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A1   
SIC Notícias - Edição da

Manhã

 	Duração: 00:00:57

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã

 
ID: 63847426

 
04-04-2016 07:41

1 1 1

Taça de Portugal em Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=ed7caf30

 
O Benfica conquistou a Taça de Portugal em Andebol. O Benfica venceu o Sporting por 1 golo.
 
 
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2016-04-04 07:41
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2016-04-04 08:39
 SIC Notícias - Jornal das 10 , 2016-04-04 10:40
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A2   
TVI 24 - Diário da

Manhã

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: TVI 24 - Diário da Manhã

 
ID: 63846176

 
04-04-2016 06:54

1 1 1

Sporting x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=d2a94c8e

 
O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal em Andebol. Os encarnados venceram o
Sporting na final.
 
 
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2016-04-04 07:45
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2016-04-04 08:32
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2016-04-04 09:38
 TVI - Diário da Manhã , 2016-04-04 06:54
 TVI - Diário da Manhã , 2016-04-04 07:45
 TVI - Diário da Manhã , 2016-04-04 08:32
 TVI - Diário da Manhã , 2016-04-04 09:38
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 63845143 04-04-2016
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 9,12 x 7,31 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63845143 04-04-2016
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A5

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 4,64 x 8,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844690 04-04-2016
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A6

  Tiragem: 144310

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 12,74 x 4,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844508 04-04-2016
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A7

  Tiragem: 144310

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 19,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844590 04-04-2016
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A8

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 12,69 x 5,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63845336 04-04-2016

Derrotou o Sporting
Benfica conquista quinta Taça de Portugal  
O Benfica conquistou a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar. Os encarnados, que venciam por
13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham vencido pela última vez em
2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal domina-
dor, com 15 títulos.

§andebol 
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A9

  Tiragem: 70000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 10,85 x 20,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63843622 04-04-2016

Tiro tardio
de águia
bate leão

Elledy Semedo foi o autor do ‘tiro’ que deu o título nos últimos segundos

MÁRIO CRUZ/LUSA

A equipa de andebol do Benfica
parece talhadaparatriunfos no

prolongamento. As águias tinham-se
apurado para a final da Taça de Por-
tugalcomumgolo nos últimos segun-
dos do prolongamento frente ao FC
Porto. Ontem, aconteceuo mesmo na
final com o Sporting. O herói das

JOÃO TOMÉ
jtome@destak.pt

Benfica volta a vencer
no prolongamento
(agora o Sporting) e
conquista a quinta Taça
de Portugal em andebol.

águias e autor do tiro/golo decisivo
foiElledySemedo. O Benficaconquis-
tou a Taça pela quinta vez, com o
triunfo por 36-35 sobre os leões na
final, já depois do empate 30-30 com
que terminou o tempo regulamentar.

As águias venciam por 13-12 ao in-
tervalo, mas perderamtração napar-
te final do tempo regulamentar, para
recuperar depois no prolongamento.
O Benficavoltaaconquistar o troféu,
que tinhavencido pelaúltimavez em
2010/11, sucedendo no historial da
prova ao ABC. O Sporting domina
com15 títulos. No campeonato, o Ben-
ficaestáaumtriunfo de baterno play-
-offo FC Porto (2-0) e o Sportingestá
empatado (1-1) com o ABC.
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A10

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 12,21 x 1,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844883 04-04-2016
Alavarium começa mal defesa do título feminino de Andebol
O Alavarium Love Tiles, tricampeão nacional de Andebol em seniores femininos, ficou
sem margem de erro na prova depois de, no sábado, ter perdido (22-20) o primeiro jogo
dos 1/4 de final do “play-off” em casa do Maiastars. O próximo jogo será em Aveiro.
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A11

  Tiragem: 26552

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 18,40 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 63843966 04-04-2016
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  Tiragem: 26552

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 7,36 x 2,53 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63843966 04-04-2016
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A13

  Tiragem: 10710

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,77 x 3,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63845435 04-04-2016
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A14

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,98 x 6,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844491 04-04-2016
Vitória sobre o sporting, na final

Benfica conquistou
Taça de andebol
 
O Benfica conquistou ontem a sua quinta Taça de 
Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na fi-
nal por 36-35, depois do empate 30-30 no fim do 
tempo regulamentar. Os ‘encarnados’, que ven-
ciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar 
o troféu, que tinham vencido pela última vez em 
2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
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A15

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 10,20 x 13,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63845263 04-04-2016

O Benfica venceu na final o Sporting por 36-35.

OBenfica conquistou na tarde
de ontem a sua quinta Taça
de Portugal de andebol, ao

vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30
no fim do tempo regulamentar.
Os ‘encarnados’, que venciam

por 13-12 ao intervalo, voltaram
a conquistar o troféu, que ti-
nham vencido pela última vez
em 2010/11, sucedendo no his-
torial da prova ao ABC.

O Benfica ergueu pela quinta
vez a Taça de Portugal, que tem
o Sporting como principal do-
minador, com 15 títulos.
Recorde-se que o Madeira SAD

de Paulo Fidalgo disputou a "Fi-
nal Four" que se disputou em
Almada, no entanto, acabou por
ser afastado precisamente pelo
Sporting, finalista vencido. Já o
Benfica, antes de disputar a final,
eliminou o FC Porto. JM

Benfica vence Sporting e
conquista Taça de Portugal
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A16

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 63845261 04-04-2016
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  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 6,68 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 63845261 04-04-2016
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  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,71 x 6,63 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 63845261 04-04-2016
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A19

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 15,73 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844619 04-04-2016
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A20

  Tiragem: 74277

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 13,83 x 18,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844326 04-04-2016
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A21

  Tiragem: 70000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 10,70 x 12,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63843631 04-04-2016

Depois das vitórias em 1985, 1986, 1987

e 2011, o Benfica voltou a festejar a conquista

da Taça de Portugal. © MÁRIO CRUZ/LUSA

Foi mesmo ao
“cair do pano”
Andebol. Benfica derrota Sporting em final emotiva

disputada em Almada e conquista Taça de Portugal.

Um golo de Elledy Semedo no últi-
mo segundo do prologamento da
final da Taça de Portugal deu on-
tem ao Benfica a sua quinta vitória
na prova. O resultado foi 36-35,
favorável aos encarnados, mas
o jogo podia ter terminado com
qualquer outro desfecho, tal não
foi equilíbrio entre as equipas que
chegaram ao fim do tempo regula-
mentar empatadas 30-30.

O Benfica, que vencia por 13-12
ao intervalo, voltou a conquistar o
troféu, que tinha vencido pela últi-
ma vez em 2010/11, sucedendo no
historial da prova ao ABC.

O Sporting é a equipa com
mais vitórias na Taça de Portugal,
somando 15 títulos.
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A22

  Tiragem: 32778

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 9,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63843588 04-04-2016

Andebol

Benfica derrota 
Sporting e conquista 
Taça de Portugal
O Benfica conquistou ontem 
a sua quinta Taça de Portugal 
de andebol, ao vencer o 
Sporting na final por 36-35 e 
após prolongamento, depois 
do empate 30-30 no fim do 
tempo regulamentar. Os 
“encarnados”, que venciam 
por 13-12 ao intervalo, 
voltaram a conquistar o 
troféu, que tinham ganho 
pela última vez em 2010-
11, sucedendo no historial 
da prova ao ABC. O Benfica 
ergueu pela quinta vez a 
Taça de Portugal, que tem 
o Sporting como principal 
dominador, com 15 títulos.
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A23

  Tiragem: 77394

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 15,92 x 22,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844527 04-04-2016
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A24

  Tiragem: 77394

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 5,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844516 04-04-2016
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A25

  Tiragem: 77394

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 27,28 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 63844436 04-04-2016
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  Tiragem: 77394

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,28 x 4,93 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63844436 04-04-2016
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A27As emoções do andebol
 

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

Meio: Sábado Online

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

 
Por Record A imprevisibilidade dos resultados (alguns decididos no último segundo do
prolongamento!!) fazem do andebol uma das modalidades mais emocionantes do momento. Se a
primeira eliminatória do playoff do campeonato não teve história, a segunda tem sido
verdadeiramente empolgante. E como se não bastasse o Benfica ganhar os dois jogos ao FC Porto, o
Sporting superar o ABC em Braga e depois perder em casa, pelo meio ainda surgiu a Taça de Portugal,
com mais espetáculos de altíssimo nível, como se assistiu este fim-de-semana em Almada. A verdade
é que o momento que o Benfica atravessa é surpreendente. Confesso que no início da época quando vi
sair nomes como Carlos Carneiro, Dario Andrade, José Costa ou Cláudio Pedroso não augurei nada de
bom para os encarnados esta época. As contratações não eram propriamente 'sonantes', a época
anterior tinha sido decepcionante e tudo indicava que esta também seria assim. Mas algo aconteceu
na Luz e julgo que a vitória no Dragão Caixa no primeiro jogo das meias-finais do playoff foi o 'clique'
que Mariano Ortega procurou durante toda a temporada. A essa vitória outras se seguiram e até uma
Taça de Portugal foi parar ao Museu Cosme Damião!E o campeonato? O Benfica está a uma vitória da
final, mas estará mesmo o FC Porto na iminência de cair precocemente, de joelhos? Uma equipa que
foi sete vezes seguidas campeã nacional não atira assim a toalha ao chão, por isso, ou muito me
engano, ainda muita água vai correr debaixo desta ponte.Venham então os bons espectáculos! E de
preferência sem as questiúnculas do futebol acopladas.
 
 01:13 . Record
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A28

  
TVI 24 - Notícias

 	Duração: 00:00:39

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 63851119

 
03-04-2016 22:22

Sporting x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=8051d8af

 
O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal em Andebol. Os encarnados venceram o
Sporting na final.
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A29

  
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 63849132

 
03-04-2016 19:12

Benfica venceu a Taça de Portugal de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=4a19c5b2

 
Benfica venceu a Final da Taça de Portugal de Andebol.
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A30

  
TSF - Notícias

 	Duração: 00:00:40

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 63847305

 
03-04-2016 18:12

Andebol: Sporting x Benfica

http://www.pt.cision.com/s/?l=20536466

 
Sporting defronta o Benfica na Final da Taça de Portugal de Andebol.
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A31

  
CM TV - CM Jornal -

13h

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 13h

 
ID: 63839664

 
03-04-2016 12:55

1 1 1

Confrontos entre adeptos

http://www.pt.cision.com/s/?l=f56a6067

 
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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A32

  
SIC Notícias - Notícias

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 63840618

 
03-04-2016 07:40

1 1 1

Confrontos entre adeptos

http://www.pt.cision.com/s/?l=ada97e6c

 
O jogo da meia-final da Taça de Portugal de Andebol, entre Benfica e FC Porto, ficou marcado por
agressões entre adeptos nas bancadas.
 
 

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2016-04-03 08:15
 SIC Notícias - Notícias , 2016-04-03 09:42
 SIC Notícias - Jornal das 10 , 2016-04-03 10:35
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A33

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 15,78 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 63836407 03-04-2016
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,24 x 4,97 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63836407 03-04-2016
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A35

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 21,34 x 22,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63836421 03-04-2016
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A36

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 10,82 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63836410 03-04-2016
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A37

Benfica vence Sporting (36-35) e conquista Taça de Portugal
 

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

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=605456

 
O Benfica conquistou a quinta Taça de Portugal do seu historial, depois de vencer o Sporting, por 36-
35 após prolongamento, depois de um empate (30-30) no final do tempo regulamentar. Os
encarnados, que tinham vencido a competição pela última vez em 2010/2011, e à semelhança do
encontro da meia-final frente ao FC Porto, chegaram ao golo do triunfo no derradeiro lance da partida
e praticamente no último segundo.
 
 03-04-2016
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A38

Benfica-FC Porto marcado por descatados nas bancadas
 

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

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=605434

 
O Benfica-FC Porto, jogo a contar para as meias-finais da Taça de Portugal em andebol, ficou marcado
pelos desacatos nas bancadas entre os adeptos das duas equipas. Um incidente que motivou a
paragem do jogo que haveria de ser ganho pelos encarnados por 26-25.
 
 03-04-2016
 
 

Página 38



A39

  Tiragem: 144310

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,12 x 19,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63835751 03-04-2016
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A40

Benfica conquista quinta Taça de Portugal de andebol ao vencer Sporting na final
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/benfica_conquista_quinta_taca_de_portugal_de_andebol_ao_

vencer_sporting_na_final.html

 
O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar. Os 'encarnados', que venciam por 13-
12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham vencido pela última vez em 2010/11,
sucedendo no historial da prova ao ABC. O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem
o Sporting como principal dominador, com 15 títulos.
 
 03.04.2016
 
Lusa
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A41

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 11,79 x 10,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63836887 03-04-2016

Andebol
Sporting e Benfica discutem hoje
a final da Taça de Portugal 
Sporting e Benfica são os finalistas da Taça de Portugal, que se discute hoje em Almada, a partir
das 17 horas. Os leões eliminaram o Madeira SAD, enquanto que as águias derrotaram o Futebol
Clube do Porto.
O Sporting CP venceu o Madeira SAD, por 25-32, na primeira meia-final da Taça de Portugal Fide-
lidade Seniores Masculinos. Os verdes e brancos mandaram praticamente sempre na partida,
apesar da boa réplica dos madeirenses. A segunda parte decorreu sob maior controlo do Sporting.
A formação madeirense reduziu até à diferença mínima (17-18), mas não chegou ao empate e o
Sporting voltou a dilatar a vantagem (17-21) com oito minutos jogados, o que levou Paulo Fidal-
go a pedir um ‘time-out’. 
Até ao final do jogo, o Madeira SAD já não encontrou melhores soluções para contrariar a defesa
verde e branca e o Sporting não desperdiçou as oportunidades e, nos dez minutos finais, dilatou a
diferença no marcador até ao apito final. 25-32 foi o resultado final. 
Na segunda meia-final, os encarnados venceram os dragões por 26-25, no terceiro jogo consecu-
tivo 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.
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A42

Benfica conquista quinta Taça de Portugal de andebol ao vencer Sporting na final
 

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

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=79f11a72

 
Actualidade
 
 03 | 04 | 2016   19.04H
 
 O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar.
 
 Os 'encarnados', que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham
vencido pela última vez em 2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
 
 O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal dominador,
com 15 títulos.
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A43

Benfica conquista quinta Taça de Portugal ao vencer Sporting na final
 

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

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2d5f5634

 
Andebol
 
 03 | 04 | 2016   19.04H
 
 O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar.
 
 Os 'encarnados', que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham
vencido pela última vez em 2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
 
 O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal dominador,
com 15 títulos.
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A44

  Tiragem: 10710

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,06 x 8,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63837200 03-04-2016

Página 44



A45

  Tiragem: 10733

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 25,80 x 15,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63837195 03-04-2016
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A46

Benfica vence Sporting e conquista a Taça de Portugal
 

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

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=259356b4

 
03 DE ABRIL DE 201619:12
 
 O Benfica conquistou a sua quinta Taça de andebol, após bater o Sporting no prolongamento
 
 O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar.
 
 Os 'encarnados', que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham
vencido pela última vez em 2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
 
 O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que historicamente tem o Sporting como
principal dominador, com 15 títulos.
 
DN/Lusa
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A47

Benfica derrotra Sporting e conquista Taça de Portugal de Andebol
 

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

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=819252

 
HOJE às 19:03   actualizada às 20:23
 
 O Benfica conquistou a sua quinta Taça de Portugal de andebol após vencer o Sporting na final por
36-35 (30-30 no tempo regulamentar).
 
 Os 'encarnados', que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham
vencido pela última vez em 2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
 
 O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal dominador,
com 15 títulos.
 
 Diário Digital / Lusa
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A48

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 7,79 x 6,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63836848 03-04-2016
Andebol: taça de portugal 

Benfica e Sporting 
estão na final
O Sporting apurou-se ontem para a final da Taça 
de Portugal em andebol, depois do triunfo ante 
o Madeira SAD (32-25). Na outra meia-final, en-
tre Benfica e FC Porto, o duelo foi interrompido 
aos 21 minutos, devido a agressões entre adep-
tos dos dois clubes. Reatado o embate, o Benfica 
venceu os dragões, no prolongamento, por 26-25. 
A final disputa-se hoje em Almada.
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A49

Benfica vence Sporting na final da Taça de Portugal de andebol
 

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

Meio: i Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ebe70459

 
A final da Taça de Portugal de andebol teve lugar no pavilhão de Almada, com início às 17h,
terminando com a vitória do Benfica sobre o Sporting por 36-35. e Para chegar à final 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. No derradeiro jogo da prova a
formação encarnada acabou por ser mais forte, ainda que tenha sido por apenas um tento de
diferença.
 
 03/04/2016 19:16
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A50

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 7,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63835659 03-04-2016

ANDEBOL
SPorTS MADeirA PerDe
e coMPlicA AS conTAS

O velejadorO Sports Madeira
poderá ter dito ontem adeus ao
título após ser derrotada em
casa diante do Colégio Barros
por 28-30, naquele que foi o
primeiro jogo da Final Four do
Campeonato Nacional da I Divi-
são Feminina. Caso almeje
chegar à luta pelo título a
equipa madeirense terá que
forçosamente vencer o pró-
ximo embate por forma a for-
çar a “negra”.
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A51

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,90 x 4,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63835664 03-04-2016

ANDEBOL
MAríTiMo PerDe
DiAnTe Do PorTo “b”
O marítimo foi ontem derrotado
pelo Porto B em partida da 23.ª
jornada da II Divisão Zona
Norte. A formação madeirense
acabou por perder por claros
23-31.
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A52

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 20,51 x 8,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63835658 03-04-2016

Madeirenses foram derrotados pelo Sporting.

OMadeira SAD foi afastado
ontem pelo Sporting da final
da Taça de Portugal de an-

debol, ao perder por 32-25. Ape-
sar de o Madeira SAD ter entra-
do melhor no jogo e ter estado
a vencer por 4-1 aos seis minu-
tos, o Sporting rapidamente
equilibrou a partida, muito por
causa do guarda-redes Eric
Svensson. A equipa ‘verde e
branca’, com maior eficácia,
aproveitou a vantagem numé-
rica devido a exclusão de David
Pinto para se adiantar pela pri-
meira vez no marcador (11-10),

Madeira SAD perde e falha presença na final da Taça Portugal
aos 24’. Após a reviravolta, o
Sporting nunca mais deixou a
dianteira do marcador. Na etapa
complementar, apesar do equi-
líbrio nos primeiros minutos, o
Sporting ‘caminhou’ para uma
vitória segura quando, com me-
nos um jogador, após a exclusão
de João Antunes, conseguiu mar-
car dois golos sem resposta, co-
locando 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.
JM
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A53

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 9,37 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63836671 03-04-2016
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A54

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 4,30 x 6,99 cm²
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Bruno de Carvalho crítica arbitragem
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5108824

 
Publicado
 
 Presidente leonino reagiu na sua página pessoal na rede social Facebook à derrota do Sporting na
final da Taça de Portugal em andebol
 
 O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, reagiu à derrota frente ao Benfica na final da Taça de
Portugal de andebol, deixando várias críticas à equipa de arbitragem e à Federação Portuguesa de
Andebol, na sua página na rede social facebook, dando, porém, os parabéns aos vencedores.
 
 "Temos de saber ganhar e temos de saber perder. Perdemos hoje a final da Taça em andebol.
Parabéns aos vencedores. Mas temos de aturar toda a incompetência calados? Que federação de
andebol é esta que escolhe uma dupla de árbitros que conseguiu adulterar completamente o jogo?
Será que as palavras competência e vergonha saíram do léxico do desporto? Hoje na final de andebol
relembro: 1. Critério completamente distinto na avaliação das jogadas, dependendo da equipa em
causa; 2. Sporting CP a jogar várias vezes com 5 e 4 atletas de campo contra 6, exatamente por essa
dualidade de critérios; 3. Expulsão de 2 jogadores importantíssimos (em momentos fulcrais): aquele
que melhor estava a defender (Bosko) e aquele que é sempre um quebra-cabeças no ataque
(Frankis); 4. Para completar o cenário de total condicionamento da equipa do Sporting CP, também no
prolongamento (e perto do fim), com as equipas empatadas, o Benfica falha um ataque e um dos
árbitros consegue ver uma falta inexistente de Pedro Solha assinalando um livre de 7 metros e ainda
expulsa o jogador do Sporting CP. Eu estava na 1 fila atrás da mesa e a cara de gozo do árbitro mais
do senhor da mesa a decidirem pelo cartão vermelho não dignifica em nada o andebol. Quero com isto
retirar o mérito a quem ganhou? Não! Fizeram um grande jogo e quiseram vencer como nós. O que
quero é simplesmente dar factos e não deixar de fazer notar (mais uma vez) que os árbitros podem,
infelizmente, influenciar um resultado. Um jogo com esta intensidade de ritmo e de enorme esforço
físico, onde se disputa um troféu, e se decide por um golo, os erros sempre para o mesmo lado
adulteram o que o desporto devia ter de mais bonito. Nota muito negativa para a federação de
andebol e para a dupla de árbitros que hoje não dignificaram em nada a modalidade. O que eu tenho
realmente pena é que tenho a sensação que eles todos sabem isto e não se importam nada... Afinal já
não é a primeira vez e, infelizmente, temo, em nome do desporto, que não será a última", escreveu.
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Suor, lágrimas e uma Taça de Portugal
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/multimedia/fotografias.aspx?content_id=5108760

 
Publicado
 
 O Benfica bateu o Sporting na final, por 36-35, e conquistou a quinta Taça de Portugal na história do
clube.
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Benfica conquista a Taça de Portugal em andebol
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5108641

 
Publicado
 
 Clube da Luz venceu por um golo, após prolongamento
 
 O Benfica venceu o Sporting por 36-35, este domingo, na final da Taça de Portugal em Andebol.
 
 Depois de vencer o FC Porto nas meias finais, os encarnados bateram os leões na final, após
prolongamento.
 
 Elledy Semedo, a 10 segundos do fim, marcou o golo decisivo.
 
 É a quinta Taça de Portugal da história do Benfica, que a tinha conquistado pela última vez em 2011,
em Tavira.
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João Gabriel "atira" Taça de Portugal a Bruno de Carvalho
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Futebol/1a_liga/Benfica/interior.aspx?content_id=5108776

 
Publicado
 
 Diretor de comunicação do Benfica recorre às redes sociais para explicar que "o novo ciclo começa
quando se ganha com 7 miúdos da formação" do andebol.
 
 Mal o Benfica venceu o Sporting na final de andebol a Taça de Portugal, João Gabriel, diretor de
comunicação dos encarnados, não perdeu tempo em enviar uma mensagem a Bruno de Carvalho
pelas redes sociais.
 
 "Como sabemos que o novo ciclo começou? Quando ganhamos a Taça de Portugal com 7 miúdos da
formação. Há um novo ciclo!", escreveu João Gabriel no Twitter, em jeito de resposta ao post de
sábado de Bruno de Carvalho no Facebook. "... arredados da disputa de títulos durante mais tempo do
que desejávamos, regressámos às conquistas e todos, quer nós quer os nossos rivais, sabem que o
novo ciclo já começou."
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Fabiano Soares aponta Bonatini aos grandes
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Futebol/1a_liga/Estoril/interior.aspx?content_id=5108774

 
Publicado
 
 Técnico do Estoril assume que o avançado não vai continuar no Estoril.
 
 Autor de 18 golos esta temporada, Léo Bonatini tem sido o grande destaque da equipa do Estoril.
Depois da vitória deste domingo frente ao Paços de Ferreira, o treinador Fabiano Soares assumiu que
o avançado brasileiro não estará ao serviço dos canarinhos na próxima época.
 
 "O Léo [Bonatini] é diferente, tem de jogar nos grandes e na Liga dos Campeões. É um facto
consumado que o Léo não estará cá na próxima época", afirmou o técnico, deixando claro que existem
outras mais-valias no plantel estorilista:
 
 "Há mais jogadores diferentes no Estoril", concluiu.
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Andebol - Bruno de Carvalho felicita Benfica mas critica arbitragem
 

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

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21d036db

 
03 Abril 2016 às 23:56 O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, felicitou este domingo o Benfica
pela conquista na Taça de Portugal de andebol, ao vencer os 'leões' por 36-35, após prolongamento,
mas criticou a federação e a arbitragem da final. "Temos de saber ganhar e temos de saber perder.
Perdemos hoje a final da Taça em andebol. Parabéns aos vencedores. Mas temos de aturar toda a
incompetência calados? Que federação de andebol é esta que escolhe uma dupla de árbitros que
conseguiu adulterar completamente o jogo? Será que as palavras competência e vergonha saíram do
léxico do desporto?", escreveu o presidente do Sporting na sua página oficial no Facebook. Bruno de
Carvalho contestou o "critério completamente distinto na avaliação das jogadas" dos árbitros Tiago
Monteiro e António Trinca, a "expulsão de dois jogadores importantíssimos em momentos fulcrais" e
ainda a sinalização de "uma falta inexistente de Pedro Solha", que foi expulso neste lance. "Eu estava
na primeira fila, atrás da mesa, e a cara de gozo do árbitro mais do senhor da mesa a decidirem pelo
cartão vermelho não dignifica em nada o andebol. Quero com isto retirar o mérito a quem ganhou?
Não! Fizeram um grande jogo e quiseram vencer como nós. O que quero é simplesmente dar factos e
não deixar de fazer notar (mais uma vez) que os árbitros podem, infelizmente, influenciar um
resultado", rematou o dirigente 'leonino'. A equipa do Sporting recusou-se a receber as medalhas de
finalista na Taça de Portugal, que foi conquistada pela quinta vez pelo Benfica. Os 'encarnados', que
venciam ao intervalo por 13-12, resolveram o encontro nos últimos segundos do prolongamento,
depois do empate 30-30 no tempo regulamentar.
 
 03 Abril 2016
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Benfica vence Taça de Portugal de andebol
 

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

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a1b61cec

 
Triunfo sobre o Sporting, após prolongamento, por 36-35.
 
Redação
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Benfica conquista Taça de Portugal ao vencer Sporting na final
 

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

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=912bb625

 
O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar. Os 'encarnados', que venciam por 13-
12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham vencido pela última vez em 2010/11,
sucedendo no historial da prova ao ABC. PUB O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal,
que tem o Sporting como principal dominador, com 15 títulos.
 
 Sun, 03 Apr 2016 20:06:54 +0200
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Benfica conquista Taça de Portugal em andebol
 

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

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cb2d7bf1

 
Por Lusa 03/04/2016 - 20:37 "Encarnados" derrotam Sporting na final após prolongamento. O Benfica
já conquistou por cinco vezes a Taça de Portugal em andebol Nuno Ferreira Santos Andebol Outras
Modalidades O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o
Sporting na final por 36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar. Os 'encarnados',
que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham vencido pela última
vez em 2010-11, sucedendo no historial da prova ao ABC. O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de
Portugal, que tem o Sporting como principal dominador, com 15 títulos.
 
 03/04/2016 - 20:37
 
Lusa
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Mariano Ortega: Tivemos a sorte que precisamos
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4fba8bcd

 
Naturalmente satisfeito pela vitória na final da Taça de Portugal, diante do Sporting, Mariano Ortega
deixou uma longa dedicatória, frisando que a equipa da Luz teve a sorte que precisava, mas que
precisou de lutar para a ter. "Sinto-me muito feliz por ter ganho. Dedico esta vitória a todos, desde o
corpo técnico, aos que estão dia a dia no pavilhão, aos jogadores e aos adeptos que acreditam no
nosso trabalho, desde o presidente ao último benfiquista, merecemos esta vitória", começou por dizer.
"Temos princípios claros, trabalhar com equipa, com vontade e esse é o segredo acreditamos durante
a semana que podemos encarar os jogos no fim de semana. Tivemos a sorte que precisamos, mas
para a ter é preciso procurá-la. Como treinador profissional é o meu primeiro título, recordarei esta
Taça durante muitos anos como benfiquista que sou", frisou o técnico espanhol. Continuar a ler "Cada
decisão é muito importante, tens a sensação que podes ganhar ou perder, tivemos a sorte de a bola
do Elledy Semedo ter entrado no fim, mas trabalhámos muito. Quando ganhamos ou perdemos é
sempre complicado falar da arbitragem", finalizou. Autor: Lusa
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João Pais: O melhor remédio para o cansaço são as vitórias
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b2defd1e

 
Jogar prolongamentos parece ser uma especialidade recente para o Benfica. É que, nos últimos quatro
jogos nacionais, os encarnados foram por quatro vezes ao tempo extra e venceram todos eles.
Quarenta minutos a mais no conjunto desses encontros, algo que para o capitão João Pais é uma
prova da fibra de que é feita os elementos da turma da Luz. "Em quinze dias vamos para o quarto
prolongamento, é para isto que nos preparamos, mais do que fisicamente, o que se trabalha é a
cabeça, este grupo. Estamos no caminho certo, a fazer as coisas como deve ser e isto é um pequeno
passo. Temos uma grande vitória de coração, sacrifício, dor e jogadores a sério", começou por dizer,
depois do triunfo diante do Sporting na final da Taça de Portugal. "Temos um grande coletivo e isso
tem-se demonstrado vê-se em jogos de prolongamento. O caminho faz se caminhado, ganhámos uma
competição. Temos micro objetivos para alcançar um grande objetivo, o primeiro já esta, tenho um
orgulho imenso. O melhor remédio para o cansaço são as vitórias, se a cabeça está a funcionar, uma
final não dói nada", finalizou. Continuar a ler Autor: Lusa
 
 23h04
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Bruno de Carvalho: Árbitros adulteraram por completo o jogo
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=86d42c11

 
Bruno de Carvalho deixou duras críticas à Federação Portuguesa de Andebol e aos árbitros escolhidos
para a final da Taça de Portugal de andebol, que terminou com a vitória do Benfica sobre o Sporting.
No seu Facebook, o presidente leonino deu os parabéns aos encarnados e atribuiu mérito ao rival pelo
triunfo, mas não deixou de falar em "incompetência" da equipa de arbitragem e do órgão federativa.
"Mas temos de aturar toda a incompetência calados? Que federação de andebol é esta que escolhe
uma dupla de árbitros que conseguiu adulterar completamente o jogo? (...) Um jogo com esta
intensidade de ritmo e de enorme esforço físico, onde se disputa um troféu, e se decide por um golo,
os erros sempre para o mesmo lado adulteram o que o desporto devia ter de mais bonito. Nota muito
negativa para a Federação de Andebol e para a dupla de árbitros que hoje não dignificaram em nada a
modalidade", apontou Bruno de Carvalho. "Quero com isto retirar o mérito a quem ganhou? Não!
Fizeram um grande jogo e quiseram vencer como nós. O que quero é simplesmente dar factos e não
deixar de fazer notar (mais uma vez) que os árbitros podem, infelizmente, influenciar um resultado",
acrescentou o líder verde e branco. Cara de gozo Entre as várias decisões, durante o jogo, que Bruno
de Carvalho considera terem prejudicado o Sporting, o presidente dos leões criticou ainda a atitude da
equipa de arbitragem num lance específico: "O Benfica falha um ataque e um dos árbitros consegue
ver uma falta inexistente de Pedro Solha, assinalando um livre de 7 metros e ainda expulsa o jogador
do Sporting. Eu estava na fila atrás da mesa e a cara de gozo do árbitro, mais do senhor da mesa, a
decidirem pelo cartão vermelho não dignifica em nada o andebol." Temos de saber ganhar e temos de
saber perder.Perdemos hoje a final da Taça em andebol. Parabéns aos vencedores.Mas... Publicado
por Bruno de Carvalho em Domingo, 3 de Abril de 2016
 
 21h38
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Zupo Equisoian: A sensação é que me roubaram a carteira
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a5557e7b

 
Naturalmente desapontando pelo desaire na final da Taça de Portugal, diante do Benfica, o técnico
sportinguista Zupo Equisoian deixou duras críticas à equipa de arbitragem que orientou o jogo em
Almada, chegando a dizer que sentiu como se lhe tivessem roubado a carteira. "Foi um jogo muito
equilibrado, o Benfica marcava, empatávamos, fomos para o intervalo a perder por um. Na segunda
parte, a cinco minutos do fim íamos com dois golos de avanço, mas é muito difícil jogar os últimos
minutos com quatro jogadores. No final do prolongamento eles tiveram a sorte de ter um remate nos
últimos segundos e marcaram. É doloroso perder assim pois podia ter sido outro resultado,
perfeitamente", começou por lamentar. "A sensação é que me roubaram a carteira, para mim os
árbitros estragaram o jogo, para mim, com todo o respeito, os árbitros lixaram a final. Quanto
protestou o Benfica e quanto protestou o Sporting? Se te queixas é porque algo não está bom. Para
mim a arbitragem foi tendenciosa para o Benfica no prolongamento. Se o clube não recebeu as
medalhas foi porque não se identificou com algo que tenha acontecido", finalizou. Continuar a ler
Autor: Lusa
 
 22h58
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Ricardinho felicita Benfica pela conquista da Taça de Portugal
 

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

Meio: Record Online Autores: Luís Miroto Simões

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8f80bd00

 
Ricardinho mostra estar bem atento à realidade do Benfica, clube por onde já passou, e não só ao
futsal ou futebol. O futsalista do Inter Movistar aproveitou as redes sociais para felicitar as águias pela
conquista da Taça de Portugal de andebol, este domingo, frente ao Sporting. "Mais uma taça... E como
o Benfica não é só futebol, desta vez foi o andebol... Parabéns equipa, siga, venha a próxima",
escreveu Ricardinho na sua conta no Twitter. Mais um taça.. E como o Benfica não é só futebol, desta
vez foi o andebol ... Parabéns equipa, siga, venha a próxima.. Parabéns - ricardinho10
(@ricardinho10ofi) 3 de abril de 2016 Autor: Luís Miroto Simões
 
 19h23
 
Luís Miroto Simões
 
 

Página 73



A74

Bruno de Carvalho: "Temos de aturar toda a incompetência calados?"
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7419d328

 
03-04-2016 22:15
 
 Presidente do Sporting queixou-se da arbitragem no jogo da Taça de Portugal em Andebol.
 
 Bruno de Carvalho: "Temos de aturar toda a incompetência calados?"
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Depois da derrota do Sporting na final da Taça de Portugal de Andebol, Bruno de Carvalho reagiu,
lançando críticas à arbitragem. Num extenso comentário, o presidente do Sporting começou por
congratular o Benfica pela conquista do troféu.
 
 Leia o comentário de Bruno de Carvalho:
 
 "Temos de saber ganhar e temos de saber perder. Perdemos hoje a final da Taça em andebol.
Parabéns aos vencedores. Mas temos de aturar toda a incompetência calados? Que Federação de
andebol é esta que escolhe uma dupla de árbitros que conseguiu adulterar completamente o jogo?
Será que as palavras competência e vergonha saíram do léxico do desporto? Hoje na final de andebol
relembro: 1. Critério completamente distinto na avaliação das jogadas, dependendo da equipa em
causa; 2. Sporting a jogar várias vezes com 5 e 4 atletas de campo contra 6, exatamente por essa
dualidade de critérios; 3. Expulsão de 2 jogadores importantíssimos (em momentos fulcrais): aquele
que melhor estava a defender (Bosko) e aquele que é sempre um quebra-cabeças no ataque
(Frankis); 4. Para completar o cenário de total condicionamento da equipa do Sporting CP, também no
prolongamento (e perto do fim), com as equipas empatadas, o Benfica falha um ataque e um dos
árbitros consegue ver uma falta inexistente de Pedro Solha assinalando um livre de 7 metros e ainda
expulsa o jogador do Sporting CP. Eu estava na 1 fila atrás da mesa e a cara de gozo do árbitro mais
do senhor da mesa a decidirem pelo cartão vermelho não dignifica em nada o andebol. Quero com isto
retirar o mérito a quem ganhou? Não! Fizeram um grande jogo e quiseram vencer como nós. O que
quero é simplesmente dar factos e não deixar de fazer notar (mais uma vez) que os árbitros podem,
infelizmente, influenciar um resultado. Um jogo com esta intensidade de ritmo e de enorme esforço
físico, onde se disputa um troféu, e se decide por um golo, os erros sempre para o mesmo lado
adulteram o que o desporto devia ter de mais bonito. Nota muito negativa para a federação de
andebol e para a dupla de árbitros que hoje não dignificaram em nada a modalidade. O que eu tenho
realmente pena é que tenho a sensação que eles todos sabem isto e não se importam nada... Afinal já
não é a primeira vez e, infelizmente, temo, em nome do desporto, que não será a última", escreveu
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João Gabriel lança farpa a Bruno de Carvalho
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7ae2b3cf

 
03-04-2016 21:03
 
 Diretor de comunicação das "águas" comentou declarações do presidente do Sporting.
 
 Foto: DR
 
 João Gabriel lança farpa a Bruno de Carvalho
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 João Gabriel respondeu a Bruno de Carvalho, depois do líder dos "leões" ter afirmado que se estava a
iniciar um novo ciclo.
 
 As declarações do diretor de comunicação do Benfica surgem depois da vitória do Benfica na Taça de
Portugal de Andebol frente ao Sporting.
 
 "Como sabemos que o novo ciclo começou? Quando ganhamos a Taça de Portugal com 7 putos da
formação. Há um novo ciclo!", escreveu João Gabriel na sua conta no Twitter.
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Benfica vence Sporting e conquista 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=94c0cf42

 
03-04-2016 19:30
 
 O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal dominador,
com 15 títulos.
 
 Foto: Lusa
 
 Benfica defrontou o Sporting na final da Taça de Portugal.
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica conquistou hoje a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar.
 
 Os 'encarnados', que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham
vencido pela última vez em 2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
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Sporting e Benfica disputam hoje a final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-04-2016
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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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Benfica vence Sporting na final da Taça de Portugal de andebol
 

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

Meio: Sol Online

URL:http://www.sol.pt/noticia/502188

 
A final da Taça de Portugal de andebol teve lugar no pavilhão de Almada, com início às 17h,
terminando com a vitória do Benfica sobre o Sporting por 36-35. Para chegar à final 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. No derradeiro jogo da prova a
formação encarnada acabou por ser mais forte, ainda que tenha sido por apenas um tento de
diferença. SOL
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Mariano Ortega: Tivemos a sorte que precisamos
 

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

Meio: Sábado Online

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

 
Mariano Ortega deixou uma longa dedicatória, frisando que a equipa da Luz teve a sorte que
precisava, mas que precisou de lutar para a ter. Por Record Naturalmente satisfeito pela vitória na
final da Taça de Portugal, diante do Sporting, Mariano Ortega deixou uma longa dedicatória, frisando
que a equipa da Luz teve a sorte que precisava, mas que precisou de lutar para a ter."Sinto-me muito
feliz por ter ganho. Dedico esta vitória a todos, desde o corpo técnico, aos que estão dia a dia no
pavilhão, aos jogadores e aos adeptos que acreditam no nosso trabalho, desde o presidente ao último
benfiquista, merecemos esta vitória", começou por dizer."Temos princípios claros, trabalhar com
equipa, com vontade e esse é o segredo acreditamos durante a semana que podemos encarar os
jogos no fim de semana. Tivemos a sorte que precisamos, mas para a ter é preciso procurá-la. Como
treinador profissional é o meu primeiro título, recordarei esta Taça durante muitos anos como
benfiquista que sou", frisou o técnico espanhol."Cada decisão é muito importante, tens a sensação que
podes ganhar ou perder, tivemos a sorte de a bola do Elledy Semedo ter entrado no fim, mas
trabalhámos muito. Quando ganhamos ou perdemos é sempre complicado falar da arbitragem",
finalizou.
 
 22:54 . Record
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João Pais: O melhor remédio para o cansaço são as vitórias
 

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

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/joao_pais_o_melhor_remedio_para_o_cansaco_sao_as_vitorias.htm

l

 
Capitão do Benfica desvaloriza longa sequência de prolongamentos Por Record Jogar prolongamentos
parece ser uma especialidade recente para o Benfica. É que, nos últimos quatro jogos nacionais, os
encarnados foram por quatro vezes ao tempo extra e venceram todos eles. Quarenta minutos a mais
no conjunto desses encontros, algo que para o capitão João Pais é uma prova da fibra de que é feita
os elementos da turma da Luz."Em quinze dias vamos para o quarto prolongamento, é para isto que
nos preparamos, mais do que fisicamente, o que se trabalha é a cabeça, este grupo. Estamos no
caminho certo, a fazer as coisas como deve ser e isto é um pequeno passo. Temos uma grande vitória
de coração, sacrifício, dor e jogadores a sério", começou por dizer, depois do triunfo diante do
Sporting na final da Taça de Portugal."Temos um grande coletivo e isso tem-se demonstrado vê-se em
jogos de prolongamento. O caminho faz se caminhado, ganhámos uma competição. Temos micro
objetivos para alcançar um grande objetivo, o primeiro já esta, tenho um orgulho imenso. O melhor
remédio para o cansaço são as vitórias, se a cabeça está a funcionar, uma final não dói nada",
finalizou.
 
 23:04 . Record
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Bruno de Carvalho: Árbitros adulteraram por completo o jogo
 

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

Meio: Sábado Online

URL:

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

 
Presidente leonino dá os parabéns ao Benfica mas deixa duras críticas à Federação de Andebol e
arbitragem Por Record Bruno de Carvalho deixou duras críticas à Federação Portuguesa de Andebol e
aos árbitros escolhidos para a final da Taça de Portugal de andebol, que terminou com a vitória do
Benfica sobre o Sporting. No seu Facebook, o presidente leonino deu os parabéns aos encarnados e
atribuiu-lhes mérito pelo triunfo, mas não deixou de falar em "incompetência" da equipa de
arbitragem e do órgão federativa."Um jogo com esta intensidade de ritmo e de enorme esforço físico,
onde se disputa um troféu, e se decide por um golo, os erros sempre para o mesmo lado adulteram o
que o desporto devia ter de mais bonito. Nota muito negativa para a Federação de Andebol e para a
dupla de árbitros que hoje não dignificaram em nada a modalidade", afirmou.(em atualização) //
Temos de saber ganhar e temos de saber perder.Perdemos hoje a final da Taça em andebol. Parabéns
aos vencedores.Mas... Publicado por Bruno de Carvalho em Domingo, 3 de Abril de 2016
 
 21:38 . Record
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Zupo Equisoian: A sensação é que me roubaram a carteira
 

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

Meio: Sábado Online

URL:

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

 
Zupo Equisoian deixou duras críticas à equipa de arbitragem que orientou o jogo em Almada,
chegando a dizer que sentiu como se lhe tivessem roubado a carteira. Por Record Naturalmente
desapontando pelo desaire na final da Taça de Portugal, diante do Benfica, o técnico sportinguista
Zupo Equisoian deixou duras críticas à equipa de arbitragem que orientou o jogo em Almada,
chegando a dizer que sentiu como se lhe tivessem roubado a carteira."Foi um jogo muito equilibrado,
o Benfica marcava, empatávamos, fomos para o intervalo a perder por um. Na segunda parte, a cinco
minutos do fim íamos com dois golos de avanço, mas é muito difícil jogar os últimos minutos com
quatro jogadores. No final do prolongamento eles tiveram a sorte de ter um remate nos últimos
segundos e marcaram. É doloroso perder assim pois podia ter sido outro resultado, perfeitamente",
começou por lamentar."A sensação é que me roubaram a carteira, para mim os árbitros estragaram o
jogo, para mim, com todo o respeito, os árbitros lixaram a final. Quanto protestou o Benfica e quanto
protestou o Sporting? Se te queixas é porque algo não está bom. Para mim a arbitragem foi
tendenciosa para o Benfica no prolongamento. Se o clube não recebeu as medalhas foi porque não se
identificou com algo que tenha acontecido", finalizou.
 
 22:58 . Record
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Benfica conquista quinta Taça de Portugal de andebol
 

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

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=54db4859

 
O Benfica derrotou o Sporting na final por 36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo
suplementar. PUB Os 'encarnados', que venciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o
troféu, que tinham vencido pela última vez em 2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC. O
Benfica ergueu, este domingo, pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal
dominador, com 15 títulos. PUB PUB
 
 03 de ABRIL de 2016
 
TSF/Lusa
 
 

Página 83



A84

  
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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Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 63839763

 
02-04-2016 18:06

Distúrbios no jogo Benfica x FC.Porto

http://www.pt.cision.com/s/?l=2e8214b0

 
Distúrbios no jogo de andebol entre o Benfica x FC.Porto, leva à interrupção da partida.
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SIC Notícias - Notícias

 	Duração: 00:01:18

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 63840211

 
02-04-2016 01:20

1 1 1

Confrontos entre adeptos

http://www.pt.cision.com/s/?l=7bd81508

 
O jogo da meia-final da Taça de Portugal de Andebol, entre Benfica e FC Porto, ficou marcado por
agressões entre adeptos nas bancadas.
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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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Benfica-FC Porto em andebol foi 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 da partida 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.
 
 02.04.2016
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Hoje em Aveiro

A CAMINHADA JUNTOS
PELO AUTISMO decorre
hoje, com início às 15 horas,
com ponto de encontro no
Rossio. A iniciativa é do
Grupo de Pais Habilitar e do
Centro Hospitalar do Baixo
Vouga.

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

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

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

A 582.ª EDIÇÃO DA FEIRA
DE MARÇO decorre no Par-
que de Exposições de Aveiro.
Um certame que alia a com-
ponente comercial ao diverti-
mento em família, para des-
frutar até ao dia 25 de Abril.

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

ESTÁGIO DE DANÇA DA
PÁSCOA termina hoje 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 
Guimarães, está patente 
ao público na Galeria 
Enquadrar.

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

MÉTODO DORN BREUSS -
Alinhamento postural da co-
luna vertebral e de todas as
articulações do corpo acessí-
vel a profissionais e para
quem se pretenda iniciar na
área. Método com origem na
Alemanha, seguro, eficaz, sem
manipulações vertebrais. Hoje
e amanhã, por João Soares,
membro oficial da D.B. Alemã.
Info/Inscrições: www.rodrigo-
belard.com, 926 425 817.

Nos próximos dias

A INCLU-RIA - Associação
Humanitária de Esgueira pro-
move a 9 de Abril o debate
“Desigualdade, pobreza e po-
líticas públicas” (biblioteca de
Aveiro, 15 horas), moderado
por João Amaral, técnico su-
perior de Reinserção Social e
com a presença de Rosário
Gama, presidente da associa-
ção APRE – Aposentados,
Pensionistas e Reformados, e
de Acácio Conde, da Rede
Europeia Anti-Pobreza.

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…

A ORQUESTRA DA BIDA AI-
RADA, projecto de comuni-
dade integrado no Festival
“Rádio Faneca”, tem inscri-
ções abertas. Esta orquestra
muito peculiar procura pes-
soas de todas as idades que
gostem de música, com ou
sem experiência. Após en-
saios (hoje e nos dias 16, 18,
23, 26, 27 e 28 de Maio), o es-
pectáculo realizar-se-á no dia
29 de Maio. As inscrições po-
dem realizar-se através da en-
trega de ficha de inscrição nos
centros culturais de Ílhavo e
da Gafanha da Nazaré, ou
através do preenchimento de
formulário disponível
em www.centrocultural.cm-
ilhavo.pt.

UMA CAMPANHA DE RECO-
LHA DE ARTIGOS para se-
niores decorre hoje e ama-

nhã no Dolce Vita Ovar e no
Continente Modelo Ovar. A
iniciativa é do Agrupamento
de Escolas de Ovar.

MILITARES DA GNR partici-
pam hoje na iniciativa “Aos
sábados, conto contigo”, na
Biblioteca de Albergaria-a-
Velha (11 horas).

O FESTIVAL GASTRONÓ-
MICO DA LAMPREIA E DO
SÁVEL da Ria realiza-se hoje
e amanhã no Cais do Bico, na
Murtosa.

O OLIVEIRA DO BAIRRO
SPORT CLUBE promove
hoje a gala Falcões de Ouro,
no âmbito da celebração do
seu 94.º aniversário. A inicia-
tiva decorre na Residencial
Estância, pelas 19.30 horas.

A ORQUESTRA MUNICIPAL
DE ÁGUEDA promove hoje
um desfile a partir das 15 ho-
ras, entre a Câmara e o Cine-
Teatro S. Pedro.

O CONGRESSO NACIONAL
DO PSD realiza-se até do-
mingo em Espinho.

MIGUEL ÂNGELO, antigo vo-
calista dos Delfins, dará um
concerto amanhã, 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 hoje o seu quarto 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.º 4. 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 até ao
final do mês a exposição de
ilustração “Histórias de
Arouca”, de Pedro Avelar.

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

I FESTIVAL DE PERCUSSÃO
DA JOBRA decorre até hoje
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 DE CASTELO DE PAIVA
acolhe, até ao dia 30 de Abril,
a exposição de pintura “Sensi-
bilidades”, do artista paivense
Mendes Monteiro, que apre-
senta duas dezenas de pintu-
ras a óleo em tela e azulejo.

A EXPOSIÇÃO DE FOTO-
GRAFIA “SER DEVIR”, de

Virgílio Ferreira, está patente
no Museu Marítimo de Ílhavo
até 24 de Abril. Este projecto,
desenvolvido durante o ano
2013, está integrado no pré-
mio Europeu 1000 Words
Award.

O MUSEU DO VINHO DA
BAIRRADA acolhe, até ao dia
30 de Abril, uma mostra da
obra do pintor Júlio Pomar,
denominada “O Mundo Habi-
tado”.

A EXPOSIÇÃO “HOW TO
DO THINGS WITH BODIES”,
da Companhia João Garcia
Miguel, está patente no Cen-
tro Cultural de Ílhavo. Para
ver até ao dia 30 de Abril.

Inscrições

RETIRO DE LIBERTAÇÃO
EMOCIONAL, a acontecer
nos próximos dias 15, 16 e 17,
é a sugestão para a liberta-
ção do corpo e do campo
psico-emocional, com vista a
um reequilíbrio e harmoniza-
ção geral. Para informações e
inscrições, consultar
www.rodrigobelard.com /
926425817.

COLÉGIO DE ALBERGARIA
promove um encontro-conví-
vio de ex alunos no dia 16 de
Abril, para reviver momentos
e memórias. Programa co-
meça pelas 10.30 horas, há
uma Missa na Capela do Co-
légio pelas 11 horas, seguida
de almoço. A tarde é preen-
chida por animação e memó-
rias. Inscrições estão abertas
até ao dia 31: 934171774,
966377451 ou 234523172.

A INCLU-RIA – Associação
Humanitária de Esgueira tem
abertas as inscrições para as
aulas de Educação Musical,
que poderão ser feitas pelo
962357284.

É Notícia

É NOTÍCIA
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Nuno Reis e Alfredo Torres
vão disputar o Scandibérico

ELEITOS Portugal, Espanha,
Noruega e a anfitriã Suécia vão
disputar, entre a próxima sex -
ta-feira e domingo, mais uma
edição do Torneio Scandibé-
rico, que, desta vez, irá decorrer
em Landskrona, na Suécia.

Este será mais um momento
de preparação para a Selecção
Nacional de Juniores B mascu-
lina, que em Agosto vai partici-
par no Campeonato da Europa
Juniores Sub/18 – 1.ª Divisão.

Para efectuar o estágio de pre-
paração, que arranca segunda-
feira em Almada, e disputar o
torneio internacional, o selec-
cionador nacional, Nu no San-

tos, convocou 16 jogadores. En-
tre os eleitos, merece destaque
a chamada de Nuno Reis, se-
gunda linha do Feirense, e a do
jovem Alfredo Torres (ainda Jú-
nior C), primeira linha da Artís-
tica de Avanca. Os dois jovens
praticantes são os únicos que
jogam no distrito e mereceram
a confiança dos responsáveis
federativos. |

Andebol
Juniores B

Nuno Reis é um dos eleitos 
de Nuno Santos

D.R.
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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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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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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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FUTEBOL
I Liga, 28.ª jornada: Marítimo-
Nacional, às 18:30 (SportTV1)
no Estádio do CS Marítimo, nos
Barreiros. Outros jogos: Arou-
ca-Académica (16:15
SportTV1) e Guimarães-Boa-
vista (20:45 SportTV1).
Liga Espanhola, 31.ª jornada:
Barcelona-Real Madrid, às
18:30o (SportTV2).
Juniores, I Divisão Nacional,
fase de manutenção: Sacave-
nense-Nacional, às 16:00.
Juniores, II Divisão Nacional,
fase de subida, 5.ª jornada:
Marítimo-Naval, às 15:00 em
Santo António.
Divisão de Honra, 18.ª jornada:
Santacruzense-Pontassolense
(16:30 Santa Cruz) e Portosan-
tense-1.º Maio (15:00 Porto
Santo).
I Divisão Regional, 14.ª jornada:
Xavelhas-CF União (16:30 C.ª
Lobos), Santo da Serra-Porto
da Cruz (16:00 Santo da Ser-
ra), CFF Madeira-Ribeira-Brava
(16:00 Ribeira Brava), Andori-
nha-Choupana (16:00 Santo
António). Descansa: Carvalhei-
ro. Torneio sub-14 da AFM, 2.ª
jornada: Madeira A-Marítimo
(09:00) e Madeira B-Jersey
(10:15) em Gaula; Nacional-
Câmara de Lobos (09:00) e
União-Camacha (10:15) no
Vale Paraíso).
Torneio sub-14 da AFM, 3.ª jor-
nada: Marítimo-Camacha
(15:00) e Madeira A-União
(16:15) na Camacha; Nacional-
Jersey (15:00) e Câmara de
Lobos-Madeira B (16:15) na
Choupana.
Treino União, às 10:30 no Vale
Paraíso.

BASQUETEBOL
I Divisão Feminina: Marítimo-
Galitos, às 13:30 no pavilhão
da Nazaré.

ANDEBOL
Final 4 da Taça de Portugal
Masculina: Madeira SAD-Spor-
ting (15:00) e Benfica-FC Porto
(17:00), no Complexo de Alma-
da.
Campeonato Nacional da II Di-
visão Masculina: Marítimo-FC
Porto B, às 15:00 no Pavilhão
do Marítimo.

VOLEIBOL
II Divisão Feminina, fase de su-
bida: CS Madeira-Infesta, às
19:00 no Pavilhão da Levada.
II Divisão Masculina, fase de
manutenção: Marítimo-Ala
Nun'Álvares, às 18:00 no Pavi-
lhão do Marítimo.

Agenda desportiva

Página 101



A102

  Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 15,37 x 22,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63829342 02-04-2016

«A vitória é possível»
frente ao Sporting
Gonçalo Vieira, ponta esquerda do Madeira SAD, reconhece que a formação
“leonina” é favorita, mas a equipa madeirense vai lutar até ao último segundo.

M
adeira SAD e Sporting de-
cidem hoje o primeiro fi-
nalista da Taça de Portu-
gal em andebol. A equipa
lisboeta é apontada como

favorita, com o próprios madei-
renses reconhecem. Mas só depois
do apito final é que o «sonho» po-
derá ser considerado como inal-
cançável. O jogo tem início mar-
cado para as 15:00, no Complexo
Municipal de Desportos de Alma-
da. 

«Para o jogo com o Sporting
vamos com o único objetivo de
realizar um jogo de alto nível e
concentração, de modo a que no
final possamos estar satisfeitos
com o nosso trabalho», disse o
ponta esquerda do Madeira SAD,
Gonçalo Vieira, na antevisão da
partida feita ao site do clube ma-
deirense. 

«Sabemos que a vitória é possí-
vel se estivermos no nosso nível
mais elevado, tal como já aconte-
ceu anteriormente», acrescentou,
recordando que a equipa madei-

Gonçalo Vieira promete um Madeira SAD de «alto nível».
©

 L
us

a

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

rense já venceu os “leões” esta
temporada. Mas, sublinhou, «o
Sporting é uma equipa com mui-
tas soluções pelo que não espera-
mos facilitismos da parte do ad-
versário». Seja qual for o resultado
final, Gonçalo Vieira lembra que
ao garantir a presença na “final
four” da Taça de Portugal, a sua
equipa voltou a «estar de novo no
topo do andebol nacional», pelo
que «se encontra motivada». 

«Estão presentes nesta compe-
tição grandes equipas pelo que
esperamos realizar bons espetá-
culos de andebol. O nosso sonho
claro, passa por ganhar a Taça
mas sabemos que das quatro equi-
pas presentes, teoricamente, so-
mos a menos favorita», concluiu.

Na outra meia-final, agendada
para as 17:00 de hoje, no mesmo
recinto desportivo, o Benfica vai
medir forças com o FC Porto. JM
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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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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
 
 

Página 111



A112

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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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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Benfica sabe sofrer nos jogos a eliminar
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b0f95cdc

 
Um Benfica personalizado, a saber sofrer nos jogos a eliminar e com uma atuação surpreendente nas
meias-finais do playoff do campeonato, deixa o FC Porto em apuros para o segundo jogo de hoje
(17h00) da final-four da Taça de Portugal, que se disputa no Complexo Municipal dos Desportos de
Almada, no Feijó. As águias prepararam bem a temporada e o trabalho do seu treinador, o espanhol
Mariano Ortega, começa, finalmente, a dar frutos, com aumento de confiança da equipa. Depois de
duas derrotas na fase regular do campeonato frente ao heptacampeão, os encarnados igualaram [ver
quadro] o saldo da época (2-2) com duas vitórias na fase decisiva da mais importante prova
intramuros e os dragões ficaram encostados às cordas. O técnico Mariano Ortega falou ontem à BTV e
elogiou o espírito de sacrifício do Benfica no lançamento do clássico: "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", considerou o espanhol, que só conseguiu vencer os
dois clássicos no prolongamento. Continuar a ler Já o treinador do FC Porto, Ricardo Costa, sabe que o
seu conjunto está sob grande pressão, mas é contando com esse fator que a equipa pode dar a volta
por cima: "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", considerou o técnico na página
online do clube, onde lamentou mais uma vez a falta de ritmo dos dragões nesta fase, a contrastar
com um rival que ainda está em todas as frentes. A outra meia-final da Taça de Portugal joga-se
também hoje (15h00) entre Sporting e Madeira SAD. Os vencedores apuraram-se para a final de
amanhã (17h00), numa prova onde o detentor do troféu e da Supertaça, o ABC, foi precocemente
afastado. Autor: Alexandre Reis
 
 07h34
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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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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
 
 

Página 121



A122

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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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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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.
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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
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d37495c3

 
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
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4e63e056

 
02-04-2016 18:28
 
 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
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c0a0d45a

 
02-04-2016 16:44
 
 '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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Benfica sabe sofrer nos jogos a eliminar
 

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

Meio: Sábado Online

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

 
FC Porto sob pressão na final-four da Taça em Almada Por Record Um Benfica personalizado, a saber
sofrer nos jogos a eliminar e com uma atuação surpreendente nas meias-finais do playoff do
campeonato, deixa o FC Porto em apuros para o segundo jogo de hoje (17h00) da final-four da Taça
de Portugal, que se disputa no Complexo Municipal dos Desportos de Almada, no Feijó.As águias
prepararam bem a temporada e o trabalho do seu treinador, o espanhol Mariano Ortega, começa,
finalmente, a dar frutos, com aumento de confiança da equipa. Depois de duas derrotas na fase
regular do campeonato frente ao heptacampeão, os encarnados igualaram [ver quadro] o saldo da
época (2-2) com duas vitórias na fase decisiva da mais importante prova intramuros e os dragões
ficaram encostados às cordas.O técnico Mariano Ortega falou ontem à BTV e elogiou o espírito de
sacrifício do Benfica no lançamento do clássico: "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", considerou o espanhol, que só conseguiu vencer os dois
clássicos no prolongamento.Já o treinador do FC Porto, Ricardo Costa, sabe que o seu conjunto está
sob grande pressão, mas é contando com esse fator que a equipa pode dar a volta por cima: "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", considerou o técnico na página online do clube,
onde lamentou mais uma vez a falta de ritmo dos dragões nesta fase, a contrastar com um rival que
ainda está em todas as frentes.A outra meia-final da Taça de Portugal joga-se também hoje (15h00)
entre Sporting e Madeira SAD. Os vencedores apuraram-se para a final de amanhã (17h00), numa
prova onde o detentor do troféu e da Supertaça, o ABC, foi precocemente afastado.
 
 07:34 . 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
 
 

Página 132



A133

Benfica volta a derrotar FC Porto com golo no último segundo
 

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

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_volta_a_derrotar_fc_porto_com_golo_no_ultimo_segundo.ht

ml

 
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
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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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Ricardo Costa: Se querem matar o FC Porto não vai ser fácil
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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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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-

Página 138



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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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
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Mariano Ortega: Vamos lutar até ao fim pela Taça
 

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

Meio: Sábado Online

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

 
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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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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Jogos AD Godim

ANDEBOL

p DR

#��
��	�
	��
����
��	;�������	k	&��
��	[����-
����
No próximo domingo, às 12h00, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, jogo entre ABC Braga "B" - AD Godim
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No domingo, às 17h00, no Pavilhão Municipal de Peso 
da Régua, jogo entre AD Godim - BECA
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No sábado, em Fermentões, realizam-se os seguintes 
jogos:
AD Godim - Maiastars "A" Mx, às 14h00; 
CCR Fermentões "A" - AD Godim, às 14h45;
Maiasatars "A" Mx - CCR Fermentões "A", às 15h30.
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Participação das Equipas de Infantis Masculinos e 
Infantis Femininas até dia 1 de abril.

� EQUIPA INFANTIS FEMININAS
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O selecionador nacio-
nal de Andebol, Rolando 
Freitas, acaba de divulgar 
a lista de jogadores con-
vocados para o «Torneio 
Internacional de Andebol 
Terras do Demo» que vai 
decorrer em Moimenta da 
Beira, entre 8 e 10 de Abril, 
no pavilhão municipal da 
vila. A competição conta 
com a participação das se-
leções nacionais seniores 
masculinas de Portugal, 
Holanda e Eslováquia.

 
A lista integra 16 jogado-

res que se concentram ao fi-
nal da tarde do dia 4 de Abril 
em Moimenta da Beira, onde 
se mantêm até 10 de Abril, úl-
timo dia do torneio. Os jogos 
de Portugal serão transmiti-
dos em direto pela estação 
de televisão “Porto Canal”.

 Durante o estágio, a co-

Seleção Nacional de Andebol 
estará em peso

Moimenta da Beira

mitiva será recebida pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, 
José Eduardo Ferreira, no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, ao início da tarde 
do dia 5, e fará uma visita ao 
Agrupamento de Escolas de 

Moimenta da Beira, na ma-
nhã do dia 7 de Abril, numa 
ação de divulgação e sensi-
bilização para a modalidade.

 Portugal começa por 
defrontar a Holanda no dia 
7 de Abril, pelas 19h30. No 

dia seguinte, jogam Eslová-
quia e Holanda, às 21h00. O 
torneio encerra no domingo, 
com o jogo Portugal-Eslová-
quia (17h00).

 Aproveitando a presença 
da Holanda em terras de Moi-
menta da Beira, as duas sele-
ções têm agendado um jogo 
particular para as 15 horas 
de quinta-feira, dia 7 de Abril. 

A competição integra-se 
na preparação da seleção 
nacional de Portugal para 
o ‘play-off’ de apuramento 
para o Campeonato do Mun-
do de França - 2017. Re-
corde-se que, nesse apura-
mento, Portugal vai ter pela 
frente a seleção da Islândia, 
começando por jogar em 
Reykjavik no dia 12 de Junho 
para depois receber os islan-
deses, no Dragão Caixa, em 
jogo agendado para o dia 16 
de Junho.
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Associação Desportiva 
de Godim

Andebol - Peso Régua

PRÓXIMA JORNADA

Torneio de Encerramento Iniciados / Juvenis 
Masculinos

03/04/2016, Domingo, 12:00 horas - Pavilhão Flávio 
Sá Leite – Braga ABC Braga “B” - AD Godim

 
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas

02/04/2016, Domingo, 17:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Peso da Régua – AD Godim - BECA

 
Torneio de Minis - 2ª Onda - Masculinos Andebol 7 - 

3ª Concentração Série A
02/04/2016, Sábado - Fermentões

AD Godim - Maiastars “A” Mx - 14:00 horas
CCR Fermentões “A” - AD Godim - 14:45 horas

Maiasatars “A” Mx - CCR Fermentões “A” - 15:30 horas
 

Amadeo CUP’16 - III Torneio de Andebol Cidade 
de Amarante

Participação das Equipas de Infantis Masculinos e 
Infantis Femininas entre os dias 30 de Março, 31 de 

Março e 01 de Abril próximo.
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Bancadas e recinto 
com muita assistência, 
aplausos sentidos e am-
biente bonito. A 2ª Gala 
do Desporto promovida 
pela Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira, sába-
do passado, 19 de março, 
no pavilhão municipal da 
vila, repetiu o sucesso 
da sessão de estreia. Foi 
uma noite de celebração 
plena.

 
Os melhores foram pre-

miados, e mais de duas 
dezenas de modalidades 
desportivas, enquadradas 
em desportos coletivos, in-
dividuais e desporto esco-
lar, foram relembradas com 
destaque, tal como os seus 
melhores atletas, e tal como 
as associações culturais com 
eventos desportivos, que me-
receram também referência 
especial. “A atividade des-
portiva é já uma marca forte 
do concelho de Moimenta da 
Beira, uma marca que contri-
bui para a socialização, que 
faz amigos, que fortalece a 
solidariedade e promove o 
mérito e a competição de 
forma saudável”, sublinhou o 
presidente da autarquia, José 
Eduardo Ferreira.

 A noite foi de festa e de 
tributo a atletas, associações 
e clubes do concelho que 
se distinguiram na época 
2014/2015. Tudo entre mo-
mentos musicais marcados 
pela atuação da Orquestra 
“CemNotas”. Relembraram-
-se os desportos em ativida-
de no município, os seus atle-
tas e as associações e clubes 
que os representam. Ao todo, 
mais de vinte: Aikido, Karaté 
(Clube de Escolas de karaté/
Shukokai), Cicloturismo (Pe-
daladas), Culturismo, Dança 
(Escola Arabesque), Dança 
Criativa, Fitness, Zumba, 
Cardio-fitness e musculação, 
Marcha e Corrida, Ginástica 
Desportiva, Hidroginática, 
Natação, Todo-o-Terreno 
(Clube Desportivo de Leo-
mil – Judas 4x4), Setas, 

Kartcross, Boccia, Andebol 
(Escola Prática de Andebol), 
Futebol (CDR, Gente da 
Nave, Clube Desportivo de 
Leomil), Futsal (Centro Social 
e Cultura de Sever e casa do 
Benfica), Desporto Escolar, 
BTT, Malha (Bombeiros Vo-
luntários).

 A gala premiou ainda 
atletas, clubes e associações 
federadas com competições 
oficiais na época 2014/2015, 
tendo o júri decidido:

– Equipa do Ano: Gente 
da Nave, de Alvite (futebol 
sénior);

– Atleta do Ano – (Femi-
nino – Formação Sub 13) – 
Joana Silva, da Escola Práti-
ca de Andebol

– Atleta do Ano (Masculi-
no – Formação Sub 13) – Ma-
teus Jóia, da Academia Mais 

Futebol (Clube – Desportivo 
de Leomil)

– Atleta do Ano (Femi-
nino – Formação) – Ângela 
Gomes, da Escola Prática 
de Andebol

– Atleta do Ano (Mascu-
lino – Formação) – Ricardo 
Magalhães, da Escola Práti-
ca de Andebol

– Atleta do Ano (Masculi-
no – Sénior) – Marco Gomes, 
do Centro Social e Cultural 
de Sever

– Atleta Revelação (Fe-
minino) – Ângela Abreu, da 
Escola Prática de Andebol

– Atleta Revelação (Mas-
culino) – Luís Carlos Cor-
reia, do CDR de Moimenta 
da Beira

– Treinador do Ano – Sér-
gio Pinto, da Escola Prática 
de Andebol

– Dirigente do ano – José 
Carlos Teixeira, da Gente da 
Nave (Alvite)

No fim, um momento es-
pecial para o “Prémio Re-
conhecimento”, a título pós-
tumo, a João Manuel (1967 
– 2005), jogador profissional 
de futebol, natural de Moi-
menta da Beira, que espa-
lhou charme e encanto pelos 
campos onde deixou ‘planta-
do’ o seu talento.

Moimenta da Beira

Gala do Desporto brilha em noite 
de tributo
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O Andebol Club de La-
mego apresentou-se em 
São Pedro do Sul com três 
escalões sendo que o es-
calão de minis levou duas 
equipas. 

O A. C. Lamego aprovei-
ta sempre para ir a este tipo 
de torneios uma vez que não 
tem horas disponíveis para 
treinar no “seu” pavilhão. E 
assim os seus atletas estão 

Andebol Club de Lamego

Minis vencem 
torneio “Termas Andebol Cup”

a competir/ treinar com equi-
pas de várias regiões do pais 
e até mesmo estrangeiras. 

Mais uma vez fica notória 
a qualidade do escalão de mi-
nis que acabou por ganhar o 
torneio e mostrar que não é 
apenas bom no seu campeo-
nato regional. 

Os infantis ficaram em dé-
cimo lugar e os iniciados clas-
sificaram-se em sétimo. Am-
bos os escalões aproveitaram 
o torneio para os seus atletas 
crescerem pois todos tiveram 
oportunidade de jogar. 

Mais uma vez o Andebol 
Club de Lamego mostra a 
qualidade da sua formação 
e aproveita para agradecer a 
todos os seus colaboradores 
neste torneio
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