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ANDEBOL 

Benfica quer 
surpreender 

Encarnados foram a única 
equipa nacional a vencer no Dra-
gão desde o ABC, em janeiro 2015 

Mais um clássico no Dragão Caixa com 
duas formações motivadas por vitórias no 
fim-de-semana: os portistas contra o 
Sporting, os encarnados contra o ABC, 
ambas em casa. «0 FC Porto está a 
demonstrar que está a fazer uma grande 
época. Tem equipa muito sólida, ainda mais 
em casa. Esta é uma boa oportunidade 
para mostrar que também podemos ser 
uma boa equipa. Sabemos que temos de 
superar muitas dificuldades e temos de 
estar muito focados no jogo», considera 
Mariano Ortega, treinador das águias. 
Nâo há dúvidas que o Dragão Caixa tem 
sido uma fortaleza para o FC Porto e os 
números não enganam: desde que, a 21 de 
janeiro de 2015, o ABC ganhou em casa 
dos portistas, o Benfíca foi a única a repetir 
o feito, nas meias-finais do play-off, há um 
ano! «Sabemos que o FC Porto fará uma 
defesa muito agressiva e temos de estar 
preparados para a ultrapassar, mantendo 
uma intensidade muito elevada e também 
muito ativos nas fases de transição, além 
de, defensivamente termos jogadores com 
muita capacidade de remate exterior. 
Temos aqui aquilo que precisamos para 
ganhar qualquer jogo. São jogos em que o 

PEDRO ROCHA/ ASF 

Ortega diz ter o que precisa para ganhar 

CALENDÁRIO 
9 Grupo A -4 Jornada 9  Hoje 

Sporting-Madelra SAD 20.00 h 

Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa 

FC Porto-Benflca 20.30 h 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

ABC-Aguas Santas 2100 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite,  em Braga 

trabalho está praticamente feito, cada 
jogador deve estar concentrado no aspeto 
fisico e mental para dar tudo», finalizou 
Ortega sobre a sua equipa. 
Em Lisboa e Braga também há jogos da 4' 
jornada deste grupo A, com o Sporting-
-Madeira SAD e o ABC-Águas Santas. 

HUGO COSTA 
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Arrancou o `play-off feminino 
-) Mas a campeã Madeira, SAD só 
inicia sexta-feira a segunda fase 
do campeonato 

O jogo 1 dos quartos de final do 
play-offdal.' divisão feminina teve 
início no fim-de-semana, com Co-
légio de Gaia e Alavarium a conse-
guirem vantagem na eliminatória 
com vitórias fora de portas: as gaien- 

ses em Leça da Palmeira contra o 
CALE (36 -24), as aveirenses na Mala 
perante o Maiastars (20-13). Já o 
Sports Madeira bateu em casa o 
S1R/C,JB por 28-25. 

O campeão nacional Madeira 
SAD só se estreia esta 6.' feira em 
Leiria, contra a Juve Lis, com o jogo 
2 agendado para 22 de abril e o 3.°, 
se necessário, no dia seguinte. H.C. 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, quarto com 39
pontos, recebe hoje o Madeira
Sad, sexto com 32, em jogo a
contar para a quarta jornada da
fase final do grupo A do cam-
peonato nacional Andebol 1. 

Ao fazer a antevisão ao jogo
de hoje à noite, o treinador do
ABC/UMinho comentou ontem
que o Águas Santas é “uma
equipa que tipicamente coloca
algumas dificuldades no plano
táctico e no plano estratégico”.

O treinador dos academistas
reconheceu que o ABC vem de
uma “paupérrima exibição”
frente ao Benfica, defendendo

que por isso, hoje os jogadores
deverão entrar “precavidos” e
com uma “mentalidade de dar o
máximo”.

“Só se cada um estiver em
campo a dar o seu melhor  será
possível vencer este jogo”,
acrescentou.  Sobre notícias que

dãoconta da saída dele próprio e
de  jogadores no fim da época,
garantiu que a maior parte são
notícias falsas mas admitiu que
faz parte da realidade preparar o
futuro.

A ronda tem atenções centra-
das no Dragão Caixa, onde o en-
contro FC Porto-Benfica pode
ter consequências na luta pelo tí-
tulo - os portistas comandam
isolados com 46 pontos, mais
três do que o Sporting. 

Mas, sendo os “encarnados”
terceiros com 40 pontos (mais
um do que o ABC) também a
questão do terceiro lugar - com
implicações nas competições eu-
ropeias da próxima época pode
passar pelo 'clássico'.

ABC/UMinho recebe Águas Santas
com atenção ao FC Porto-Benfica
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho mede forças com o Águas Santas. 
No Dragão Caixa o Benfica visita o FC Porto, líder isolado. 

lll
“Nós não podemos pensar
agora em mágoas, nem no
que aconteceu de mal.  
Nós temos que pensar é no
que podemos fazer ainda
esta época. 
Nós podemos fazer  é, ao
nível do campeonato, tentar
o melhor lugar possível, seja
o segundo, o terceiro...
Ainda temos uma
competição que foi a 
que nos faltou na época
passada, a Taça de Portugal
e que estamos com muita
vontade de vencer esta
época.
Não vamos descurar o
campeonato por isso. 
Vamos entrar em todos os
jogos com a mesma
convicção de os vencer”.

DIOGO BRANQUINHO 
Jogador do ABC/UMinho

BRUNO PEREIRA
Diogo Branquinho e Carlos Resende fizeram ontem antevisão 
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Na 5.ª jornada da Fase de Su-
bida do Campeonato da 3ª Di-
visão, o SIR 1º de Maio, da Ma-
rinha Grande, foi a Samora
Correia, num jogo que se es-
perava equilibrado, tendo em
conta que esta temporada a
equipa marinhense já defron-
tou o conjunto de Samora por
duas vezes, somando uma vi-
tória e uma derrota. 

Na primeira parte, o SIR 1º
de Maio entrou muito focadou
conseguindo estar aos 10 mi-
nutos a vencer por uma van-
tagem de três golos. No en-
tanto, a equipa da casa reagiu
e foi para o intervalo a vencer
por 15-13. No segundo tempo,
a formação de Picassinos en-

trou determinada em alterar
os acontecimentos do jogo, e
em 10 minutos conseguiu virar
o resultado e colocar-se a ga-
nhar por três golos. A partir
desse momento, a equipa da
casa quebrou e a SIR foi alar-
gando a vantagem no marca-
dor, acabando por vencer por
uns expressivos 24-32. Esta
época ainda nenhuma equipa

tinha vencido no reduto do Sa-
mora Correia. 

A equipa da Marinha Grande
ocupa o primeiro lugar da clas-
sificação com 13 pontos, mais
um que as duas equipas que
estão em segundo (Samora
Correia e Sassoeiros). 

Esta sexta-feira, pelas 17h00,
a SIR 1º de Maio recebe o CD
Mafra.

A equipa feminina da SIR 1º
de Maio/ADA CJB iniciou os
quartos-de-final dos play-off
da 1ª divisão feminina com
uma deslocação ao Funchal,
onde mediu forças com o CS
Madeira, acabando por perder
por 28-25, com 15-11 ao inter-
valo.A eliminatória passa agora
para a Marinha Grande, dis-
putando-se o segundo jogo no
dia 22, pelas 20h00. Caso a SIR
1º de Maio vença e, desse
modo, empate a eliminatória,
haverá a 'negra' no dia se-
guinte, pelas 14h00. 

Já as juniores femininas da
SIR 1º de Maio/ADA CJB joga-
ram mais uma partida para a
2.ª fase do Nacional e vence-
ram em Lisboa, frente ao Pas-
sos Manuel, por 19-23. Segue-
se no dia 23, pelas 16h00, a re-
cepção ao Alavarium. |

Seniores masculinos do SIR 1.º de Maio
na liderança do campeonato
Andebol
Campeonato 3.ª divisão

Equipa sénior masculina ocupa o primeiro lugar da tabela 

DR
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Nazaré acolhe torneio internacional de andebol jovem
Está aberta mais uma edição do Nazaré Cup 2017 – Torneio internacional de andebol
jovem Dr. Fernando Soares, que se disputará até amanhã em cinco pavilhões do conce-
lho. Participam 64 equipas, em representação de 25 clubes, incluindo do estrangeiro.
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Sporting 
recebe 
Madeira SAD 
esta noite 
A quarta jornada da fase final do 
Campeonato Nacional da I Divi-
são em seniores masculinos, leva 
os madeirenses até ao Pavilhão do 
Casal Vistoso em Lisboa, onde 
hoje, a partir das 20 horas, defron-
tam o Sporting. 

Uma partida certamente re-
cheada de grande expectativa, 
numa ronda onde se assinala 
ainda a disputa do 'escaldante' 
FC Porto-Benfica e ABC-Aguas 
Santas. 

Para o Madeira Andebol SAD, 
actual quinto classificado com 37 
pontos, a visita ao reduto do can-
didato Sporting, segundo classifi-
cado com 43 pontos, reveste-se 
como um dos mais relevantes de-
safios ao plantel antes do início de 
um ciclo 'caseiro' de encontros 
onde os grandes emblemas visi-
tam o Funchal ainda com tudo 
por se decidir em termos de título. 

Para o Sporting depois da der-
rota frente ao Porto, a margem de 
erro ficou muito encurtada pelo 
hoje certamente vencer os madei-
renses torna-se crucial. Dificulda-
des à margem, o Madeira Ande-
bol está claramente num bom 
momento pelo que se espreita de 
certeza uma partida de grande in-
tensidade competitiva H. L). P. 
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ABC recebe hoje Águas Santas e Resende alerta 

«É uma equipa que normalmente
nos coloca algumas dificuldades»

 JOsé eduardo

O 
ABC regressa hoje ao 
Sá Leite, desta feita 
para medir forças 
com o Águas San-

tas, em encontro da quar-
ta jornada da fase final do 
campeonato de andebol, 
e onde vai tentar “limpar” 
a má imagem deixada na 
última partida, frente ao 
Benfica. Disso mesmo deu 
conta, ontem, em confe-
rência de imprensa, o téc-
nico Carlos Resende.

«O Águas Santas é uma 
equipa que normalmen-
te nos coloca dificulda-

des no plano táctico e es-
tratégico e ainda por cima 
alicerçado na paupérrima 
exibição frente ao Benfi-
ca, o que conto dos joga-
dores é que entrem mais 
do que precavidos e com 
o máximo de concentra-
ção, e que cada um esteja 
em campo para dar o seu 
melhor, porque só assim 
é possível vencer este jo-
go», afirmou.

De resto, Resende sa-
lienta que, apesar da 
derrota com o Benfi-
ca, «o objetivo é conti-
nuar a melhorar na tabe-
la classificativa. O Benfica 

venceu-nos e tem vanta-
gem interessante sobre 
nós mas temos que con-
tinuar. Infelizmente, nes-
te momento o que temos 
que dizer é “s”...”s”, mas is-
so não conta. Temos que 
tentar que momentos com 
falta de ideias não ocor-
ram, e que os atletas que 
entrem estejam prepara-
dos para fazer descansar 
os que saiam».

Branquinho:
«queremos a Taça»
Por seu turno, Diogo 
Branquinho diz que o 
tempo «não é de pensar 

em mágoas. Temos é que 
pensar agora no que po-
demos fazer de bem ainda 
esta época. O que pode-
mos fazer é o melhor lu-
gar possível e ainda temos 
uma competição, que foi 
a que nos faltou na épo-
ca passada (a Taça de Por-
tugal) e que temos mui-
ta vontade de vencer esta 
época. Não vamos des-
curar o campeonato va-
mos entrar em todos os 
jogos com a convicção de 
os vencer. Mas a Taça de 
Portugal (em Fafe) é que 
nos falta disputar e vamos 
jogar para vencê-la».

Jogos para hoje
S p o r t i n g - M a d e i r a 
(20h00), FC Porto-Ben-
fica (20h30) e ABC-Águas 
Santas (21h00).

Carlos Resende com Diogo Branquinho, na conferência de imprensa

D
R
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ABC/UMINHO 
RECEBE 

HOJE
O   ÁGUAS SANTAS
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Uma jornada completa 
Para além do clássico no Dragão, os 
outros encontros da quarta ronda 
também se realizam hoje: o Sporting 
recebe o Madeira SAD e o ABC é anfitrião 
do Águas Santas. Apesar de ser favorito, a 
grande incógnita reside no desempenho 
dos leões após a derrota de sábado. 

ANDEBOL FC Porto recebe, esta noite, o Benfica, quatro dias depois 
de ter batido o Sporting, e de ambos os lados surge a mesma "receita" 

ENATA Off SE 
GANHA CLÁSSICOS 

Dragão Caixa já tem a lotação esgotada para mais um dos jogos do título 

O FC Porto defende a 
liderança e na quarta das 
dez jornadas da fase final 
pode ficar mais perto do 
título. já o Benfica, não 
ganhando, fica em definiti-
vo afastado das contas do 
campeonato 

AUOUSTOIFIRRO 
***Hoje, o FC Porto dará ini-
cio, em casa, a uma tarefa que 
passa por evitar um tropeção 
que o coloque de novo pressio-
nado, como ocorreu na sema-
na passada, em Braga, onde o 
ABC lhe impôs o primeiro e 
único desaire deste campeo-
nato. Quanto ao Benfica, este 
é um jogo de "tudo por tudo", 
pois uma derrota terminará 
com as últimas ambições de 
lutar pelo título nacional. 

Os dragões vão entrar moti-
vados, por terem batido o 
Sporting, no sábado, por 30-
28, após terem estado a perder 
por seis golos ao intervalo. 
Hugo Laurentino sabe que o 
oitavo jogador pode ser uma 
chave: "Contra o Sporting, o 
apoio dos adeptos foi funda-
mental. Deram-nos força e 
ajudaram-nos a ganhar. Espe-
ramos o mesmo apoio." O 
guarda-redes portista sabe 
que a equipa está proibida de 
sofrer novos desaires:"Só que- 

remos ser campeões, e para 
sermos campeões temos de 
vencer este jogo." 

O Benfica, sabendo que tem 
de vencer todos os jogos até ao 
final, incluindo bater duas ve-
zes tanto FC Porto como Spor-
ting, e ainda esperar que o seu 
adversário de hoje sofra mais 
uma derrota, pensa sobretudo 
no jogo. "Sabemos que temos 
de superar muitas dificulda- 

des e de estar muito focados", 
diz Mariano Ortega, treinador 
do Benfica, lembrando o que 
pesará mais: "O FC Porto fará 
uma defesa muito agressiva e 
que temos de estarpreparados 
para ultrapassar". O portista 
Hugo Laurentino, por sinal, 
tem a mesma ideia: "As equi-
pas que ganham mais vezes 
são aquelas que se mostram 
mais consistentes na defesa." 

GENFICA 

11 

O Benfica é o 
dube que 
perdeu menos 
pontos na 
segunda fase: 
só um (empate 
com Aguas 
Santas) 

são as vitórias 
do FC Porto 
face ao Benfica 
nesta época: 
por 26.18 no 

Dragão e por 
21-26 na Luz 

ESGOTADO 

são os 
espectadores 
que hoje vão 
encher o 
Dragão Caixa 
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SuPerequiPas 
no Handeida 
Revitalizado.este ano, o torneio 
do FC Gaia começa hoje e terá 70 
equipas, de minis a juniores, este escalão 
opondo as melhores equipas nacionais a 
colossos como PSG e Dínamo de Bucareste. 

Nazaré 
mantém

Cup  
tradição 

Vai na 30.' edição e tem em ação 
66 equipas de andebol e cerca de 
mil atletas em seis pavilhões, onde 
amanhã já se realizam as finais. 

Torres Vedras 
a crescer 
0 21.° "Cidade de Torres Vedras" 
vai de amanhã a sábado, com 
400 hoquistas de 30 equipas. 
Quatro espanholas juntam-se ás melhores 
portuguesas em escalões de bambis a sub-
20. O fecho será com um jogo de velhas 
glórias entre Física e FC Porto. Já no "Cidade 
de Santarém" estarão equipas de 11 clubes. 

Basquetebol é 
no Vasco da Gania 
O Vasco da Gama, famoso pela 
formação, tem sexta-feira e 
sábado o primeiro Torneio Internacional de 
Minibásquete "Manuel Nunes", no Parque das 
Camélias. Serão 240 atletas sub-10 e St' b-12, 
de dez equipas, incluindo as melhores 
nacionais e duas espanholas. Já amanhã 
arranca o Vallis Longus, em Valongo, tendo 
uma equipa belga e outra espanhola. 

Apode 
Tomar no hóquei 
De amanhã a sábado, o Torneio 
Internacional Cidade de Tornar 
juntará 20 equipas e cerca de 200 
atletas, de bambis a sub-20, na nona edição 
de urna prova em zona com tradições. 
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Anclebolmania 
é um gigante iledellir 
Começa hoje e vai até sábado o torneio de 
maior dimensão: São João da Madeira recebe 
150 equipas, 84 delas espanholas, mais 63 
portuguesas e três francesas. Os cerca de 
2400 atletas fazem 160 jogos e têm uma 
noite especial, a do Best Trick Show, que mete 
três milhares a aplaudir nas bancadas. 

'landim! %nue HANDBALL 

é a novidade UTURE 

Realiza-se entre amanhã e 
sábado no novo pavilhão do 
ISMAI. Jogam apenas juvenis masculinos, 
existindo a preocupação de juntar equipas de 
qualidade, incluindo a Seleção Nacional. Terá 
ainda um "c inic" internacional. 

voleibol,TTVB  
em edição de  
Começou ontem e dura até 
sábado, em Esmoriz, um dos 
maiores torneios de voleibol do 
pais. A nona edição é chamada "Gold Edition", 
por celebrar os 50 anos do Esmoriz Ginásio 
Clube. São mais de 70 equipas, de minis a su b-
21, e alinham clubes espanhóis, alemães, 
franceses e vários dos melhores portugueses. 
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Aadebol Dinsào readond Fase)- Grupo A - Sporting-Madeira SA0 (20). F. C. Pato-Benf ica 

(20 30), ABC-Aguas Santas (21). 
Feriai- Torneio kdemadonal de MondOi (França/Sub-18) -  Gripo B - México-Patugal (17 30). 

ildquel ele Palha - Taça das Nações/Ta nen de Nomeia - Grupo A - Portugat-Chile (20). 

Mares. - Funbol - As IS horas, sortm da terceira fase de apuramento de campe.:)o do Nacional de lunio- 

reS B, na Cidade do Futebol, em Oelras. 
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A12Benfica desloca-se ao Dragão Caixa para tentar repetir feito de há um ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-04-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9de10ee3

 
Clássico agendado para esta quarta-feira conta com ingrediente especial: o Benfica foi a última equipa
a vencer no terreno do FC Porto.
 
Os Clássicos são sempre especiais. O desta quarta-feira, entre FC Porto e Benfica, para o campeonato
nacional de andebol, não é exeção e até conta com um ingrediente especial: o Benfica foi a última
equipa a vencer no terreno do FC Porto.
 
PUB
 
A partir das 20h30, os dragões recebem os encarnados, onde o resultado pode ditar muita coisa.
 
Caso o FC Porto vença fica mais perto de conquistar o campeonato, ao passo que o Benfica ficará
praticamente afastado da luta.
 
Os dragões chegam a este Clássico com os níveis de motivação no auge, uma vez que, no passado
sábado, derrotaram o Sporting (30-28), num jogo frenético.
 
Os bilhetes já estão esgotados para a partida desta noite, à semelhança do que aconteceu com os
leões. Alex Silva (Benfica) e Alexis Borges (FC Porto) estão de fora por lesão e castigo respetivamente.
 
há 33 mins
 
POR Notícias Ao Minuto
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ANDEBOL Hugo Canela, 
treinador do Sporting, diz que 
"os holandeses do Hurry-Up 
são uma equipa forte em sua 
casa", pelo que os leões terão de 
estar de sobreaviso na visita a 
Emmen (Holanda), no dia 24 
(19h), nalº mão das meias-finais 
da Taça Chailenge. A 21  mão 
joga-se no Pavilhão do Ginásio 
do Sul (Almada), dia 29 (18h). 
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TALENTOS. Miguel Martins e Alexandre Cavalcanti são dois dos craques do encontro 

BENFICA TENTA REPETIR 
PROEZA DE HÁ UM ANO 
FC Porto recebe hoje 
a última equipa que 
venceu no Dragão Caixa 
para o Campeonato 

ALEXANDRE REIS 

O Benfica vaitentar repetirhoje 
(20h30) a proeza de há um ano, 
quando logrou vencer (32-31) o FC 
Porto, no Dragão Caixa, nas meias-
finais do playoff do Campeonato. 
Ao contrário de todas as outras 
equipas, os encarnados não se ate-
morizaram, sendo o último emble-
ma a ganhar na casados então lide-
res dal4 Divisão, que eramaponta-
dos como grandes favoritos ao titu-
lo, mas acabaram eliminados. A 
temporada mudou, entretanto, 
mas o contexto não é diferente, 
pois o FC Porto voltou a vencer to-
dos os jogos da fase regular e co-
manda destacado o Grupo A. 

ENCARNADOS GANHARAM 
NA INVICTA E AFASTARAM 
NAS MEIAS-FINAIS DO PLAYOFF 
OS FAVORITOS AO TÍTULO 

Em declarações à BTV, o guar-
da-redes Hugo Figueira destacou 
as qualidades do adversário e as 
virtudes do Benfica: "O FC Porto 
tem uma defesa muito agressiva, 
joga um andebol rápido, moder-
no e tem muitos estrangeiros. Jo-
gam em casa, com o apoio do pú-
blico, sendo isso a sua principal 
força. Mas nós ganhámos lá no 
ano passado e esperamos repetir. 
Sabemos o que é jogar no Benfica.  

Temos dois jogos importantes, 
com adversários diretos, mas a 
preparação não muda e estamos a 
trabalhar bem." 

Já o treinador Mariano Ortega 
reconhece valor do adversário, 
mas ressalva que o Benfica pode 
contrariar: "O FC Porto está a fa-
zer uma grande época. Tem um 
conjunto muito sólido, ainda mais 
em casa. Mas esta é tuna boa opor-
tunidade para mostrarmos que 
também podemos ser uma boa 
equipa. Temos jogadores com 
muita capacidade de remate exte- 

rior e bom jogo com ()pivô. Temos 
o que precisamos para ganhar 
qualquer jogo." 

Lotação esgotada 
Tal como na receção ao Sporting, o 
Dragão Caixa vai ter lotação esgo-
tada no clássico com as águias, 
pois os bilhetes já estão vendidos. 
Quanto a ausências, o pivô do 

Benfica, o brasileiro Ales Silva, 
continua a recuperar de lesão, en-
quanto o segunda linha do FC 
Porto, Alexis Bórges, cumprirá o 
seu segundo jogo de suspensão. o  

GRUPOA 
iflornada  

SPORTING 20h00 MADEIRA SAD 

FC PORTO 20h30 BENFICA 
ABC 2 00 ÁGUAS SANTAS 

CLASSIFICAÇ O 
P J V E D 

FC PORTO 46 3 2 O 1 92-86 

02  SPORTING 43 3 2 O 1 91-86 
BENFICA 40 3 2 1 O 95-82 

*g ABC 39 4 1 O 3 113-125 

09  MAOGRASAD37 4 2 O 2 126-127 
0 A. SANTAS 32 3 O 1 3 83-94 

Próxima jornada: 15 de abril  
BENFICA-SPORIING, AGUAS SANTAS« PORTO, MADEIRA 
SAD•ABC (373S) 
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Benfica tenta repetir proeza de há um ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-04-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ccf623bc

 
FC Porto recebe esta quarta-feira a última equipa que venceu no Dragão Caixa para o Campeonato
 
O Benfica vai tentar repetir hoje (20h30) a proeza de há um ano, quando logrou vencer (32-31) o FC
Porto, no Dragão Caixa, nas meias-finais do playoff do Campeonato. Ao contrário de todas as outras
equipas, os encarnados não se atemorizaram, sendo o último emblema a ganhar na casa dos então
líderes da 1ª Divisão, que eram apontados como grandes favoritos ao título, mas acabaram
eliminados. A temporada mudou, entretanto, mas o contexto não é diferente, pois o FC Porto voltou a
vencer todos os jogos da fase regular e comanda destacado o Grupo A.
 
Em declarações à BTV, o guarda-redes Hugo Figueira destacou as qualidades do adversário e as
virtudes do Benfica: "O FC Porto tem uma defesa muito agressiva, joga um andebol rápido, moderno e
tem muitos estrangeiros. Jogam em casa, com o apoio do público, sendo isso a sua principal força.
Mas nós ganhámos lá no ano passado e esperamos repetir. Sabemos o que é jogar no Benfica. Temos
dois jogos importantes, com adversários diretos, mas a preparação não muda e estamos a trabalhar
bem."
Continuar a ler
 
Já o treinador Mariano Ortega reconhece valor do adversário, mas ressalva que o Benfica pode
contrariar: "O FC Porto está a fazer uma grande época. Tem um conjunto muito sólido, ainda mais em
casa. Mas esta é uma boa oportunidade para mostrarmos que também podemos ser uma boa equipa.
Temos jogadores com muita capacidade de remate exterior e bom jogo com o pivô. Temos o que
precisamos para ganhar qualquer jogo."
 
Lotação esgotada
 
Tal como na receção ao Sporting, o Dragão Caixa vai ter lotação esgotada no clássico com as águias,
pois os bilhetes já estão vendidos. Quanto a ausências, o pivô do Benfica, o brasileiro Ales Silva,
continua a recuperar de lesão, enquanto o segunda linha do FC Porto, Alexis Borges, cumprirá o seu
segundo jogo de suspensão.
 
Autor: Alexandre Reis
 
04h42
 
Alexandre Reis
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Benfica tenta repetir proeza de há um ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-04-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9169f236

 
Por Record
O Benfica vai tentar repetir hoje (20h30) a proeza de há um ano, quando logrou vencer (32-31) o FC
Porto, no Dragão Caixa, nas meias-finais do playoff do Campeonato. Ao contrário de todas as outras
equipas, os encarnados não se atemorizaram, sendo o último emblema a ganhar na casa dos então
líderes da 1ª Divisão, que eram apontados como grandes favoritos ao título, mas acabaram
eliminados. A temporada mudou, entretanto, mas o contexto não é diferente, pois o FC Porto voltou a
vencer todos os jogos da fase regular e comanda destacado o Grupo A.Em declarações à BTV, o
guarda-redes Hugo Figueira destacou as qualidades do adversário e as virtudes do Benfica: "O FC
Porto tem uma defesa muito agressiva, joga um andebol rápido, moderno e tem muitos estrangeiros.
Jogam em casa, com o apoio do público, sendo isso a sua principal força. Mas nós ganhámos lá no ano
passado e esperamos repetir. Sabemos o que é jogar no Benfica. Temos dois jogos importantes, com
adversários diretos, mas a preparação não muda e estamos a trabalhar bem."Já o treinador Mariano
Ortega reconhece valor do adversário, mas ressalva que o Benfica pode contrariar: "O FC Porto está a
fazer uma grande época. Tem um conjunto muito sólido, ainda mais em casa. Mas esta é uma boa
oportunidade para mostrarmos que também podemos ser uma boa equipa. Temos jogadores com
muita capacidade de remate exterior e bom jogo com o pivô. Temos o que precisamos para ganhar
qualquer jogo."Lotação esgotadaTal como na receção ao Sporting, o Dragão Caixa vai ter lotação
esgotada no clássico com as águias, pois os bilhetes já estão vendidos. Quanto a ausências, o pivô do
Benfica, o brasileiro Ales Silva, continua a recuperar de lesão, enquanto o segunda linha do FC Porto,
Alexis Borges, cumprirá o seu segundo jogo de suspensão.
 
04:42  por
 
Record
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