prevalecer nas sucessivas rondas
o estatuto de favorito perante
adversários acessíveis, e a exce-
ção foi o que poderia ser uma
‘final antecipada’ realizada nos
‘oitavos’, entre o Sporting e o
ABC, ganha pelos ‘leões’ (38-24).
O Madeira SAD chegou às

meias-finais após afastar o Mó-
dicus (35-14), Belenenses (38-
34) e Fafe (33-27). Já o Sporting
eliminou nos 16 avos de final
o Vitória de Setúbal (47-12),
nos oitavos de final o detentor
do troféu ABC (38-24) e nos
quartos de final o CD Marienses
(41-17). JM

madeira SAD-Sporting decidem primeiro finalista da Taça
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