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Copa Europa de veteranos
realiza-se na Mealhada
ABRIL A primeira “Copa Europa” para veteranos, em hóquei em patins e andebol, vai
trazer à Mealhada experientes
praticantes das duas modalidades a partir de amanhã.
São três dias de jogos de
grande intensidade nas duas
modalidades e será disputada
pelas equipas de Portugal, Espanha e Itália, pelo que se an-

tevê jogos muito disputados.
O andebol será disputado no
Pavilhão Municipal da Pampilhosa, enquanto os jogos de hóquei em patins terão a sua base
nos pavilhões de Luso e Ventosa do Bairro, onde, de resto,
está marcado o primeiro jogo
(amanhã, 19h00), logo após a
cerimónia de inauguração do
pavilhão. |
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Mariano Ortega: O nosso trabalho tem muito mérito
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Record Online

Data Publicação:

31-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=803d943b

Mariano Ortega nunca foi um treinador muito consensual. Mas agora está prestes a conseguir o
impensável, eliminar o heptacampeão nacional. O espanhol recusa a ideia de quem pensa que estas
duas vitórias são mais demérito do FC Porto do que obra da sua equipa. "O nosso trabalho tem mérito.
Temos trabalhado bem, somos uma equipa competitiva que está em três frentes", disse o técnico,
referindo-se ao Campeonato Nacional, Taça de Portugal e Challenge Cup. E é nas meias-finais da
Taça, sábado em Almada, que defronta de novo o FC Porto. "Vamos ter dois dias para preparar um
jogo que tem um caráter totalmente diferente."
31.03.2016
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dcbb2236

Como se motiva uma equipa que não está habituada a uma situação desfavorável? "O nosso problema
não é a falta de motivação. O próximo jogo é em nossa casa, a eliminatória não acabou para nós." As
palavras são do técnico do FC Porto, Ricardo Costa, para quem a sua equipa foi ontem a melhor em
campo, lamentando não ter tido "a sorte" que o adversário teve no 1º jogo na concretização do livre
de 7 metros. Quanto ao jogo da Taça, diz que "será diferente, com outro cariz". O técnico portista fez
ainda um reparo à calendarização do playoff. "O Benfica sai beneficiado por estar a competir nas
provas europeias. Vamos voltar a parar 16 ou 17 dias."
31.03.2016
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Benfica quase na final do campeonato de andebol
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Mário Aleixo - RTP 31 Mar, 2016, 07:10 | Andebol Paulo Moreno (Benfica) e Gustavo Rodrigues (FC
Porto) protagonizaram duelos intensos durante a partida | José Coelho-Lusa O Benfica está a uma
vitória da final do campeonato de andebol. O guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski foi decisivo no
triunfo do Benfica sobre o FC Porto, por 30-29, com os encarnados a conseguirem uma vantagem de
2-0 nas meias-finais do campeonato nacional de andebol. Com duas defesas de livres de sete metros,
Mitrevski impediu a vitória do FC Porto no final do tempo regulamentar e no final do prolongamento
voltou a parar um castigo máximo, no último segundo, quando os "dragões" podiam empatar. Este
triunfo deixou o Benfica, quarto classificado da fase regular, a um triunfo de garantir a presença na
final, enquanto o FC Porto, que até estes confrontos com os encarnados apenas sabiam vencer, têm
de ganhar os próximos três encontros. O jogo terminou empatado ao intervalo a 13 golos e no final do
tempo regulamentar igualado a 25. As duas equipas voltam agora a encontrar-se para o terceiro jogo
das meias-finais a 16 de abril, às 18h00, no Dragão Caixa, no Porto. Please enable JavaScript to view
the Powered by Disqus.
31 Mar, 2016, 07:10|
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FC Porto, Benfica, Sporting e Madeira SAD tentam suceder ao ABC
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31-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9b37d1a3

31-03-2016 08:49
Leões são o clube que mais vezes venceu a Taça Portugal, levantando-o por 15 vezes.
Foto: EHF
Andebol.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
FC Porto, Benfica, Sporting e Madeira SAD disputam este fim de semana, em Almada, a 'final four' da
Taça de Portugal de andebol, em que o vencedor sucederá ao ausente detentor do troféu, o ABC de
Braga.
O ABC, que juntou à conquista da Taça de Portugal a Supertaça, em ambas as vezes frente ao FC
Porto, com triunfos por 25-24 e 26-24, respetivamente, e que na presente temporada repete a
presença na discussão do acesso à final da Taça Challenge, é o principal ausente das meias-finais.
O primeiro finalista sairá do encontro que opõe o 'outsider' Madeira SAD ao Sporting, a disputar pelas
15 horas de sábado, e o segundo da meia-final a disputar - tal como no 'play-off' do campeonato
nacional - entre Benfica e FC Porto, com início às 17 horas.
O percurso dos quatro finalistas foi idêntico, já que fizeram prevalecer nas sucessivas rondas o
estatuto de favorito perante adversários acessíveis, e a exceção foi o que poderia ser uma 'final
antecipada' realizada nos 'oitavos', entre o Sporting e o ABC, ganha pelos 'leões' (38-24).
O FC Porto afastou nos 16 avos de final da Taça de Portugal o Arsenal (40-22), nos oitavos de final o
CD Camões (36-23) e nos quartos de final o Boa Hora (29-25), pelo que o Benfica será o seu primeiro
grande teste na prova.
Dominador a nível interno, e com uma campanha extremamente positiva na Liga dos Campeões, o FC
Porto persegue em Almada a conquista do troféu que escapa desde 2006/07, apesar das cinco
presenças em finais nas últimas oito épocas.
Os portistas não têm sido felizes nas últimas finais que têm disputado e a prova disso são os dois
troféus seguidos perdidos para o ABC. Também para o Benfica, que eliminou nos 16 avos de final a
Juventude Lis (30-20), nos 'oitavos' o Benavente (40-23) e nos 'quartos' o Avanca (31-24), o jogo
com o FC Porto das meias-finais será o primeiro grande teste na presente edição da Taça.
O Madeira SAD chega às meias-finais, onde terá como opositor o Sporting, que é o clube com mais
triunfos na prova, com 15, os últimos três consecutivos entre 2011/12 e 2013/14, após afastar o
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Módicus (35-14), Belenenses (38-34) e Fafe (33-27).
O Sporting, por seu lado, 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).
Após 24 triunfos consecutivos, o FC Porto surge nas 'meias' da Taça após ter sofrido as duas
primeiras derrotas para o campeonato, exatamente frente ao Benfica, nos dois primeiros encontros
das meias-finais do campeonato.
O Benfica, que também já assegurou, tal como o ABC, a presença nas meias-finais da Taça
Challenge, em que apenas se poderão defrontar na final, terminou a fase regular do campeonato na
quarta posição, com seis derrotas sofridas, a 12 pontos do líder FC Porto.
Já o Sporting encerrou a fase regular na terceira posição, enquanto o outro finalista da Taça, o
Madeira SAD, terminou em quinto lugar a fase regular, a 15 pontos do líder FC Porto, e foi afastado
pelo Benfica nos quartos de final.
Todos os finalistas já ergueram a Taça de Portugal, com especial destaque para o Sporting, detentor
de 15 troféus, seguido do FC Porto (7), Benfica (4) e Madeira SAD (1).
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Mariano Ortega: O nosso trabalho tem muito mérito
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Mariano Ortega nunca foi um treinador muito consensual. Mas agora está prestes a conseguir o
impensável, eliminar o heptacampeão nacional. Por Record Mariano Ortega nunca foi um treinador
muito consensual. Mas agora está prestes a conseguir o impensável, eliminar o heptacampeão
nacional. O espanhol recusa a ideia de quem pensa que estas duas vitórias são mais demérito do FC
Porto do que obra da sua equipa. "O nosso trabalho tem mérito. Temos trabalhado bem, somos uma
equipa competitiva que está em três frentes", disse o técnico, referindo-se ao Campeonato Nacional,
Taça de Portugal e Challenge Cup.E é nas meias-finais da Taça, sábado em Almada, que defronta de
novo o FC Porto. "Vamos ter dois dias para preparar um jogo que tem um caráter totalmente
diferente."
01:38 . Record
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Sábado Online
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URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/ricardo_costa_problema_nao_e_falta_de_motivacao.html

Como se motiva uma equipa que não está habituada a uma situação desfavorável? Por Record Como
se motiva uma equipa que não está habituada a uma situação desfavorável? "O nosso problema não é
a falta de motivação. O próximo jogo é em nossa casa, a eliminatória não acabou para nós." As
palavras são do técnico do FC Porto, Ricardo Costa, para quem a sua equipa foi ontem a melhor em
campo, lamentando não ter tido "a sorte" que o adversário teve no 1º jogo na concretização do livre
de 7 metros. Quanto ao jogo da Taça, diz que "será diferente, com outro cariz". O técnico portista fez
ainda um reparo à calendarização do playoff. "O Benfica sai beneficiado por estar a competir nas
provas europeias. Vamos voltar a parar 16 ou 17 dias."
01:44 . Record
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Benfica volta a vencer FC Porto nas meias-finais do play-off

Tipo Meio:
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Bola Online (A)

Data Publicação:

30-03-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=604855

O Benfica voltou a vencer, esta quarta-feira, o FC Porto, agora por 30-29 (após prolongamento), na
segunda partida das meias-finais do play-off do Campeonato Andebol 1. Depois da vitória por 32-31
no passado dia 16 em pleno Dragão Caixa, os encarnados ficam agora a uma vitória de garantir a
presença na final. A grande figura da partida desta noite acabou por ser o guarda-redes Nikola
Mitrevski, ao defender dois livres de 7 metros em momentos decisivos (o primeiro levando a partida
para prolongamento, com o resultado igualado a 25; o segundo nos últimos segundos do
prolongamento, garantindo a vantagem dos encarnados).
30-03-2016
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Federação de Andebol de Portugal

Espírito de missão para “recolocar
o andebol no pódio das modalidades”

ARTUR MONTEIRO é candidato à presidência da Federação de Andebol de Portugal (FAP). Histórico dirigente bracarense quer
romper com o passado e colocar de novo o andebol no topo das modalidades colectivas. Eleições são dia 25 de Junho.
ELEIÇÕES

| Joana Russo Belo |

Professor, histórico dirigente e
um homem do andebol. Artur
Monteiro, de 59 anos, apresentou a candidatura à presidência
da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), para o mandato
correspondente ao ciclo olímpico 2016/2020, eleições agendadas para dia 25 de Junho, num
projecto assente numa mudança
de paradigma, com o objectivo
claro de recolocar o andebol no
topo das modalidades nacionais.
Natural de Braga, o antigo dirigente e jogador tem uma vida inteira dedicada ao andebol e não
esconde o desejo de chegar à
presidência do organismo - numa eleição que, para já, tem
duas listas: a de Artur Monteiro
e a liderada pelo vimaranense
Miguel Laranjeiro.
“É uma ideia que foi maturada
e discutida com várias pessoas
que me estão a ajudar a estruturar um projecto que permita gerar sustentabilidade, projecção e
fazer crescer a modalidade. O
desígnio é fazer com que volte
ao pódio das modalidades em
Portugal. Há muito para fazer
em prol desta modalidade que eu
amo desde os meus 12 anos. Estou imbuído de um espírito de
missão, que me induza a recolocar o andebol no pódio das modalidades colectivas”, explicou
Artur Monteiro, no Fórum Desporto, da Rádio Antena Minho,

FLÁVIO FREITAS

Histórico dirigente bracarense, Artur Monteiro, é candidato à presidência da Federação de Andebol de Portugal

programa dedicado à candidatura do antigo dirigente do ABC e
do SC Braga.
“A minha actuação visará, acima de tudo, o respeito pelo andebol”, frisou.
Artur Monteiro lembra que a
candidatura “surgiu depois de
várias pessoas do andebol me
abordarem e incentivarem a
avançar”, num projecto que não
é “pessoal de maneira alguma”.

“Aliás, respeitei a posição do
Ulisses Pereira, o presidente em
exercício da federação, de recandidatura ou não, porque respeito
o trabalho que fez, por vezes e
muitas vezes, fê-lo sozinho”.
Assumindo que pretende cortar
com o passado recente, Artur
Monteiro é bastante crítico ao
analisar o actual momento que
atravessa o andebol nacional:
“saberei conversar com as pes-

soas, quero romper com o passado recente, porque está a fazer
retroceder a modalidade, num
afundamento. Mas não vou deixar que o andebol se afunde. Comigo só terá um sentido: ascendente. Vou num espírito de
missão, ganhador e de vitória,
que sempre perseguiu a minha
vida desportiva. É um projecto
para todos e para engrandecimento do andebol”.

+ destaque
Eleições para a presidência
da Federação de Andebol
de Portugal (FAP)
realizam-se a 25 de Junho.
Para já, há duas listas
candidatas anunciadas:
a de Artur Monteiro e
a de Miguel Laranjeiro.

Artur Monteiro quer romper com o passado recente

“Há gente dentro da federação que persiste num ambiente de mediocridade”
ELEIÇÕES

| Joana Russo Belo |

Há um dado sempre presente no
discurso de Artur Monteiro:
romper com o passado recente.
O candidato assume-se como
“um homem do andebol” e é
bastante crítico ao abordar os últimos anos de trabalho da federação. “Não me associo a projectos escondidos, engendrados por
gente que deseja a manutenção

das suas mordomias, é uma tecla
que baterei ao longo da candidatura, porque há gente dentro da
federação que persiste em continuar neste ambiente de mediocridade a todos os níveis. Só
porque têm intenção de manter
um estatuto que na vida civil não
teriam”, denuncia Monteiro,
lembrando que há dez anos que
“Portugal não é apurado para nenhuma fase final de campeonatos da Europa e do Mundo”.

“Isso, por si só, é demonstrativo da falta de empenho e, muitas
vezes, da falta de conhecimento.
Muitas vezes são pessoas que
nunca estiveram ligadas à modalidade e não sentem no sangue e
na pele as necessidades da sustentabilidade e projecção da modalidade”, acrescentou.
Considerando que “essa gente
que persiste e desacredita o andebol” tem “contribuído para o
seu declínio”, é peremptório: “é o

caminho de retrocesso que o andebol está a tomar. Fui o primeiro a dar a cara e assumo que vou
arrumar a casa, estou imbuído
nesse espírito e, só assim, estarei
a respeitar o andebol português”.
O antigo dirigente do ABC diz
estar “atento a manobras de bastidores que promovam esta mediocridade” e “firam a boa imagem da modalidade”.
“Sei que vamos enfrentar um
desafio que terá de ser com cora-

gem e determinação. Esta é uma
modalidade olímpica e um dos
grandes objectivos pelos quais
vou lutar tem a ver com um sonho: que um dia o andebol esteja
numa fase final dos Jogos Olímpicos. No plano internacional,
Portugal tem-se mantido afastado há vários anos das fases finais, existem carências e lacunas
e um dos grandes pressupostos é
unir os vários agentes da moda22
lidade ePágina
unificar ideias”.
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Aposta na formação e criação
de Escola Nacional de Andebol

+ percurso

CANDIDATURA DE ARTUR MONTEIRO considera vital o papel das associações, num ligação em rede,
juntando mais-valias e experiências. Aposta nas escolas é fundamental para o antigo dirigente.
ELEIÇÕES

| Joana Russo Belo |

Formação, alto rendimento, andebol adaptado, andebol de praia
e a criação de uma Escola Nacional de Andebol. São estes os
pontos fortes da candidatura de
Artur Monteiro à presidência da
da Federação de Andebol de
Portugal (FAP). Ex-dirigente
considera de vital importância
“o papel das associações”, numa
ligação “em rede”, juntando
“mais-valias e experiências” em
prol do desenvolvimento da modalidade.
“O objectivo da Escola Nacional de Andebol é incluir todos os
agentes. É preponderante criarmos a escola nacional, será uma
vertente inovadora no panorama
desportivo português. Projectará
o andebol para o seu lugar, onde
outrora já esteve, no pódio das
modalidades, permitirá devolver
a dimensão nacional de uma modalidade olímpica, onde se cruzem todas as estruturas, desde
árbitros, dirigentes, treinadores e
atletas. Haverá uma discussão
alargada e um plano de acção
que inclua o saber e experiência
dos mais velhos e o empreendedorismo dos mais novos. A força
da resiliência desta modalidade
está na criação desta escola”,
destacou o candidato.
Por outro lado, “o andebol é
uma modalidade que nós aprendemos na escola, não é na rua,
como o futebol”. “É isso que
queremos, fazer com que o andebol faça parte integrante do
pré-escolar, do primeiro ciclo,

FLÁVIO FREITAS

ARTUR MONTEIRO,
de 59 anos, é natural
de Braga e um dos
históricos dirigentes do
ABC. Professor - licenciado
em Ciências da Educação,
com pós-graduação em
Administração e
Organização Escolar - foi
também durante cerca
de uma década director
executivo do SC Braga.
Ex-jogador de andebol durante quase vinte anos tem um percurso
de destaque
na modalidade
e no ABC de Braga, clube
ao qual esteve ligado
durante quinze anos
como dirigente.

Projecto de Artur Monteiro inclui uma aposta forte na formação dos jovens e na criação de uma escola nacional

numa ligação com os municípios, e depois no segundo ciclo.
Vou explorar a apetência do ministro da educação, Tiago Rodrigues, em relação ao andebol, para fazer entrar o andebol nas
escolas”, explicou. Para além
das apostas no andebol adaptado
e andebol de praia, Artur Monteiro revelou ainda que quer
alargar o desporto universitário
à federação - neste caso através
do professor Fernando Parente
(UMinho) - e que, caso o seleccionador Rolando Freitas apure
Portugal, “será o seleccionador
no campeonato do mundo”.

§memórias
Artur Monteiro trouxe Aleksander Donner

Paixão incutida pelo mestre Pinto Carvalho
“Sempre vivi intensamente a minha participação, quer nos jogos de futebol
e andebol de rua, mas a apetência por esta modalidade que me é muito
querida começou na Escola Carlos Amarante. Aí, o nosso grande mestre professor Pinto Carvalho incutiu-me a mim e a um grupo de jovens a paixão por
esta modalidade. Um dia irei verter tudo isso para um livro de memórias.
Como quando fomos buscar o Aleksander Donner. Foi uma decisão de circunstância. Metemo-nos num carro eu, o engenheiro Jorge Rodrigues, o falecido Júlio Guerra e o professor Domingos Rodrigues. Fomos ao País Basco e
desencantámos lá o Aleksander Donner, que depois marcou positivamente
o andebol em Portugal. Marcou um paradigma de andebol organizado”.

Eleições para a Federação de
Andebol de Portugal estão
agendadas para o dia 25 de
Junho. Ulisses Pereira presidente ainda em
exercício - anunciou durante
este mês de Março que não
se recandidata por considerar que são necessárias
“novas estratégias e novos
protagonistas”. Mandato
corresponde ao ciclo
olímpico 2016/2020.
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CANDIDATURA À FEDERAÇÃO

Artur Monteiro
quer recolocar
o andebol
no pódio
das modalidades
Págs. 24 e 25
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Mealhada acolhe primeira
Copa Europa para Veteranos
Competição O evento vai juntar praticantes de Hóquei em Patins e Andebol
entre sexta-feira e domingo. Vários clubes da região vão estar em acção
D.R.

A primeira Copa Europa para
Veteranos em Hóquei em Patins e Andebol vai levar à Mealhada experientes praticantes
das duas modalidades.
Entre sexta-feira e domingo,
o evento vai proporcionar três
dias de grande intensidade nas
duas modalidades. A Copa Europa será disputada por equipas de Portugal, Espanha e Itália e preveêm-se jogos muito
disputados.
O competição de Andebol irá
desenrolar-se no Pavilhão Municipal da Pampilhosa, ao passo que os jogos de Hóquei em
Patins terão a sua base nos pavilhões de Luso e de Ventosa
do Bairro.

nicipal de Ventosa do Bairro,
logo após a cerimónia de inauguração da infra-estrutura.

O Pavilhão do Luso vai, como é hábito, receber jogos de hóquei

O jogo inicial da competição
irá colocar frente-a-frente as
equipas de Hóquei em Patins

do Malgrat e do HC Mealhada
e está marcado para 19 horas
de sexta-feira, no Pavilhão Mu-

Clubes participantes
Na competição de Andebol
vão participar as equipas portuguesas do 1.º Dezembro e do
Passos Manuel e dos espanhóis
do Mostoles e do Alcorcón.
Já no evento competitivo de
Hóquei em Patins, para além
da formação anfitriã, o HC
Mealhada, disputar a I Copa
Ibérica a Académica de Coimbra, o CD Cucujães, o Académico da Feira, o Alcobacense, o
V.A.H.P. , a formação espanhola
do Malgrat e ainda os italianos
do Bassano. |
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Mealhada recebe Copa Europa
de Andebol e de Hóquei P26
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Benfica volta a vencer e encosta FC Porto às cordas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

30-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=750c16a8

30 DE MARÇO DE 201623:38
Encarnados ficam a apenas um triunfo do apuramento para a final
O guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski foi esta quarta-feira decisivo no triunfo do Benfica sobre o
FC Porto, por 30-29, com os 'encarnados' a conseguirem uma vantagem de 2-0 nas meias-finais do
campeonato nacional de andebol.
Com duas defesas de livres de sete metros, Mitrevski impediu a vitória do FC Porto no final do tempo
regulamentar e no final do prolongamento voltou a parar um castigo máximo, no último segundo,
quando os 'dragões' podiam empatar.
Este triunfo deixou o Benfica, quarto classificado da fase regular, a um triunfo de garantir a presença
na final, enquanto os 'dragões', que até estes confrontos com os 'encarnados' apenas sabiam vencer,
têm de vencer os próximos três encontros.
Numa partida em que, à semelhança do primeiro jogo, foi necessário recorrer ao prolongamento, o FC
Porto mostrou superioridade nos primeiros cinco minutos, fruto da lentidão 'encarnada' a sair para o
ataque e aos erros no momento da finalização.
Com o passar do tempo, o Benfica corrigiu essa lacuna, impulsionado por Hugo Lima, contudo o
sector defensivo 'azul e branco' nunca deu grande espaço às hostes do 'encarnadas', caindo muitas
vezes Daymaro Salina e Ricardo Moreira (expulso aos 27 minutos) em excesso de faltas.
Uma dureza que levou os comandados de Mariano Ortega a chegar à condição de vencedor apenas
aos 19 minutos (8-7), depois dos heptacampeões nacionais terem visto três jogadores excluídos, em
momentos diferentes do jogo: Alexis Borges, Ricardo Moreira e Gustavo Rodrigues.
Ainda assim os pupilos de Ricardo Costa souberam equilibrar as forças, chegando ao intervalo com a
igualdade (13-13), fruto da aposta no ataque organizado, que se manteve no segundo tempo e que
voltou a colocar os 'dragões' na condição de vencedor a partir do minuto 41, o que obrigou o Benfica a
correr atrás do resultado.
O golo de António Areia, ex-jogador do Benfica, aos 46 minutos, fez o FC Porto ter uma vantagem de
dois golos, a segunda de todo o encontro, e deixou um claro sinal que dificilmente o triunfo fugiria aos
detentores do título nacional.
Contudo, na ponta final, o Benfica 'roubou' a estratégia 'azul e branca' (ataque organizado) e chegou
à igualdade (25-25), aos 59 minutos.
A quatro segundos do fim António Areia, de livre de sete metros, teve a possibilidade de dar o triunfo
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ao FC Porto dentro do tempo regulamentar, contudo viu o guarda-redes Nikola Mitrevski tornar-se
'gigante' e defender o lance, levando o jogo para prolongamento.
Curiosamente o guardião acabaria por ser o homem do jogo ao defender, novamente no último
segundo, um livre de sete metros cobrado por Gustavo Rodrigues, dando o triunfo ao Benfica, por 3029.
As duas equipas voltam agora a encontrar-se para o terceiro jogo das meias-finais a 16 de abril, às
18 horas, no Dragão Caixa, no Porto.
Jogo disputado pavilhão n.º 2, no Estádio da Luz, em Lisboa.
Benfica- FC Porto, 30-29 (após prolongamento).
Ao intervalo: 13-13.
Final do tempo regulamentar: 25-25.
Sob a arbitragem de Duarte Gonçalves e Luís Fonseca, as equipas alinharam:
- Benfica: Hugo Figueira (gr), Davide Carvalho (4), Elledy Semedo (3), Hugo Lima (1), Javier
Borragan (6), João Pais (2), Ales Silva. Jogaram ainda: Alexandre Cavalcanti, Nikola Mitrevski (gr),
Tiago Ferro, Uelington Silva (10), Dragan Vrgoc, Paulo Moreno (1), Tiago Pereira (2), Agusto Aranda e
Belone Moreira (1).
Treinador: Mariano Ortega.
- FC Porto: Alfredo Quintana (gr), Cuni Morales (2), Gilberto Duarte (4), Rui Silva, Ricardo Moreira
(1), António Areia (4) e Jordan Pitre (3). Jogaram ainda: Alexis Borges (5), Hugo Laurentino (gr),
Gustavo Rodrigues (4), Miguel Martins (2), Daymaro Salina (1), Nuno Gonçalves, Hugo Santos (3).
Treinador: Ricardo Costa.
Marcha do marcador: 1-3 (5 minutos), 3-4 (10), 5-6 (15), 8-7 (20), 11-10 (25) e 13-13 (intervalo).
15-14 (35), 16-16 (40), 18-18 (45), 21-22 (50), 23-24 (55) e 25-25 (final do tempo regulamentar).
27-27 (primeira parte prolongamento) e 30-29 (final).
Assistência: Cerca de 1.400 espetadores.
Lusa
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“Ciclo de Quintas”
no Lugar do Capitão
João Paulo Rosado (na foto),
Luís Eurico Costa e António
Torres actuam amanhã, às
22h00, no Lugar do Capitão

tome nota
HOJE

Protocolo para Centro de Competências da IBM

Fernando Alvim
no Ice Club

Realiza-se hoje, pelas 11h00, o acto público de assinatura do acordo de cooperação para a instalação
em Viseu do novo Centro de Trabalho e Competências da SoftINSA, empresa do grupo IBM Portugal.
O evento acontece nos Paços do Concelho e junta a Câmara Municipal de Viseu, a IBM Portugal
e o Instituto Politécnico de Viseu.

Fernando Alvim vai no Ice Club, no
âmbito da XIV Semana Cultural da
Associação de Estudantes da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de
Viseu.

Mostra internacional
no Carmo’81

ARQUIVO

Concerto dos Hi-Fi
A 14.ª Semana Cultural da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
tem esta noite no palco do Campus
do Politécnico um concerto dos HiFi e do dj Verylight.

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
Rodas (ACE4). Os jogos decorrem
no próximo sábado no Pavilhão
Cidade de Viseu e iniciam-se às
9h30. O final dos jogos está previsto para as 17h30.

AMANHÃ
Seminário de Bioética
na Escola de Saúde
O Auditório da Escola Superior de
Saúde de Viseu recebe, a partir das
9h00, a oitava edição do Seminário
de Bioética. O evento é organizado
pelas comissões de ética da Escola
Superior de Saúde do Politécnico de
Viseu e do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

reverterá a favor do Fundo de
Apoio ao Estudante.

PRÓXIMOS DIAS

“A Grande Ressaca”

Stand Up Comedy
na Aula Magna

Na próxima sexta-feira, estreia no
Teatro Viriato a peça de teatro “A
Grande Ressaca”, criada no âmbito
do K Cena, Projecto Lusófono de
Teatro Jovem, que junta o Teatro
Viriato, ao Teatro Vila Velha, do Brasil, e ao Pólo de Mindelo do InstitutoCamões/Centro Cultural Português, em Cabo Verde.

A Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu (AAIPV)
vai realizar um espectáculo solidário de ‘Stand Up Comedy’, na próxima sexta-feira, pelas 22h00, na
Aula Magna. Uma parte da receita

No âmbito do festival “Viseu_
Cult.Urb”, é inaugurada no próximo sábado, no espaço Carmo'81,
pelas 16h00, a Mostra Internacional de Zines, Fanzines e Edições de
Autor, que contará com a presença de edições da Austrália,
Nova Zelândia, Japão, Rússia, Canadá, EUA, Reino Unido, Irlanda,
Holanda, Espanha e Portugal.

Concerto em Quintela
de Orgens
Noite de fados
em Orgens
O Centro Social de Orgens realiza,
na próxima sexta-feira, uma noite
de fados. A iniciativa conta com a
presença do grupo de fados “Zé do
Telhado”, cujos elementos cantarão
fado de Lisboa e de Coimbra.

Gala dos Bombeiros
Voluntários de Viseu
O Expocenter, em Viseu, recebe,

no próximo sábado, pelas 20h00,
o Baile dos Bombeiros Voluntários
de Viseu. Na iniciativa irão participar diversos artistas e o jantar
dançante contará ainda com a
presença do jornalista José Alberto Carvalho. Os bilhetes podem ser adquiridos no Hotel Montebelo, na Mundicor, situada no
Palácio do Gelo, na sede da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Viseu, localizada na
Rua José Branquinho, e no quartel, na Quinta da Ribeira, perto do
IP5.

A Fora De Rebanho apresenta, no
próximo sábado, na ASDREQ, em
Quintela 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
No próximo sábado, o grupo The
Fucking Bastards regressa ao Ice
Club, para animar a pista de
dança.
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ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS

Fase final em Viseu
A fase final do campeonato nacional de andebol em cadeira de rodas (ACR4) realiza-se sábado em Viseu, com
jogos a partir das 9h30. Presentes estarão a APD Porto,
Sporting, APD Leiria, APD Lisboa, ADM Barcelos, Vitória Setúbal, AA Rovisco Pais, IFC Torrense e APD Braga. A ADM Barcelos defronta Setúbal (11h30) e a APD
Braga joga com o vencedor do APD Leiria-APD Lisboa.

Página 31

A32

30-03-2016

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,37 x 21,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

na páscoa

AD Afifense organizou
torneio de andebol e caminhada
A Associação Desportiva Afifense organizou, no fim de
semana, dois eventos desportivos que juntaram mais
de 350 pessoas. No dia 25 de março realizou-se o torneio de andebol de minis com a participação do Afifense, Macieira AC e CA Póvoa de Varzim, que juntou
80 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes.
No sábado, no torneio de andebol de juvenis participaram Afifense, CA Póvoa, Santana “A”, Macieira AC e
Santana “B” com 9 jogos (130 atletas e dirigentes). A vitória soriu ao CA Póvoa, seguido do Afifense e Santana “A”.
No mesmo dia foi realizada a “Rota das Alminhas”
em Afife, corrida e caminhada de 10 Km, na qual participaram 130 atletas. Todos atletas tiveram a oportunidade de visitar (caminhada) as 9 capelas. O percurso além de passar pelas 9 capelas passou pelo convento
de cabanas, Ribeira de Afife e várias azenhas da freguesia. Na prova masculina, venceu Marcelo Costa, com
00:42:16, seguido de António Fernandes e Tiago Subtil. Em femininos venceu Arlete Rego (1:00:11), seguida
de Nilza Paixão e Iolanda Fontainhas.
DR
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O pódio masculino de BTT
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Benfica vence FC Porto pela segunda vez nas meias-finais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

30-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5101906

Publicado
Equipa da Luz voltou a derrotar o heptacampeão FC Porto, desta vez, em casa e no segundo jogo das
meias-finais do play-off, significando que está em vantagem por 2-0. O jogo foi a prolongamento
como tinha acontecido no Dragão Caixa
O Benfica venceu o FC Porto por 30-29, após prolongamento, no segundo jogo das meias-finais do
play-off do campeonato, e está em vantagem por 2-0, já que, no dia 16, tinha vencido no Dragão
Caixa.
Tal como no primeiro jogo, o encontro da Luz foi decidido no prolongamento, depois de ter chegado
empatado no fim do tempo regulamentar (25-25).
Ao defender o último livre de sete metros a Gustavo Rodrigues, o guarda-redes do Benfica, Nikola
Mitrevski, acabou por segurar a vantagem tangencial dos encarnados ganha por Uellington da Silva,
um dos melhores jogadores em campo e que terminou o clássico com 10 golos (foi o melhor
marcador). Nikola Mitrevski, que não foi titular, foi mesmo responsável por muitos remates frustrados
dos portistas, que perderam cedo o capitão Ricardo Moreira (vermelho direto aos 26').
O terceiro jogo está marcado para o dia 16 de abril no Dragão Caixa e o Benfica está a um triunfo de
se sagrar campeão nacional e terminar com a série vitoriosa do FC Porto que esta temporada
persegue o oitavo título consecutivo, tendo feito toda a época regular sem derrotas.
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DIRETO|Benfica-FC Porto
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Jogo Online (O)
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URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5101212

Publicado
0|No primeiro jogo, no Dragão Caixa, vitória do Benfica.
0|O jogo Benfica-FC Porto começa às 20h30.
[inicio]
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Andebol: Benfica e FC Porto jogam segunda mão da meia-final (Siga AQUI)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

30-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1b0233be

Encarnados venceram primeiro jogo na Luz
Benfica e FC Porto disputam, no Pavilhão da Luz, a segunda mão da meia-final do Campeonato
Nacional de Andebol.
No primeiro jogo, os encarnados venceram os dragões no prolongamento, numa partida realizada na
Invicta. Agora na Luz, o FC Porto, que já conta com Alfredo Quintana, tenta o empate na eliminatória
enquanto o Benfica tenta ficar em posição privilegiada para chegar à final.
EQUIPAS INICIAIS:
Benfica: Hugo Figueira, Davide Carvalho, Javier Borragan, Tiago Ferro, Tiago Pereira, João Pais e
Belone Moreira;
FC Porto: Quintana, Gilberto Duarte,Yoel Morales, Gustavo Rodrigues, Miguel Martins, Rui Silva e
Daymaro Salina;
Redação
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Num jogo de emoções fortes, Benfica vence FC Porto já no prolongamento

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

30-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b706bd4a

'Encarnados' venceram por 30-29. O Benfica conseguiu vencer (novamente) o FC Porto, no segundo
jogo das meias finais do Campeonato Nacional de Andebol. Num encontro repleto de emoção, os
'encarnados' só conseguiram carimbar a vitória já no prolongamento, ficando o resultado em 30-29.
PUB No final dos 60 minutos, registava-se um empate a 25 golos. O FC Porto tinha tudo para ganhar,
com um livre de sete metros, mesmo antes do final, mas Areia permitiu a defesa a Nikola Mitrevski.
Este cenário repetiu-se também nos segundos finais do prolongamento, mas com o Benfica desta vez
em vantagem no marcador. Mitrevski só teve de reproduzir a proeza anterior e foi o que fez. Gustavo
Rodrigues não conseguiu faturar e o resultado final foi de 30-29, para a equipa 'encarnada'. As duas
equipas voltam agora a defrontar-se no dia 16 de abril.
Thu, 31 Mar 2016 00:26:31 +0200
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Benfica vence FC Porto e fica a um triunfo da final do play-off de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

30-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=62d3f188

Por PÚBLICO 30/03/2016 - 23:15 Os "encarnados precisaram de disputar um prolongamento para
derrotarem os campeões em título. O FC Porto ainda não conseguiu vencer o Benfica na meia-final do
play-off do nacional de andebol DR Foi mais uma vez no prolongamento, tal como tinha sucedido no
primeiro encontro do play-off das meias-finais do campeonato nacional de andebol, que o Benfica
venceu o FC Porto. Agora, a vitória foi por 30-29, em jogo disputado no pavilhão da Luz, em Lisboa,
nesta quarta-feira. O triunfo do Benfica, somado ao obtido a 16 de Março, no pavilhão do Dragão (3231), permitiu às "águias" ampliar para 2-0 a sua vantagem sobre os portistas, heptacampeões em
título. A grande figura da partida da noite desta quarta-feira foi o guarda-redes Nikola Mitrevski, que
defendeu dois livres de 7 metros em momentos decisivos (o primeiro levando a partida para
prolongamento, com o resultado igualado a 25; o segundo nos últimos segundos do prolongamento,
garantindo a vantagem dos "encarnados". Na próxima partida, a disputar na cidade do Porto, a 16 de
Abril, os "dragões" estão obrigados a ganhar se quiserem continuar na luta pela presença na final da
competição. Caso contrário, os benfiquistas garantirão imediatamente o apuramento. Na outra meiafinal, ABC e Sporting estão empatados, com um triunfo para cada uma das equipas.
30/03/2016 - 23:15
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Benfica vence FC Porto e está a um triunfo da final
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30-03-2016 22:58
Águias venceram por 30-29 no pavilhão da Luz.
Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
Benfica vence FC Porto e está a um triunfo da final
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Benfica venceu, esta quarta-feira, o FC Porto por 30-29, numa partida que teve que ser decidida no
prolongamento. Com este triunfo, a equipa "encarnada" está a apenas um triunfo de garantir presença
na final do Campeonato de Andebol 1.
As águias venceram no Dragão Caixa, dia 16 de março, por 32-21, no primeiro encontro das meiasfinais do play-off.
O guardião do Benfica, Nikola Mitrevski, acabou por estar evidência nos últimos instantes da partida,
depois de defender um livre de sete metros nos últimos segundos do prolongamento, garantindo o
triunfo do Benfica. Uelington Silva também esteve em destaque, depois de apontar 10 golos.
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O FC Porto defende o título de campeão... Por Record PalmarésMeias-finais(1) FC Porto-Benfica (4), 02Jogo 1: FC Porto-Benfica, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Benfica-FC Porto, 30-29 (a.p.)Jogo 3: FC Porto-Benfica
(16 abril)*Jogo 4: Benfica-FC Porto (23 abril)*Jogo 5: FC Porto-Benfica (30 abril)*Se necessário(2)
ABC-Sporting (3), 1-1Jogo 1: ABC-Sporting, 31-32 (a.p.)Jogo 2: Sporting-ABC, 32-29Jogo 3: ABCSporting (16 abril)*Jogo 4: Sporting-ABC (23 abril)*Jogo 5: ABC-Sporting (30 abril)*Se
necessárioQuartos-de-final(1) FC Porto-Avanca (8), 2-0Avanca-FC Porto, 24-30FC Porto-Avanca, 3024Apurado: FC Porto(2) ABC-Passos Manuel (7), 2-0Passos Manuel-ABC, 28-36ABC-Passos Manuel,
32-28Apurado: ABC(3) Sporting-Águas Santas (6), 2-0Águas Santas-Sporting, 24-27Sporting-Águas
Santas, 33-24Apurado: Sporting(4) Benfica-Madeira SAD (5), 2-0Madeira SAD-Benfica, 25-26BenficaMadeira SAD, 40-30Apurado: Benfica
22:48 . Record
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Benfica-FC Porto, 29-28
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Depois da surpreendente vitória da primeira partida... Por Record - Uma vez mais no prolongamento,
o Benfica voltou a bater o rival FC Porto, agora por 30-29, ampliando para 2-0 a vantagem na série
das meias-finais do playoff do campeonato nacional de andebol. Os dragões, heptacampeões em
título, estão agora à beira do abismo, já que mais uma vitória dos encarnados resolve a questão.Notas
individuais para Uelington Silva, autor de 10 golos, alguns deles em fases crucais da partida, mas
também para o guarda-redes Nikola Mitrevski, que defendeu dois livres de sete metros em alturas
chaves (no final do tempo regulamentar e no término da 2.ª parte do prolongamento).22.43 - Acaba o
jogo!70' - Gustavo Rodrigues assume a cobrança e permite a defesa de Mitrevski.69.59 - Livre de sete
metros para o FC Porto! O árbitro considera falta de João Pais sobre António Areia...69.48 - Golo do
Benfica! Uelington Silva atira a contar, com um grande remate! (30-29)69' - Gilberto Duarte fura pela
zona central, consegue o remate, fazendo a bola entrar entre o poste e o guarda-redes. (29-29)69' Marca o Benfica! Uelington Silva dispara na zona central, acaba por ter alguma sorte, com a bola
passar por entre as pernas de Hugo Laurentino. (29-28)67' - Uelington Silva é o escolhido para este
livre de sete metros e acaba por permitir a defesa a Hugo Laurentino.67' - Livre de sete metros para o
Benfica...66' - Jogo interrompido para ser prestada assistência a Uelington Silva.66' - Gilberto Duarte
(sempre ele!) a empatar o jogo numa iniciativa individual. (28-28)66' - Paulo Moreno dá a primeira
vantagem ao Benfica neste prolongamento! Belo movimento do benfiquista, a rodar na zona central e
a disparar para golo (28-27)22.35 - Recomeça o encontro.22.34 - Final da 1.ª parte do
prolongamento.65' - Gilberto Duarte atira forte, Hugo Figueira defende.65' - Elledy Semedo atira uma
bomba de longe, que vai embater em cheio no poste.65' - Hugo Lima procura forçar o disparo na zona
central, mas é travado por Morales.64' - Yoel Morales procura dar nova vantagem ao FC Porto, mas o
seu disparo de meia distância passa ao lado.63' - Que tiraço de Uelington Silva! O brasileiro encheu-se
de fé, de muito longe, e atirou a contar. O melhor marcador do jogo - já leva oito... - está inspirado.
(27-27)62' - Responde o FC Porto, adiantando-se de novo na contenda, por intermédio de Alexis
Borges. (26-27)62' - Empata o Benfica, por Uelington Silva. (26-26)61' - Marca o FC Porto, por Yoel
Morales. (25-26)22.28 - Início do prolongamento!- Uma vez mais com final épico, Benfica e FC Porto
vão resolver tudo no tempo extra.22.21 - Final da 2.ª parte! Vamos ter prolongamento!60' - O Benfica
ainda tentou, mas nada deu o último lance do tempo regulamentar.- Timeout pedido pelo Benfica, a
dois segundos do final...60' - António Areia partiu e... Mitrevski defendeu! Vamos ter prolongamento,
uma vez mais?59.56 - Livre de sete metros para o FC Porto, por falta de Davide Carvalho sobre
Gilberto Duarte.59' - Marca o Benfica! Uelington Silva consegue o empate, num autêntico míssil de
fora da área! (25-25)59' - Na cobrança, Borragan desperdiça!59' - Livre de sete metros para o
Benfica, por falta sobre Paulo Moreno. Borragan para a cobrança...59' - Miguel Martins atira ao
poste!59' - Gustavo Rodrigues surge no centro, procura o remate e acaba travado por Paulo Moreno.
Livre de sete metros para Miguel Martins...58' - Uelington Silva procura a meia distância, em cima do
jogo passivo, mas atira para fora.57' - Adianta-se de novo o FC Porto, por Gustavo Rodrigues. (2425)56' - Alexis Borges coloca a bola no fundo da baliza, mas a equipa de arbitragem considera que o
cubano havia pisado a área no momento do remate. Decisão muito contestada...55' - Empata o
Benfica! Davide Carvalho aparece solto na direita, depois de uma boa jogada coletiva e faz o 2424.54' - Reduz para a diferença mínima o Benfica. Marcou Davide Carvalho. (23-24)54' - Daymaro
Salina excluído por cortar a bola com o pé.54' - Enorme defesa de Nikola Mitrevski, a remate de Alexis
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Borges. Segura a diferença o guarda-redes do Benfica!53' - Jogo interrompido para ser prestada
assistência a Hugo Laurentino, depois de um choque com Davide Carvalho.51' - Alexis Borges recebe
no centro, roda e remata para o golo. Borragan evitou o choque e permitiu o golo do portista. (2224)51' - Tiago Pereira responde muito bem e consegue o golo. Reduz o Benfica. (22-23)51' - Chamado
aos sete metros, Miguel Martins consegue ampliar a vantagem. (21-23)50' - Hugo Santos pisa
Augusto Aranda e a equipa de arbitragem assinala falta e expulsa o benfiquista... Hugo Santos deixa o
terreno de jogo com muitas queixas.50' - Exclusão de Cavalcanti numa fase crucial do encontro...Timeout pedido pelo FC Porto.49' - João Pais, num jogada de insistência, flete da esquerda para o
meio e atira colocado para o golo. (21-22)- Cerca de mil e quinhentos adeptos estão nas bancadas do
Pavilhão da Luz.49' - Retoma a liderança por dois golos do FC Porto, com um grande movimento
individual de Gilberto Duarte. (20-22)48' - Responde muito bem Belone Moreira, com uma jogada
individual de belo efeito. (20-21)48' - António Areia conclui com êxito uma jogada de contra-ataque e
dá vantagem de dois golos ao FC Porto. (19-21)47' - Nova vantagem do FC Porto, por Hugo Santos,
numa jogada na qual fletiu muito bem da esquerda para o meio. (19-20)46' - Parada e resposta na
Luz! Empata o Benfica, por Uelington Silva. (19-19)45' - Nova liderança do FC Porto, por Miguel
Martins. (18-19)45' - E falha um livre de sete metros o Benfica... Javier Borragan desta feita não
conseguiu o golo.45' - Javier Borragan faz o empate a 18.45' - Livre de sete metros para o Benfica,
por falta de Gustavo Rodrigues.44' - Belo golo do FC Porto, por intermédio de Alexis Borges, após
passe de Gilberto Duarte. (17-18)43' - Uelington Silva consegue terminar com êxito uma jogada muito
"mastigada" por parte do Benfica. Em cima do jogo passivo, o brasileiro atira de fora e faz o golo. (1717)42' - Gustavo Rodrigues volta a colocar os dragões na frente, surgindo bem na direita do ataque,
aproveitando da melhor forma a vantagem numérica. (16-17)- O veredito está dado: Ales Silva foi
excluído por três ocasiões e está expulso.- Jogo parado na Luz. A equipa de arbitragem está a tentar
perceber se, afinal, Ales Silva está expulso ou não...41' - Ales Silva excluído, por puxar a camisola de
Alexis Borges. Foi a terceira exclusão do brasileiro das águias segundo a equipa de arbitragem. O
Benfica reclama, dizendo que esta é ainda a segunda...40' - Javier Borragan uma vez mais eficaz da
marca de sete metros. Novo empate, agora a 16.40' - Reentra Quintina para a baliza do FC Porto.
Hugo Laurentino não está a conseguir "entender-se" com os seus óculos...39' - Hugo Figueira agora
em destaque, com uma defesa complicada a remate de Gustavo Rodrigues.39' - Nova tentativa de
Semedo, novo lance ganho por Laurentino.38' - Semedo procura a meia distância, mas Hugo
Laurentino consegue a defesa.38' - Retoma a liderança do marcador o FC Porto! Gustavo Rodrigues,
com um disparo de fora da área, atira para o 15-16.37' - Davide Carvalho atira... Hugo Laurentino
defende.37' - Enorme defesa de Hugo Figueira. Com Daymaro Salina sozinho, o guardião encarnado
consegue travar o disparo picado.36' - Elledy Semedo aparece bem na esquerda, mas Hugo
Laurentino consegue opor-se bem.36' - Contra-ataque portista a terminar no empate a quinze, por
intermédio de Daymaro Salina. Tudo nasce de um mau passe de Elledy Semedo. (15-15)36' Exclusão para Nuno Gonçalves, pela falta sobre Semedo.36' - Elledy Semedo muito queixoso, depois
de um choque com Nuno Gonçalves.35' - Volta aos golos do FC Porto, por Miguel Martins. É o primeiro
desta segunda metade. (15-14)35' - Mais um livre de sete metros para o FC Porto, por falta de Davide
Carvalho. A equipa de arbitragem considera que o benfiquista defendeu dentro da área.- Incrível a
eficácia nos livres de sete metros. O Benfica tem máxima taxa de conversão, ao passo que o FC Porto
se fica pelos 29%.34' - Rui Silva atira e... Hugo Figueira defende. Segue 15-13...34' - Novo livre de
sete metros para o FC Porto, agora por falta de Elledy Semedo.34' - Amplia a contagem o Benfica!
Tiago Pereira consegue ganhar espaço na zona central e atira para o fundo da baliza de Hugo
Laurentino. (15-13)33'- Hugo Santos é chamado a converter o livre de sete metros, mas acaba por ser
travado pelo recém entrado Nikola Mitrevski .33' - Ales Silva é excluído.32' - Uelington Silva marca o
primeiro golo da segunda metade, numa baliza na qual agora mora Hugo Laurentino. (14-13)31' - Os
dois primeiros remates desta segunda metade não resultam em golo. Primeiro Javier Borragan e
depois Miguel Martins...21.26 - Recomeça o jogo!- Chega ao fim a primeira metade na Luz, num
encontro que para já apresenta um empate a 13 golos. Os dragões assumiram cedo a dianteira, mas
os benfiquistas souberam reagir e também eles andaram com o comando do marcador. Contudo, com
o aproximar do intervalo o empate persistiu.21.16 - Intervalo!- Timeout pedido pelo Benfica, a três
segundos do intervalo.29' - Miguel Martins rompe muito bem pelo centro e alcança o novo empate.
(13-13)29' - Exclusão de Ales Silva, por falta sobre Miguel Martins.29' - Retoma a liderança do
marcador o Benfica, por Hugo Lima. Disparo de longe, com muito efeito, a enganar Quintana. (13-
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12)29' - Volta a marcar o FC Porto, com o tento do empate a doze a surgir por intermédio de Alexis
Borges, isto num lance em que os dragões aproveitaram da melhor forma o facto de estarem com
mais um elemento.28' - David Carvalho aparece solto na direita, servido por Hugo Lima e não perdoa
na cara de Quintana. (12-11)28' - Hugo Santos é agora o escolhido para os lances de sete metros e
faz o empate a 11.27' - Miguel Martins rompe pela zona central e acaba por ser carregado em falta.
Livre de sete metros...27' - Exclusão para Javier Borragan, por travar Gilberto Duarte em contra
ataque.27' - Ricardo Moreira agarra Dragan Vrgoc pelo pescoço e lança o benfiquista ao chão. Cartão
vermelho para o jogador do FC Porto.26' - Gustavo Rodrigues consegue pronta resposta, reduzindo
uma vez mais para a margem mínima. (11-10)25' - Javier Borragan novamente da marca de sete
metros e cheio de pontaria. Está feito o 11-9.25' - Uelington Silva consegue ganhar espaço e acaba
por "cavar" um livre de sete metros.24' - Reduz o FC Porto, com um golo de Alexis Borges. (10-9)Timeout pedido pelo FC Porto.23' - Grande golo de Uelington Silva! O brasileiro flete do meio para a
esquerda, consegue ludibriar dois oponentes com a sua finta de corpo e acaba isolado na cara de
Quintana. (10-8)23' - Reassume a liderança do jogo o Benfica! Marca Uelington Silva, na sequência de
um remate de meia distância. (9-8)22' - António Areia chamado a bater o livre de sete metros e...
Hugo Figueira defende. O guardião comemora como se de um golo se tratasse!22' - Livre de sete
metros para o FC Porto, por falta de Hugo Lima sobre Pitre.21' - Ricardo Moreira restabelece a
igualdade, na sequência de um disparo cruzado vindo da direita do ataque. (8-8)20' - Rui Silva flete
da esquerda para o meio, dispara forte e é travado por Javier Borragan, que acaba por ser
excluído.19' - Assume o comando o Benfica! João Pais rompe pela esquerda e atira a contar. (8-7)18'
- Rui Silva tenta o oitavo golo, mas Hugo Figueira defende.18' - Chamado a cobrar, Javier Borragan
não falha. (7-7)18' - Elledy Semedo rompe pela esquerda, consegue escapar a Nuno Gonçalves e
depois é travado pelo oponente. Cartão amarelo para o portista e livre de sete metros para as
águias.17' - António Areia é chamado a converter um livre de sete metros, mas acaba por apenas
conseguir o golo na recarga. À primeira houve defesa de Figueira. (6-7)17' - Exclusão de Alexandre
Cavalcanti, no Benfica.16' - Empata o Benfica! Elledy Semedo foge muito bem na zona central e
dispara forte para o golo. Quintana ainda defendeu, mas o esférico acabou por lhe passar por baixo do
corpo. (6-6)16' - Gilberto Duarte força o remate de longe, mas é travado em falta. Na sequência,
Duarta dá em Pitre, que atira para excelente defesa de Hugo Figueira.15' - Responde o Benfica, com
uma excelente diagonal de Elledy Semedo. (5-6)14' - A jogar com menos três elementos, o FC Porto
consegue novo golo. Mérito para Jordan Pitre. (4-6)14' - Chamado ao livre de sete metros, Javier
Borragan não perdoa. (4-5)14' - Exclusão de Rui Moreira. Livre de sete metros para os encarnados.14'
- Exclusão de Rui Silva. O FC Porto joga com menos dois...13' - Em vantagem numérica, o Benfica
atira de fora, por Javier Borragan, mas ao lado.12' - Borragan vê cartão amarelo, por protestos.12' Alexis Borges excluído, depois de uma falta mais dura sobre Ales Silva. O brasileiro do Benfica até
ficou com a camisola rasgada...11' - Gilberto Duarte amplia de novo a vantagem portista, com uma
jogada de contra-ataque. Semedo ainda pressionou, mas sem sucesso. (3-5)10' - Chamado a
converter um livre de sete metros, Areia não perdoa. (3-4)10' - Salta António Areia para o campo e é
brindado com uma assobiadela monumental.- Grande ambiente no Pavilhão da Luz. Os adeptos da
equipa da casa, nomeadamente os grupos organizados de fãs, ainda não pararam de cantar.9' - João
Pais aparece na cara de Quintana, mas atira ligeiramente ao lado. Perto da reviravolta o Benfica...8' Jogada de dupla insistência do Benfica, com Davide Carvalho a surgir a disparar em jeito para o fundo
da baliza portista. Está reposta a igualdade. Antes do disparo para golo, Elledy Semedo viu um
defensor travar o seu disparo. (3-3)7' - Javier Borragan reduz para a margem mínima de novo. (23)7' - Cartão amarelo para Ricardo Moreira.7' - David Carvalho coloca a bola no fundo da baliza, mas
o árbitro cobra falta de Ricardo Moreira sobre o benfiquista no ato do remate. Cartão amarelo para o
portista.6' - Pitre surge isolado, mas Hugo Figueira consegue uma defesa apertada, mas bem
sucedida.5' - Javier Borragan dispara, à procura do 2-3, mas atira ao poste.5' - Amplia a contagem o
FC Porto, por intermédio de Jordan Pitre, num lance de contra-ataque. (1-3)4' - Volta ao comando o
FC Porto, com um golo de Yoel Morales (1-2)3' - Ricardo Moreira cobra um livre de sete metros, mas
Hugo Figueira faz a defesa.3' - Cartão amarelo para Ales Silva.2' - Empata o Benfica, numa bomba de
Elledy Semedo de muito longe. (1-1)1' - Cartão amarelo para Alexis Borges.1' - Golo do FC Porto, por
Gilberto Duarte (0-1). O portista surgiu em posição de finalização e não perdoou.20.34 - Início do
jogo- "Esperamos com um adversário com uma motivação acrescida, depois da primeira derrota na
época para o Campeonato, e de certeza que vai querer dar a volta a essa situação. Cá estaremos para
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enfrentar o FC Porto e essa motivação extra que eles possam trazer", frisou, por sua vez, João Pais.Do lado benfiquista há otimismo, mas também noção das dificuldades que existirão em campo.
"Contamos com dificuldades por parte de uma equipa muito forte, que esteve invicta praticamente
durante o campeonato inteiro", referiu David Carvalho.- 14 dias depois desse primeiro encontro, os
dragões já terão certamente digerido o mau resultado, havendo naturalmente a vontade de o reverter
já esta noite. "Será um jogo totalmente distinto do primeiro. Vamos aparecer com uma atitude muito
diferente. Vamos com tudo à procura do empate na eliminatória, temos vontade de ir em busca do
prejuízo", frisou Gilberto Duarte.- Os campeões perderam o fator casa na eliminatória, mas
apresentam-se hoje, na Luz (20h30), determinados a recuperá-lo, à semelhança do que fez o ABC na
outra meia-final, que depois de perder em casa com o Sporting, acabou por vencer o segundo jogo,
em Lisboa.- Depois da surpreendente vitória da primeira partida (32-31, após prolongamento), o
Benfica volta a defrontar esta noite os dragões, numa partida que assume contornos decisivos,
especialmente para os portistas. É que uma derrota neste segundo jogo deixa o apuramento mais
complicado, ao passo que para os encarnados um desaire não terá efeitos tão "trágicos".Benfica-FC
Porto, às 20.30Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fonseca Benfica (sete inicial): Hugo Figueira; David
Carvalho, João Pais, Javier Borragan, Elledy Semedo, Cavalcanti e Ales SilvaTreinador: Mariano Ortega
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