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Mais desporto

CLÁSSICO FC PORTO-BENFICA
Há uma semana, igualmente no Dragão Caixa, mas em jogo da segunda mão dos 'quartos' da Liga Europeia, o FC Porto goleou o Benfica, por 2-9

VITOR GARCEZ/ASF

Final antecipada nos 'quartos' da Taça
4 Benfica regressa ao local da

pesada derrota de sábado, por
2-9, frente ao FC Porto
Mal refeito da goleada aplicada
pelo FC Porto, no último sábado,
referente à Liga Europeia, o Benfica está de regresso ao Dragão Caixa, hoje, para mais um clássico a
eliminar, desta feita nos quartos
de final da Taça de Portugal.
Os bilhetes de acesso ao pavilhão idealizado pelo arquiteto Manuel Salgado, atual vereador da
Câmara Municipal de Lisboa, estão esgotados desde quarta-feira e
o caso não é para menos. O Ben-

fica tentará vingar a humilhante
derrota com o inimigo figadal, por
2-9 — a empurrá-lo para fora da
Liga Europeia quando até chegou
com magra vantagem da primeira mão dos quartos (2-3) —, mas o
FC Porto poderá ter motivos para
se gabar de varrer do troféu todos
os principais opositores — começou pela Oliveirense, seguiu-se o
Sporting e, já agora, o Benfica? «É
uma Taça de Champions. É uma
competição que, para ganharmos,
precisamos de eliminar os três
grandes adversários de Portugal e
ainda teremos de jogar uma final
four sempre difícil», disse o trei-

nador do detentor do troféu, Guillem Cabestany.
Enquanto o FC Porto é a única
equipa portuguesa ainda em todas as frentes — campeonato, Liga
Europeia e Taça de Portugal —, o
Benfica arrisca ficar reduzido à I
Divisão, numa altura em que é terceiro classificado, com os mesmos
51 pontos do FC Porto. «O Benfica vale muito mais do que aquilo
que apresentou no jogo passado, no
Dragão Caixa. Este tem outras características, embora também elimine. É apenas um jogo e o Benfica vai ao Dragão Caixa sem
fantasmas», prometeu o treina-

dor Pedro Nunes, que termina o
atual contrato nesta época.
Entre os restantes jogos, o HC
Maia, sobrevivente da III Divisão,
tem a possibilidade de atingir afinalfour da Taça de Portugal.

TAÇA DE PORTUGAL
3 Quartos de final 3 Hoje

1

Riba d'Ave (II Div)-Valença HC (I) 16.001;
Parque das Tílias, em Riba d'Ave
FC Porto (I)-Benfica (I)
18.00 h
Dragão Caixa, no Porto
HC Maia (III) -SC Tomar (I)
18.00 h
r t'A'‘
Pavilhão Municipal da Nortecoope, na Maia
SC Marinhense (11)-Valongo (I) 21.00 h
•
Pavilhão Embra, na Marinha Grande

Por

C a ss cos
•
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Hostilidades entre Benfica e FC Porto iniciam-se, hoje, no hóquei em
patins e no andebol o Objetivos das equipas para esta época em jogo

GABRIELA MELO

O futebol ao
hóquei em
patins e ao andebol, não faltam
clássicos de emoções
fortes, todos de capital importância para os objetivos das
equipas. As atenções dividem-se, hoje, por Porto e Lisboa,
as capitais do hóquei em patins,
no Dragão Caixa, e do andebol,
no pavilhão respetivo da Luz. Na
Invicta, a certeza de que um
grande será empurrado para
fora da Taça de Portugal, após
os quartos de final. Em Lisboa, a segunda fase do
Andebol 1 já não permite erros de percurso na
corrida ao título e tanto
Benfica como FC Porto
precisam de ganhar vantagem para o desfecho na
segunda volta.
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CLÁSSICO BENFICA-FC PORTO

Todos se querem divertir
mas sem perder na Luz
->Primeiro jogo entre Benfica e FC Porto da fase final
pode desempatar na tabela
Mal refeitos das emoções
do hóquei em patins, fãs de
Benfica e FC Porto centram
atenções no Pavilhão 2 do Estádio da Luz, onde se realiza,
hoje, o primeiro clássico entre as duas equipas da fase final do Andebol 1.
Embora nada decida, o
clássico poderá permitir a uma
das duas descolar na tabela
geral. O Benfica é segundo
classificado, seguido do FC
Porto, ambos atrás do Sporting, mas partilhando os mesmos 43 pontos.
Na fase inicial do campeonato, tanto o Benfica como o
FC Porto aproveitaram o fator
casa para ganhar, 28-25 no
Estádio da Luz, à terceira jornada; 30-23, no Dragão, à 16..
Para voltarem a dominar

no Pavilhão 2, o treinador dos
benfiquistas, o antigo ícone
portista Carlos Resende, pede
uni grupo «ao melhor nível,
preparado para trabalhar, para
estar empenhado, concentrado, com boa capacidade de
entreajuda». E reforça: «Se
atuarmos de acordo com as
nossas mais-valias, por certo atingimos o nosso objetivo
principal, que é a vitória».
No Dragão Caixa, a equipa
cometeu «erros» identificados

Benfica e FC Porto,
segundo e terceiro
classificados,
partilham os
mesmos 43 pontos
no Andebol 1

para este primeiro clássico da
reta final, segundo o técnico.
«Passa muito pela atitude e
concentração, física e espacial, que tivemos na defesa.
Ou seja, facilitámos a tarefa
do FC Porto, permitindo que
jogasse com um à-vontade
muito grande no ataque.»
A receita do dinamarquês
Lars Walther, treinador do FC
Porto, agrada a qualquer jogador. «Não podemos pensar
noutro resultado que não seja
a vitória e acredito que a equipa dará resposta forte. Temos
de estar ao nosso melhor nível para vencermos o Benfica. Temos de nos libertar e de
nos divertir a jogar, fazendo-o com disciplina. Precisamos de encontrar a estabilidade, o que tem sido o nosso
principal problema. Quando
jogamos bem, jogamos muito bem, mas fazemos coisas
enos positivas por vezes.»

PONA/ASF

Jogo
de alto nível
o desta tarde,
na Luz,
com o primeiro
duelo
Benfica-FC Porto
da segunda fase
do principal
campeonato
de Andebol
masculino.
Encontro
que terá
transmissão
televisiva
em direto
nos canais TVI24
e BTV

CALENDÁRIO
3 Campeonato Andebol 1 3 Fase Final
3 4.a Jornada

GRUPO A
3 Hoje
Madeira ,SAD-ABC
Pavilhão do Funchal, no Funchal
Sporting-Avanca
Pavilhão João Rocha, em Lisboa
Benfica-FC Porto
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Benfica

15.00 h
18.00 h
19.30 h

GRUPO B
3 Hoje
Belenenses-São Bernardo
AC Fafe-Xico Andebol
Águas Santas-ISMAI
Boa Hora-Arsenal Devesa

15.00 h
18.00 h
18.00 h
21.00 h
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ABC na Madeira focado
em voltar aos triunfos
ACADEMISTAS jogam hoje na Pérola do Atlântico e só pensam em regressar
aos triunfos, depois do importante empate garantido no Dragão.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Em duelo da quarta jornada da
fase final do Campeonato Nacional de Andebol 1, a equipa do
ABC/UMinho joga hoje na Madeira, a partir das 15 horas, duelo contra o Madeira SAD, apontando à vitória no jogo, para dar
seguimento ao importante empate conquistado no Dragão na última ronda da prova.
Mas não é só por isso que este
jogo em terras madeirenses é para ganhar, como fez questão de
referir o treinador Jorge Rito na
antevisão ao encontro, lembrando que há também uma imagem
que os academitas têm que mudar, depois de um jogo menos
conseguido na primeira fase do
campeonato.
“Este jogo com o Madeira
SAD é daqueles que temos obrigatoriamente que ganhar. A última viagem que fizemos à Madeira não correu muito bem,
estivemos abaixo das nossas
possibilidades e queremos rectificar esse resultado [derrota por
24-23]”, começou por referir o
técnico dos academistas, lembrando, no entanto, que houve

DR

Jorge Rito quer uma vitória dos academistas na Madeira

duelos complicados recentemente: “ter jogado na quarta-feira o
duelo que tivemos, tendo provocado muita sobrecarga, não permite apresentar-nos nas condições ideiais neste jogo, mas
acredito que o Madeira SAD está na mesma situação, uma vez
que defrontou o Sporting”.
Por isso mesmo, Jorge Rito

acredita que as duas equipas estão iguais nesse campo, mas que
o ABC/UMinho tem tudo para
ganhar: “estamos em igualdade
de circunstâncias para lutar pelo
resultado. Temos melhor equipa
e melhores jogadores e portanto
temos que ganhar porque é um
jogo em que não queremos desperdiçar os três pontos”.
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Alavarium recebe o Madeira SAD às 17.30 horas
Esta tarde, arrancam os jogos das meias-finais da 1.ª Divisão Nacional de andebol
feminino, com o Alavarium a receber, a partir das 17.30 horas, a forte formação
do Madeira SAD. Este será o único jogo das “meias” que terá lugar em Aveiro.
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Associação de Andebol de Braga

Seleção sub-16
treina na Maia
A seleção sub-16 masculina da Associação de Andebol de Braga tem uma sessão de trabalho agendada para o dia 16 de abril, a partir das 19h00, no
Pavilhão Municipal de Crestins, Moreira, Maia,
para a qual estão convocados os atletas:
ABC: Adrian Cican, Francisco Morgado, Diogo Silva e Diogo Silva.
AC Vermoim: João Pacheco.
CCR Fermentões: Tiago Castro, João Bernardo Torres e Francisco Oliveira.

Treino em Fermentões
Também para o dia 16 de abril, a partir das 20h00,
no Pavilhão de Fermentões, em Guimarães, está agendada uma sessão de trabalho para os seguintes atletas:
ABC: Cláudio Pinto, Tiago Ferreira, Bruno
Machado e Fernando Costa.
BECA: Francisco Fontes, Nelson Alves, José
Novais, Nuno Queiroz e Jose Pedro.
Fermentões: Francisco Sousa, Francisco Pinto, Diogo Campos e Pedro Castro.
Xico Andebol: Ruben Ferreira, João Nuno Martins, Eduardo Leite, Alfredo Araújo e Duarte Sousa.
AC Fafe: Gonçalo Gonçalves.
Arsenal: Lucas Ferreira e Duarte Sousa.
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Campeonato de andebol 1 - Fase final grupo a

ABC/UMinho mede forças
com Madeira SAD no Funchal
DM

O

ABC/UMinho joga hoje, às 15h00,
no Funchal, frente ao Madeira SAD,
em jogo a contar para a
4.ª jornada da fase final
(Grupo A) do Campeonato de Andebol 1.
O técnico Jorge Rito diz que «só o triunfo
interessa. «A última viagem à Madeira correu
mal e queremos somar
mais três pontos. Claro
que o jogo com o Porto
a meio da semana pode
condicionar mas o Madeira SAD queixa-se do
mesmo, já que defrontou
o Sporting», disse.
Os jogos de hoje: Madeira SAD-ABC/UMinho,
Sporting-Avanca e Benfica-FC Porto.

ABC visita hoje Madeira SAD

Grupo B: Dérbi
entre AC Fafe
e Xico Andebol
No grupo B, o destaque
vai para o dérbi minhoto
entre Andebol Clube de
Fafe e Xico Andebol, que

lutam pela manutenção
na I Divisão.
Por seu turno, o Arsenal
da Devesa joga em Lisboa
frente ao Boa Hora com
os mesmos objetivos de
manutenção.

Os jogos para hoje:
Belenenses-S. Bernardo
(15h00), AC Fafe-Xico Andebol (18h00), Boa Hora-Arsenal Devesa (21h00),
Águas Santas-Maia/ISMAI
(18h00).
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ABC
JOGA HOJE
NA ILHA
DA MADEIRA
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JORGE
SILVA BATEU O BARCA
O Granollers, de Jorge Silva,
que fez dois golos, foi a
primeira equipa a ir ganhar a
Barcelona (28-29) na liga
espanhola. Na Suíça, o Bem
de Pedro Spínola (2) bateu o
Kriens (21-22) e passou à
meia-final da Liga. Na
Proligue francesa, o Istres, de
Nuno Gonçalves (2), apesar
do empate (25-25) com o
Cherbourg, lidera. O Chartes,
de Miguel Batista (3), Nuno
Roque (1), Fábio Magalhães
(4) e Ricardo Candeias bateu o
Selestat (2S-24) e é segundo.
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SPORTING
RECUSA "CONFORTO"
.41Qi5r
,.

O Sporting vai entrar em
ação pelas18h00, pelo que
poderá já ter 50 pontos na
sua contabilidade quando
Benfica e FC Porto se defrontarem. O leão está
bem lançado para o segundo
título consecutivo de
andebol, mas o seu treinador, Hugo Canela, recusa-se
a falar em "conforto de
líder". "Faltam sete jogos.
Muita coisa pode acontecer", alerta.
ANDEBOL 1
Benfica-FC Porto
19h30, Pav, N.° 2 da luz
Duarte 5,ir itos/ Ricardo Fonseca

TVI 24

Cl sisc4FicAçÃo
1.°Sporting
2.° Benfica
3.'"FC Porto
4.°ABC
5.°Avanca
6.° Madeira 5AD

JV
33
32
3 1
3 1
3O
3O

ED
OO
O 1
2O
1 1
1 2
O3

P
94-71 47
8471 43
76-65 43
69.80 38
65-79 34
65-87 31
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Porto recebe
o Benfica em hóquei em patins,
para a Taça, e os encarnados
terão em casa o Sporting
no voleibol e os portistas
em andebol
_

CHUVA DE CLÃSSICOS COM
Os jogos de grandes, entre
hoje e amanhã, vão além do
futebol. Sporting e Benfica
começam a discutir o título
de voleibol e os encarnados
ainda recebem o FC Porto

no voleibol e visitam-no no
hóquei. Este é decisivo
CARLOS FLÓRIDO

••• Será no Dragão Caixa, a
partir das 18h00, e com lotação esgotada, que se inicia
hoje o mais importante dos
confrontos entre FC Porto e
Benfica deste fim de semana
depois do de futebol. Serão os
quartos de final daTaça de Portugal de hóquei em patins,
mas quem vencer terá o caminho aberto rumo ao troféu,
atendendo a que os maiores rivais dos dois grandes já ficaram pelo caminho. No andebol, o Benfica-FC Porto do
campeonatoteráosaboramar-

go de servir para manter a chama do vencedor acesa, já que o
Sporting parece lançado para
o título, e no voleibol o Benfica-Sporting é o primeiro de
uma série que pode ir a cinco
jogos até haver campeão.
O jogo de hóquei, e sabendose que além dos dois grandes
só resta o Valongo entre as
equipas da primeira metade
da tabela da I Divisão, surge
uma semana depois do embate entre ambos para a Liga Europeia, que registou uma goleada portista por 9-2-a maior
diferença de golos entre ambos desde 2002/03, época em
que o Benfica venceu por12-4
na Supertaça -, e curiosamente depois de o primeiro embate para o campeonato, a 30 de
dezembro, na Luz, também
ter sido desequilibrado: 6-2
para o Benfica.
"Ficámos felizes com o últi-

"Esta é uma Taça
de Champions.
Para a ganhar
temos de eliminar
três grandes"
GuillemCabestany
Treinador do FC Porto

"É outro jogo.
Vamos ao Dragão
sem fantasmas"
Pedro Nunes
Treinador do Benfica

mo jogo frente ao Benfica,
mas isso até pode distrair mais
do que ajudar. Não devemos
lembrar esse resultado, mas
sim a preparação e a mentalidade para esse jogo. Temos de
lembrar quão difíceis são os
jogos com o Benfica eo normal
é que este seja muito mais",
considerou o técnico do FC
Porto, Guillem Cabestany,
mesmo sabendo que com uma
semana de intervalo "não é
fácil mudar muitas coisas".
Pedro Nunes, obviamente,
também espera um jogo diferente "do da semana passada",
lembrando que "trabalhámos
muito estes dias". "O Benfica
vale muito mais do que apresentou no último jogo e este
tem outras características. É
também a eliminar, mas apenas num jogo. Vamos ao Dragão sem fantasmas", garantiu
o técnico do Benfica.

Com as duas equipas empatadas a 51 pontos no campeonato, ambas atrás do Sporting
(52), é Cabestany a catalogar
este confronto de forma interessante, depois de já ter eliminado Oliveirense e Sporting na Taça: "É uma Taça de
Champions. Precisamos de
eliminar três grandes para poder jogar a final-four..."
HÓQUEI EM PATINS
TAÇA DE PORTUGAL

1/4 final

FC Porto-Benfica
18h00, Dragão Caixa
R. Torres/P. Almeida/P. Silva

TVI24

Riba d'Ave-Vatença
16h00. Parque das Tílias
R. Leão/M. Guilherme/R. Nave
HC Mala-Sp. Tomar
18h00, Pavilhão da Nortecoope
P. Rainha/A. Santos/P. Sousa
Marinhense-Valongo
7.1h00, Pavilhão da E mbra
L Peixoto/J. Duarte/O. Ramos
Final-toar
16e17deJunho
Riba d'Ave/Valença-FC Porto/Benfica
Marinhense/Valonpo-HC Maia/Sp. Tornar
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HOJE
Andebol: o estranho clássico
com sabor a sobrevivência
Vai jogar-se apenas a quarta jornada das dez da fase final
do Nacional de andebol, mas o confronto da Luz entre
Benfica e FC Porto já terá o peso acrescido de poder
significar o afastamento da luta pelo título a quem
perder. Nas três jornadas anteriores, os encarnados
foram batidos em casa pelo Sporting, enquanto os
portistas empataram com o Avanca e o ABC, o que
permitiu aos leões abrir um fosso de quatro pontos para
os rivais. "Não podemos pensar em outro resultado que
não seja a vitória e acredito que a equipa vai dar uma
resposta forte. Temos de estar no nosso melhor para
bater o Benfica, temos de nos libertar, de nos divertir",
considerou Lars Walther, treinador do FC Porto. Do lado
do Benfica, Carlos Resende quer "corrigir alguns erros
que tivemos no jogo do Dragão, o que passa pela atitude
e concentração na defesa". Na primeira fase, os portistas
venceram por 30-23 no seu pavilhão, mas na primeira
volta fora o Benfica a levar a melhor: 28-25. Com o
Sporting a assumir o papel de favorito ao receber o
Avanca, os rivais de hoje vão estar sob pressão.
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Títulos UMinho
já tem 76 medalhas

Norte
Sul

Desde 2001, ano de fundação da Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA), a UMinho esteve
em 84 campeonatos europeus universitários com 989 participantes,
entre atletas, treinadores e dirigentes,
alcançando 76 medalhas (23 de ouro,
23 de prata, 20 de bronze) em seis

Braga Academia minhota distinguida como a instituição de Ensino Superior mais
ativa cia Europa. Mobiliza 10 mil pessoas por ano dentro da comunidade académica

Universidade
vencedora
até no desporto
europeu
t••

modalidades. Foi à melhor universidade europeia em 2013, quatro vezes a segunda melhor e, uma vez, a
terceira do ranking da EUSA, que
existe desde 2010.
Quanto aos próximos desafios, a universidade minhota tem pela frente a
organização do Mundial Universitário
de Ciclismo, este verão. No próximo
ano, recebe o Europeu Universitário
de Futsal, em Braga.

.

Sandra Freitas
locais@jn.pt

► Maria João Santos, finalista de
Engenharia Biomédica, e Mariana
Lopes, mestranda em Educação
de r e 2° Ciclos, nunca tiveram de
pagar propinas na Universidade
do Minho (UMinho). Inseridas na
equipa de voleibol da academia,
as também atletas do S.C.Braga
têm sido premiadas pela instituição de ensino, à semelhança de
outros estudantes, pelos bons desempenhos desportivos, que conseguem conjugar com bons resultados académicos.
Esta foi uma das formas que a
Associação Académica da Universidade do Minho encontrou, em
parceria com os Serviços da Ação
Social e a própria universidade,
para potenciar um projeto de desenvolvimento desportivo que
chegasse ao maior número de alunos. Os resultados têm sido tão
positivos que, ontem, em Madrid
(Espanha), a UMinho foi distinguida como a instituição de Ensino
Superior mais ativa da Europa em
desporto.
O troféu foi atribuído pela primeira vez na história da Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA), que quis premiar "a
instituição que deu o maior con-

tas cerca de 8000 pessoas, enquanto a parte competitiva conta
com 500 atletas. "Somando, ainda.
outros utilizadores pontuais, temos um universo de 10 mil pessoas por ano que usa as nossas
instalações", contabiliza o responsável por um projeto desportivo
que nasceu há 22 anos com o objetivo de chegar ao máximo número de estudantes que queriam
praticar desporto, mas também da
vontade de estar envolvido na
competição ao mais alto nível e
"ganhar títulos", assume.
E isso que tem feito, por exemplo, a equipa feminina de voleibol, que está a lutar pelo quarto título nacional. No kickboxing,Sofia Oliveira também não dá hipóteses às adversárias nacionais e já
é treinadora. Destacam-se, ainda,
modalidades como taekwondo,
futsal ou andebol. "A universidade faz um esforço para que o desporto seja um hábito de cada um
de nós. Numa época boa, tenho
40 pessoas a treinar comigo", regozija-se Sofia, aluna de Engenharia Eletrónica.
Maria João e Mariana, do voleibol, destacam as boas condições
das instalações, o valor que a academia dá aos méritos desportivos,
assim como as mais-valias dos
protocolos que a universidade
tem com os clubes da região. •

ranldngs :

Troféu
foi atribuído
ontem
em Madrid

Equipa feminina de
voleibol caminha para o
quarto título nacional e
Sofia Oliveira, no kickboxing, é a melhor da
modalidade em Portugal. Títulos aliados a
bons desempenhos
académicos garantem
prémios que podem
chegar ao valor das
propinas — 1037 euros.

tributo, em termos de participação, para os campeonatos europeus universitários do último ano.
O que ajudou, também, a FADU
[Federação Académica de Desporto Universitário] a vencer
como a federação mais ativa da
Europa", explica Fernando Parente, diretor do Departamento de
Desporto e Cultura dos Serviços
de Ação Social da UMinho.
Ao todo, a academia minhota,
com poios em Guimarães e Braga,
tem uma oferta com 70 modalidades desportivas, que vão desde os
desportos coletivos, individuais e
de competição às atividades apenas para a saúde e condição física.
Só neste campo, onde se incluem
os serviços de ginásio, têm inscri-

Mais sustentável
• A Universidade do Minho está
entre as 50 universidades mais
sustentáveis do Mundo, sendo a
melhor portuguesa, neste campo,
segundo o último ranking da
GreenMetric, que avalia a
sustentabilidade ambiental das
academias.

Nas 500 melhores
• O Academic Ranking of World
Universities, ou Ranking de Xangai,
a mais antiga lista global de
universidades, que avalia
anualmente 1200 instituições,
colocou a universidade minhota
entre as 500 melhores do Mundo.
Prestígio
• Segundo o ranking Times
Higher Education Young University, um dos mais prestigiados a
nível mundial, a UMinho é, também, uma das melhores universidades jovens do Mundo, aparecendo nos primeiros 150 lugares.
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AN D E BO L. 'rneias' do playoff
do campeonato feminino
começam hoje: Alavariwn Madeira SAD (17h30) e
Maiastars C. Gaia (19h).
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ANDEBOL.

Jorge Silva
verga Barça
Com dois golos de Jorge Sil
va, o G ranollers cometeu a proeza de vencer (29-28) ontem o
Barcelona, de Alexis Borges, em
pleno Palau Blaugnma. Os catalães, virtuais octocampeões, não
perdiam na Liga Asobal desde 18
de maio de 2013 (31-33 com La
R ioja) , estabelecendo o recorde
de 146 jogos sem perder (145 tórias e =empate). o
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HÓQUEI EM PATINS

GOLEADA. FC
Porto volta a
receber o rival.
depois de ter
vencido por 9-2
na Liga
Europeia

DUELO. Nuno
Grilo e
Daymaro Salina
estão
apostados na
luta pelo título

CLÁSSICO A DOBRAR
Depois da goleada na Liga
Europeia, dragões voltam
a receber os rivais, agora
para a Taça de Portugal
VITOR VENTURA

O FC Porto recebe hoje o Benfi ca nos quartos -de- final da Taça cle
Portugal, uma semana depois da
surpreendente derrotadas águias,
por 9-2, que afastou o clube da Luz
da final four da Liga Europeia.
Os dragões são os atuais detentores da prova, depois de terem
vencido o Sp. Tomar na decisão da
época passada, após urna final four
marcada pela polémica: o Ben fica
rejeitou participar na prova de
Conclamar em protesto com Federação, após o escaldante duelo
cia última ronda da liga, entre
Sporting e Benfica, e que terminou
empatado (.5-5) mas com um golo
invalidado a João Rodrigues a 23
segundos cio final, que impediu a
formação das águias festejarem o
titulo nacional.
Hoje, a'f'aça de Portugal volta a
assistir a um duelo entre as duas
equipas que têm dominado a mo
dalidade nos últimos anos. "Não
precisamos de um resultado igual
ao da Liga Europeia, só necessita-

TAÇA DE PORTUGAL
QUARTOS-DE-FINAL
Riba d'Ave.Valença
rc POrlo-BenfiLa
HC Maia-Sp Tomar

16Hoo

18H00
18H00
Ivtarinhente Val0J1(10
21H00
Nota: A final foui realiza-se a26 e 27 de maio

Benfica e FC Porto jogam
encontro decisivo, pois
quem perder pode dizer
adeus à luta pelo título
ALEXANDRE REIS

[MO clássico entre o Ben fica e o FC
Porto vai centrar hoje (19h30) as
atenções cia 4" ronda cio Grupo A da
fase final do campeonato. Trata-se
de um clássico importante para as
duas equipas, pois quem perder fica
mais longe do titulo, nu ma luta
GUIL L EM CABESTANY,
onde o Sporting, que recebe o
treinador do PC Porto
Avanca, ainda não vacilou.
"BENFICA VAI AO DRAGÃO CAIXA
O treinador das águias, Carlos
SEM FANTASMAS DO PASSADO.
Resende, quer que a sua equipa
ESTA EQUIPA VALE MUITO MAIS
seja domi nach n.a: "Tem de ser uni
DO QUE AQUILO QUE MOSTROU • Ben fica ao seu melhor nivel, preNA ÚLTIMA SEMANA"
parado para t raba lha r, empenha PEDRO NUNES,
do e concentrado, com boa capatreinador do Benfica
cidade de entreajuda. Temos de
corrigir Os erros que tivemos no
mos de manter a mesma mentali- jogo do Dragão primeira fase.
dade com que encarámos esse Facilitámos a tarefa ao PC Porto e
jogo. Esta é uma Taça ao nivel da isso permitiu que jogasse à vontaChampions". disse Guinem Ca - de no ataque."
Já Lars Walther, técnico dos
bestany. Do outro lado, o técnico
Pedro Nunes deu a receita: "Este dragões, quer dar unia resposta
será um encontro com outras ca- forte, após empate em casa com o
racterísticas. O Benfica tem de ser ABC: "Temos de nos libertar e de
uma equipa mentalmente forte nus divertir a jogar, fazendo -o
com disciplina. Precisamos de en
para vencer", observou.
"FICÁMOS FEUZES POR
TER CONSEGUIDO A VITÓRIA
E POR AQUELES NÚMEROS
NA LIGA EUROPEIA, MAS AGORA
NÃO NOS PODEMOS DISTRAIR"

GRUPO A
4.' jornada
mAOrikA
,
,POR ui

15h00 Af3C
18h00 AVANCA

3Elt:(.A 19h30 ge PORTO

CLASSIFICAÇÃO
pº SPORTING 47 3 3

O

O BENFICA
43 3 2 n 1
09 FC PORTO
43 t. 1 2
- O
09 ABC
38 3 1 I 1
AVANCA
34 3 O 1 2
MADEIRASA0 31 3 3 O 3

94-71
84-71
76-65
69-80
65-79
65-87

"SE ATUARMOS DE ACORDO COM
AQUILO QUE SÃO AS NOSSAS
MAIS-VALIAS, COM CERTEZA
QUE ATINGIMOS AQUELE QUE É O
OBJETIVO PRINCIPAL: A VITÓRIA"
CARLOS RESENDE,

treinador do Benfica
"NÃO PODEMOS PENSAR
NOUTRO RESULTADO QUE
NÃO SEJA A VITÓRIA. TEMOS
DE ESTAR AO NOSSO MELHOR
PARA VENCER O BENFICA"
LARS WALTHER.
t reinador do PC Porto

• ...........

eontrar a estabilidade. Quandojo
gamos com seriedade jogamos
muito bem, mas por vezes fazemos coisas menos positivas."
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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Record Online

Autores:

14/04/2018
Alexandre Reis
Vítor Ventura

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2116026

Rivais defrontam-se hoje em hóquei em patins e andebol
HÓQUEI EM PATINS
O FC Porto recebe hoje o Benfica nos quartos-de-final da Taça de Portugal, uma semana depois da
surpreendente derrota das águias, por 9-2, que afastou o clube da Luz da final four da Liga Europeia.
Os dragões são os atuais detentores da prova, depois de terem vencido o Sp. Tomar na decisão da
época passada, após uma final four marcada pela polémica: o Benfica rejeitou participar na prova de
Gondomar em protesto com Federação, após o escaldante duelo da última ronda da liga, entre
Sporting e Benfica, e que terminou empatado (5-5) mas com um golo invalidado a João Rodrigues a
23 segundos do final, que impediu a formação das águias festejarem o título nacional.
Hoje, a Taça de Portugal volta a assistir a um duelo entre as duas equipas que têm dominado a
modalidade nos últimos anos. "Não precisamos de um resultado igual ao da Liga Europeia, só
necessitamos de manter a mesma mentalidade com que encarámos esse jogo. Esta é uma Taça ao
nível da Champions", disse Guillem Cabestany. Do outro lado, o técnico Pedro Nunes deu a receita:
"Este será um encontro com outras características. O Benfica tem de ser uma equipa mentalmente
forte para vencer", observou.
ANDEBOL
O clássico entre o Benfica e o FC Porto vai centrar hoje (19h30) as atenções da 4ª ronda do Grupo A
da fase final do campeonato. Trata-se de um clássico importante para as duas equipas, pois quem
perder fica mais longe do título, numa luta onde o Sporting, que recebe o Avanca, ainda não vacilou.
O treinador das águias, Carlos Resende, quer que a sua equipa seja dominadora: "Tem de ser um
Benfica ao seu melhor nível, preparado para trabalhar, empenhado e concentrado, com boa
capacidade de entreajuda. Temos de corrigir os erros que tivemos no jogo do Dragão [primeira fase].
Facilitámos a tarefa ao FC Porto e isso permitiu que jogasse à vontade no ataque."
Já Lars Walther, técnico dos dragões, quer dar uma resposta forte, após empate em casa com o ABC:
"Temos de nos libertar e de nos divertir a jogar, fazendo-o com disciplina. Precisamos de encontrar a
estabilidade. Quando jogamos com seriedade jogamos muito bem, mas por vezes fazemos coisas
menos positivas."
2018/04/14
Autores: Vítor Ventura e Alexandre Reis
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Rivais defrontam-se hoje em hóquei em patins e andebol
Por Record
HÓQUEI EM PATINSO FC Porto recebe hoje o Benfica nos quartos-de-final da Taça de Portugal, uma
semana depois da surpreendente derrota das águias, por 9-2, que afastou o clube da Luz da final four
da Liga Europeia.Os dragões são os atuais detentores da prova, depois de terem vencido o Sp. Tomar
na decisão da época passada, após uma final four marcada pela polémica: o Benfica rejeitou participar
na prova de Gondomar em protesto com Federação, após o escaldante duelo da última ronda da liga,
entre Sporting e Benfica, e que terminou empatado (5-5) mas com um golo invalidado a João
Rodrigues a 23 segundos do final, que impediu a formação das águias festejarem o título
nacional.Hoje, a Taça de Portugal volta a assistir a um duelo entre as duas equipas que têm dominado
a modalidade nos últimos anos. "Não precisamos de um resultado igual ao da Liga Europeia, só
necessitamos de manter a mesma mentalidade com que encarámos esse jogo. Esta é uma Taça ao
nível da Champions", disse Guillem Cabestany. Do outro lado, o técnico Pedro Nunes deu a receita:
"Este será um encontro com outras características. O Benfica tem de ser uma equipa mentalmente
forte para vencer", observou.ANDEBOLO clássico entre o Benfica e o FC Porto vai centrar hoje (19h30)
as atenções da 4ª ronda do Grupo A da fase final do campeonato. Trata-se de um clássico importante
para as duas equipas, pois quem perder fica mais longe do título, numa luta onde o Sporting, que
recebe o Avanca, ainda não vacilou.O treinador das águias, Carlos Resende, quer que a sua equipa
seja dominadora: "Tem de ser um Benfica ao seu melhor nível, preparado para trabalhar, empenhado
e concentrado, com boa capacidade de entreajuda. Temos de corrigir os erros que tivemos no jogo do
Dragão [primeira fase]. Facilitámos a tarefa ao FC Porto e isso permitiu que jogasse à vontade no
ataque."Já Lars Walther, técnico dos dragões, quer dar uma resposta forte, após empate em casa com
o ABC: "Temos de nos libertar e de nos divertir a jogar, fazendo-o com disciplina. Precisamos de
encontrar a estabilidade. Quando jogamos com seriedade jogamos muito bem, mas por vezes fazemos
coisas menos positivas."
02:49
Record
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Nunca foram de festejar (só) na
bancada e agora jogam também

“Agora,
queremos é ser
campeões”

Andebol O percurso de sucesso do Alavarium tem histórias de “miúdas” que antes só sonhavam
(e celebravam) com a equipa senior, mas que agora vão lutar por um lugar na final do campeonato
RICARDO CARVALHAL

Adérito Esteves
“Ena! Isto é no primeiro título.
Quando ganhámos ao [Colégio]
João de Barros com um golo no
último segundo daquela senhora [Ana Seabra] que está ali
a dar o treino”. A exclamação é
feita por Joana Ferreira ao ser
confrontada com uma fotografia onde aparece, no alto dos
seus 15 anos - e o “alto”não surge aqui por acaso, ou não fosse
já a mais alta das pessoas que
aparecem na imagem -, a festejar o primeiro título de campeão
nacional do Alavarium, conquistado em 2013. No clube desde os 9 anos, Joana foi uma das
atletas que, no momento de euforia daquela conquista histórica do clube aveirense, não
controlou as emoções e saltou
para dentro do campo para festejar com as jogadoras que eram
então as suas principais referências: as seniores do seu clube.
Num plano mais abaixo, outra
jogadora que é do Alavarium
“desde pequenina”, e que, a avaliar pelo sorriso, até pode parecer que fazia parte do plantel
que venceu aquele título histórico, surge Rebeca Freitas, ou
simplesmente Becky, na altura
com 14 anos. “É claro que os
melhores momentos que vivi
no clube foram os títulos”, reconhece a atleta que tem ainda
idade júnior e que também chegou ao clube aos 9 anos.
Outrora “apenas” jogadoras/
adeptas, Joana e Rebeca continuam, ainda agora, a intrometer-se entre as “grandes”. E não
param de festejar no meio delas
cada vitória, sobretudo as mais

Depois de já terem vibrado na bancada com os primeiros títulos, Joana e Rebeca integram o plantel

saborosas, como foi o caso do
triunfo diante da Assomada, no
passado fim-de-semana, que
apurou a equipa orientada por
Carlos Neiva para as meias-finais. A diferença é que agora,
também fazem parte do plantel.
Cada triunfo tem um pedacinho
maior delas. E isso, claro, faz
com que encham o peito na
hora dessa conquista.
“É um orgulho e um privilégio
enormes fazer parte de uma
equipa que já ganhou tantos títulos e poder dar o meu contributo a um plantel do qual já praticamente sentia que fazia parte”, reconhece Becky, jogadora
de 19 anos, e internacional pela
equipa de juniores “A”.
Com mais experiência acumulada, pelos quatro anos no

plantel sénior, todos com, no mínimo, a chegada às meias-finais
do campeonato, Joana Ferreira
enaltece “o bom espírito da
equipa”, que “vale mais do que
ganhar todos os jogos”. “Mas
este ano, vamos ser campeãs,
pode já escrever aí”, remata, admitindo que, quando chegou à
equipa, foi “um bocado abaixo

por jogar menos”. “Só que aí
veio o melhor de fazer parte
deste grupo, onde todas me puxaram para cima”, sublinha.
Receita de sucesso alia
experiência e juventude
Amanhã, às 17.30 horas, oAlavarium começa a disputar as
meias-finais do Campeonato

Nacional da 1.ª Divisão Feminina - algo que acontece pelo sexto ano consecutivo (ver caixa) e além da irreverência das duas
atletas/adeptas, leva para o
campo, a experiência acumulada por jogadoras como Cláudia Correia, Soraia Fernandes,
Soraia Domingues, Maria Ramos ou Andreia Madail, as resistentes do plantel que conseguiu o primeiro título nacional.
E é esta última que dá a voz à
ambição da equipa aveirense
para os jogos que aí vêm, frente
ao Madeira SAD. “Sabemos que
vai ser um jogo bastante complicado contra uma equipa que
sempre se assumiu candidata
ao título nacional, mas vamos
dar tudo para vencer”, assegura
a guarda-redes.
Habituada a ganhar num percurso que já se estende há 14
anos no clube, e com presença
em todos os grandes momentos do Alavarium, a atleta de 26
anos realça a importância de
“ganhar o primeiro jogo, em casa”, algo que será fundamental
para uma eliminatória disputada à melhor de três e na qual é
o adversário que tem a vantagem do “factor-casa”, fazendo
dois jogos na Madeira. |

No registo desta época
do Alavarium com o
Madeira SAD encontram-se duas derrotas
em igual número de jogos... ambas por um.
“Não senti que fomos inferiores em nenhum dos
jogos e no segundo até
estivemos a ganhar até
ao fim. E aquilo que
sinto é que todas as jogadoras acreditam que
podem ir à final”, garante Carlos Neiva. Considerando que “ganhar
em casa será um pequeno passo” para chegar aos jogos decisivos,
o técnico aveirense defende ainda que, “contra
equipas mais semelhantes” em termos de valor,
a sua equipa sente-se
mais à vontade. “Muitos
não acreditavam em nós
e afastaram-nos da discussão pelo título, mas
isso deu-nos maior motivação e, agora, queremos é ser campeões”,
assume Carlos Neiva. |

Alavarium faz o pleno de meias-finais
nas últimas seis temporadas
Com o apuramento conseguido na “negra” dos quartos-de-final, diante da Assomada, o Alavarium alcançou a sua sexta presença
consecutiva nas meias-finais, um registo importante
e que apenas é acompanhado pela equipa do... Madeira SAD. Recorde-se que,
depois do primeiro título

nacional, conquistado em
2013, o Alavarium chegaria
ao tri-campeonato, tendo,
depois disso, perdido a final
de 2016, mais uma vez, para
o Madeira SAD. No ano passado, a equipa de Carlos
Neiva foi eliminada, nas
meias-finais, pelo Colégio
de Gaia, que se sagraria
campeão nacional. |
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GRESTEL INVESTE
2,5 MILHÕES EM VAGOS
Empresa cerâmica vai construir uma plataforma logística e um novo “outlet”, na Zona
Industrial de Vagos. Está prevista a criação de 20 novos postos de trabalho Página 27

Novo prédio junto
à estação em fase
de licenciamento
Aveiro | P32

AdRA anda pelas
escolas a alertar para
o valor da água
Campanha | P3

RICARDO CARVALHAL

Alavarium preparai
i
mais uma meia-finali
i

Novidades no grande
comércio em Aveiro
Economia | P5

Águeda preparada
para etapa do Mundial
Motocross | P30

Aveirenses começam, amanhã, a disputa por um lugar na final da 1.ª Divisão de Andebol Feminino Página 31
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