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mais desporto

ANDEBOL

ANDEBOL1- ?LAY-OFF'

Aguia ganha vantagem
Benfica vence FC Porto (32-31) em jogo de loucos e coloca-se na "frente"nas meias-finais
Águias com Mitrevski em grande e Borragán decisivo oJogo 2 realiza-se dia 30, na Luz
PAULO SANTOS/ASF

ANDEBOL — PLAY-OFF — MEIA-FINAL (JOGO 1)

Dragão Caixa.
no Porto

FC PORTO

•

BENF1CA

15 INTEZALD 17

Hugo Laurentino (GR)
A. Quintana (GR) (nj)
T. Van Zeller (GR) (nj)
Gilberto Duarte (7)
Voei Morales (1)
Gustavo Rodrigues (2)
Miguel Martins (2)
Rui Silva (1)
Daymaro Salina (2)
Nuno Gonçalves
Ricardo Moreira (4)
Alexis Hemandez (6)
Hugo Santos (2)
António Areia (4)
Nuno Roque
Jordan Pare
RICARDO COSTA

Nikola Mitrevski (GR)
Hugo Figueira (GR)
Davide Carvalho (2)
Javier Borragán (7)
Tiago Feno
Tiago Pereira (2)
João Pals (3)
Bélone Moreira (1)
Paulo Moreno
Uelington da Silva (3)
Augusto Aranda (3)
Alexandre Cavakantl (1)

Elledy Semedo (7)
Hugo Lima (2)
Dragan Vrgoc
Ales Silva (1)
MARIANO ORTEGA

ÁRBITROS

Daniel Martins e Roberto Martins. de Leiria
' Final do tempo regulamentar: 26-26
POT

Encarnados foram ao Dragão Caixa ganhar vantagem ante o FC Porto no primeiro jogo das meias-finais do 'play-off

HUGO COSTA
Ben fica conseguiu saborosa vitória no Dragão
Caixa, impondo o primeiro desaire da época no
Andebol 1 ao FC Porto e,
mais que tudo, está na frente na eliminatória das meias-finais. Porém,
Mariano Ortega deixou o aviso: «Não
temos nada para festejar», isto perante a festa natural dos encarnados, assim que ]avier Borragán converteu livre de sete metros já com o
tempo esgotado no fim do prolongamento. O espanhol mostrou sangue frio perante Hugo Laurentino, a
quem já repetira a façanha no final
do tempo regulamentar, para empatar o jogo a 26 golos e deixar os heptacampeões nacionais com menos
duas unidades para o tempo extra.
A partida foi intensa, com muitas falhas técnicas e dois guarda-redes brilhantes, Laurentino (16 defesas) e Mitrevski (15). O Benfica
mostrou lição bem estudada, ataques prolongados e Elledy Semedo
a destacar-se sem descurar o contra ataque perante um FC Porto
pouco dinâmico e intenso em termos defensivos, como demonstram os 17 golos encaixados na I.'
parte. Ricardo Costa corrigiu com
Salina e Alexis como defesas centrais e a defesa começou a fazer a
diferença manietando o ataque encarnado a dois golos em 13.15 minutos, quando Ales Silva reduziu

O

para 21 -19. Foi o mote para a recu peração, pois seguiram--se mais
três golos e vantagem no marcador
com a defesa lisboeta a impedir os
azuis e brancos de marcarem durante 10.16 minutos! Embalados
pela lotação esgotada no Dragão
Caixa, o FC 1'orto colocou se na
frente com livre de sete metros de
Ricardo Moreira (26 -25) a 55 se
A

gundos do fim, até que Vrgoc ganhou a penalidade com que Borragán empatou, deixando os portis
tas em dupla inferioridade.
Entrada antes de tempo de Nuno Gonçalves pôs o FC Porto com
menos 3 jogadores já depois de Mo
reira e Bélone marcarem golo para
cada equipa, mas com posse de bola,
Davide Carvalho recoloca o Benfi

ca em vantagem, anulada no fim
dos primeiros 5 minutos por Miguel
Martins. Alexis faz o 31- 30, Uelington responde e os nervos instalam -se: não há golos até Tiago Pereira ar rancar livre de sete metros a um par
de segundos do fim. Borragán não
treme e origina invasão de campo
dos suplentes e festa! O Benfica está
em vantagem.
Têm

figura

AVIER
BOPRAGAN

PARA REVERTER

BENFICA

O sangue-frio na marcação de
dois livres de sete metros, no fim dos
60 e 70 minutos, foi determinante com
golos decisivos: um para empatar, outro para ganhar. Em termos defensivos
a sua altura ajudou ao bloco central e
as antecipaçôes provocaram falhas.

COMEÇAR NA FRENTE

Na primeira parte do jogo não
estivemos bem em termos
defensivos, sofremos golos com
facilidade. Conseguimos corrigir mas
depois estivemos mal no ataque,
falhámos bolas aos seis metros.
Acabou por cair para o lado deles.
Agora é preparar a equipa e dar tudo
para reverter a eliminatória

Sabemos que o 1.° jogo era
importante mas não era determinante.
Parabéns-á/minha equipa, é bom
começar a ganhar. O jogo decidiu-se
nos detalhes, lutámos sempre até ao
fim, fizemos muitas coisas bem.
Estamos na frente, sabemos que o FC
Porto vai lutar até ao fim. O próximo?
Vai ser mais um jogo

RICARDO COSTA

MARIANO ORTEGA

Treinador do Fe porto

Treinador do senfica

ANDEBOL — PLAY-OFF'

4 Final e

meias-finais disputadas a melhor de cinco jogos

quartos-de-finais

FC PORTO 01

quartos-de-finais

2

P. MUAR/MICA (8.1 o
BENFICA (4.1
IIADBRA,SAD (S•')
20/02. 27/02 e S/03'

a palavra

-2

o

meias-finais

+

FC PORTO

O

BENFICA

1

{16/03.3.0/03.16/04, 23/04' 830/04'i

ABC (2.')
meias-finais

ABC
Final

SPORTING

a

7/05, n/05,14/05, 2VOS' e 28/05' 1

123/03.25/03.16/04.23/04' e30/04

2

I ANVICA/P. IM113.(7.1
1

2

SPORTRIG (31

ÁGUAS SANTAS (6.1 o
20/2, 17/2 e 5/T
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ANDEBOL
BENFICA EM VANTAGEM
D Benfica venceu ontem no
Dragão o FC Porto (32-31 após
prolongamento) o primeiro
logo do play-off das meias-firiais do campeonato nacional
andebol. O segundo jogo
realiza-se no dia 30 de março.
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Madeira Andebol SAD
no sorteio da final-four
A equipa masculina do Madeira
Andebol SAD conhece hoje o seu
adversário das meias-finais da
Taça de Portugal de andebol, no
sorteio que está marcado para as
16h30. Para além da equipa
insular, Benfica, Sporting e FC
Porto compõe o 'quarteto' que irá
disputar a final-four que está
agendada para 2 e 3 de Abril em
Almada.
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Viseenses mostraram evolução
ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

ACADÉMICO

28

Bruno Correia, David Gomes (13), José
Carvalho (2), David Figueiredo (1), António Figueiredo, Afonso Loureiro (1),
Tomás Silva, Telmo Silva (2), Hugo
Paula, Josué Santos (6) e Gabriel Pina
(3).
Treinador: Miguel Fernandes

BENAVENTE

53

Nuno Sadinha, Vasco Inês (1), Miguel
Silva (5), João Marques (4), Ricardo Reis
(2), Tiago Simões (5), Miguel Guerra
(10), João Verde (3), Lucas Oliveira (3),
João Borges (5), Guilherme Fonseca (3),
Vasco Moura (12)
Treinador: Paulo Jorge Guerra

JJogo no Pavilhão da Escola Infante D. Henrique, em Viseu
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
Oficial de Mesa: Miguel Figueiredo
Resultado ao intervalo: 14-24

Andebol
Nacional de Iniciados

Silvino Cardoso
Depois de na jornada iaugural
terem defrontado o Sporting,
os iniciados do Académico de
Viseu voltaram a receber uma
das equipas mais ‘credenciadas’ da zona 3 e averbaram
uma derrota por 28-53.
Os números do triunfo do
Benavente espelham, sem
margem para dúvida, a superioridade da formação do distrito de Santarém.
Quando ao intervalo se registava um diferencial de 10
golos em desfavor dos viseen-

ses, era previsível que no segundo tempo ela não só continuasse como até aumentasse,
o que veio a acontecer.
Ainda assim, refira-se, o Académico deu sempre boa réplica e foi David Correia quem
mais inconformado se mostrou ao conseguir, só à sua
conta, quase metade dos golos
obtidos pela sua equipa.
Mais um jogo em que a
turma comandada por Miguel
Fernandes mostrou trabalho e
evolução, o que demonstra
que a experiência acumulada
com a participação nesta fase
prova pode vir a ser muito importante e a dar frutos nas próximas épocas. |

Iniciados academistas ocupam a última posição da tabela
Zona 2 - 3.ª jornada
EA M.ª Beira-Sanjoanense
FC Gaia-Estarreja AC
C. Carvalhos-S.Paio Oleiros
NA Penedono-GC Tarouca
Estarreja AC
S. Paio Olieros
GC Tarouca
FC Gaia
Col. Carvalhos
NA Penedono
Sanjoanense
EA M.ª Beira

J
4
4
4
4
4
4
4
4

V
3
3
3
2
2
1
1
0

E
1
0
0
1
0
0
0
0

Zona 3 - 3.ª jornada
26-35
34-34
35-22
27-38

D GM-GS P
0 146-13011
1 133-11110
1 146-87 10
1 148-133 9
2 122-110 8
3 145-151 6
3 96-162 6
4 127-179 4

Próxima jornada
Estarreja AC-EA M.ªBeira, Sanjonanes-C. Carvalhos, GC TaroucaFC Gaia e S. Paio de Oleiros-NA
Penedono.

Sporting-Samora Correia
Sismaria-SIR 1.º de Maio
Juve Lis-S. Bernardo
Académico-Benavente
Sporting
Benavente
S. Berrnardo
Sismaria
SIR 1º Maio
Juve Lis
Samora Correia
Académico

J
4
4
4
3
3
3
4
3

V
4
4
2
1
1
1
0
0

E
0
0
0
1
1
0
0
0

41-11
31-31
28-34
28-53

D GM-GS P
0 155-77 12
0 152-10412
2 133-117 8
1 104-82 6
1 98-84 6
2 80-88 5
4 75-168 4
3 62-139 3

Próxima jornada
SIR 1º Maio-Sporting , Samora
Correia-Juve Lis, Benavente-AC
Sismaria e S. Bernardo-Académico
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Moimenta da Beira recebe
Torneio “Terras do Demo”
Internacional Selecções seniores masculinas de Portugal, Holanda e Eslováquia
marcam presença na competição que vai decorrer nos dias 9 e 10 de Abril
DR

Andebol
Torneio “Terras do Demo”

O Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira será o palco da
realização do torneio internacional de andebol “Terras do
Demo”, nos dias 9 e 10 de Abril,
competição que terá a presença das selecções de andebol sénior masculino da Holanda, Eslováquia e Portugal.
A escolha da ‘capital’ das Terras do Demo para o referido
torneio, comprova o grande
entusiasmo pela prática do andebol que se verifica em todo
o município, com a Escola de
Andebol de Moimenta a ser o
principal ‘motor’ desse desenvolvimento desportivo, fomentando a formação de atletas para a alta competição.
No âmbito da apresentação
do evento, a escola promoveu
um colóquio sobre o tema

Selecção portuguesa é orientada por Rolando Feitas

“Desporto sem contras” e uma
conferência de imprensa com
os dirigentes da Federação de
Andebol de Portugal. Na apre-

sentação do torneio foi divulgada a lista de jogadores convocados para o torneio internacional “Terras do Demo”.

O referido colóquio contou
com a presença do selecionador nacional de andebol, Rolando Freitas e de Ricardo Vasconcelos que, actualmente, desempenha funções na Federação Inglesa de Andebol, sendo
também o treinador principal
da equipa de Nottingham e,
ainda, da selecção inglesa de
sub-21.
O presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira e o vice-presidente Augusto Silva, bem como Joaquim Escada (presidente da
Associação de Andebol de Viseu), marcaram também presença nas duas iniciativas e nas
suas intervenções destacaram
a importância do torneio e a
forma com o executivo da Câmara Municipal, liderado pelo
presidente José Eduardo Ferreira, se disponibilizou a que o
mesmo seja possível. |
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P1M-OFF OIAIIBIGE
PODE IslEXER MAIS
O calendário das meias-finais
e final do play-offdo
campeonato nacional de
andebol está definido, sendo
que os jogos 1 e 2 já são em
datas diferentes do inicialmente previsto devido à
presença deABC e Benfica na
Taça Challenge. Ou seja, se
bracarenses e lisboetas
seguirem para as meiasfinais da Challenge, as datas
deverão voltar a sofrer
alterações. —R.o.
Pt. AY-r.Wf
JOGOS1
FC Porto-Benfica
ABC-Sporting
JOGOS 2
Benfica-F(Porto
Sporting-ABC
JOGOS 3
FC Porto-Benfica
ABC-Sporting
JOGOS 4 (se necessário)
Benfica-FC Porto
Sporting-ABC
JOGOS5(se necessário)
FC Porto-Benfica
ABC-Sporting

MEM-FAIAIS
31-32
23103(21h00)
30/03(20h30)
26/03(18h00)
16/04 (18h00)
16/04(17h00)
23/04 (19h30)
23/04(20h45)
30/04 (18h00)
30/04 (17h00)

un.!nt.
»gol
logo 2
»903
Jogo 4
Jogos

07/05
11/05
14/05
21/05
28/05
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CHAMPIONS:
TIAGO ROCHA
SETE
Wisla Plock, a equipa
polaca onde joga o português, empatou (30-30) com
oVardar no primeiro jogo
dos oitavos de final
•••AUGUSTOPERRO
Tiago Rocha foi uma das
principais figuras do jogo
inaugural dos oitavos de final da Liga dos Campeões de
andebol. O pivô português,
com sete golos, foi o melhor
marcador no jogo em que a
sua equipa - o Wisla Plock recebeu os macedónios do
Vardar, e que terminou com
um empate a 30 golos (com
16-14 ao intervalo).
No campeonato espanhol,
o Anaítasuna, de Jorge Silva
(dois golos) venceu o Guadalajara, por 29-27, enquanto,
na liga alemã, o Wetzler de
João Ferraz (três golos) perdeu em casa do Flensburgo,
por 35-23. Na liga francesa, o
Montpellier, de José Costa
(dois golos), foi ganhara Ivry,
por 25-30, e o Cesson-Rennes, de Wilson Davyes (dois
golos), perdeu em casa com o
Creteil, por 29-36.
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Jogadores do Benfica festejaram efusivamente a vitória no
Dragão, que obriga os até ontem imbatíveis portistas a triunfar na Luz
Ao-

AGUIASDA0 BICADA
EESPREITAMA FINAI
FC PORTO
BENFICA
Dragão Cabo
Árbitro& Daniel Martins (AALeiria)
e Roberto Martins (AA Leiria)
FC PORTO
SISIRCA
Hugo L3uresidno Gr MmóMttevsid Gr
Uri Wrales
1 Hugo Figueira Gr
Gilberto Duarte 7 FledySemedo 7
Rui Silva
1 kivier Boiragan
7
Antikio Areia
4 ilagoPereira
2

Hugo Santos

Daymaro &lana
Akods Borges

2 JoãoPais
2 AlSia
6 AugustoÜanda

3
1
3
1

Nuno Gonçalves - ACavelorti
Gustavo Rodrigues 2 UellregtondaSha 3
Ricardo Moreira
4 DavideCanolho 2
Nuno Roque
Jordan Pite
- PatioMoreno
liguei Martins
2 HugoLian
2
A.Quintana Grinj DragenVroor
TomasZder Gr/rd lideneiierera 1
Treinador:
Treinador:
Ricardo Costa
Mariano Ortega
Ao intervaice15-17
Marcha. 05' 3-4,10'6-7,15'10-8, 20',1212. 25' 13-15, 30'15-17,35'17-17, 40' 2018.45' 21-19, 50' 21.20, 55' 23-24, 60' 2727.65' 30-30 70' 31-32
=GUIMARÃES
0114,"0 Benfica ainda não tem

nada para festejar", sublinhava Mariano Ortega enquanto,
atrás do técnico, no balneário
dos encarnados, era perfeitamente audível a enorme festa
que os jogadores faziam, celebrando a importante vitória
conseguida no Dragão Caixaapenas a segunda nos últimos
26 anos -, após prolongamento, por 32-31, no jogo 1 das
meias-finais do play-off.
Depois de uma caminhada
imaculada durante 24 jogos
- os 22 da fase regular e as
duas partidas, com o Avanca,
nos "quartos" -, o FC Porto
tombou pela primeira vez
neste campeonato e ficou de
imediato com um cenário
mais sombrio pela frente, estando obrigado a vencer pelo
menos um jogo na Luz e mais
dois em casa para chegar à final. Uma primeira parte com
uma atuação defensiva fraca,
perante um Benfica com a lição muito bem estudada,
permitiu aos forasteiros tomar conta do jogo e chegar ao
intervalo em vantagem e
com invulgares17 golos mar-

Javier Borragan é abraçado pelos colegas depois do "sete metros" que derrotou pela primeira vez o FC Porto

Ricardo Costa amarelado, com Alfredo Quintana a ver
cados no Dragão Caixa.
Na segunda parte, os azuis e
brancos surgiram bem mais
ativos na defesa, com Daymaro e Alexis na zona central, a
provocar o erro ao ataque
contrário. Também com Hugo Laurentino bem na baliza,
os portistas fizeram um parcial de 6-1 e colocaram-se a

vencer por três (21-18). O
Benfica parecia aniquilado,
até porque só aos 13 minutos
fez o segundo golo desse período, mas um incrível apagão dos donos da casa, que ficaram mais de dez minutos
sem marcar, deu nova vida às
águias. Os homens de Ortega
voltaram ao comando do

marcador (21-22) e, não fosse
um Laurentino gigante, com
defesas a remates de Eledy
Semedo e Hugo Lima, a vitória teria sido selada no tempo
regulamentar. A verdade é
que foi de sete metros que
Borragan fez o empate e levou a partida para prolongamento.
Com Daymaro e Alexis excluídos, o FC Porto entrou
com menos dois homens no
tempo extra e sentiu naturais dificuldades perante um
Benfica bem melhor do que o
da fase regular. Mesmo assim, os dragões, que ainda viram Alexis sair lesionado,
obrigando Ricardo Costa a
usar Jordan Pitre como pivõ,
lutaram até a final. No entanto, de novo da marca de sete
metros, Borragan atirou a
contar e fez rebentar a enorme festa encarnada perante
os 2183 adeptos portistas.

AFIGURA

Um pequeno
grande herói

Com apenas1,84 metros,
oeslover)ofoi enorme no
Dragão Caixa, tendo feito
12clefesas muito
importantes. E quando
não foi ele, foram os
postes cias bziliZaS a
ajudar, Dois devolveram
mais cirico bolas dos
ioriadoresdo FC Porto.

Página 8

ID: 63611018

17-03-2016

Tiragem: 30575

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,60 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 3

Treinador do FC Porto
admite má primeira parte

Ricardo Costa
"Estamos
no início"
••• Ricardo Costa admitiu 1
que, "na primeira parte, o FC
Porto não esteve bem em termos defensivos, tendo sofrido demasiados golos fáceis".
"Corrigimos, sofremos me- "Resta
nos golos, mas depois tive- levantara
mos dificuldades no ataque, cabeça e
falhámos aos seis metros, o preparara
guarda-redes deles esteve a equipa para
um bom nível e no prolonga- dia 30.
mento podia ter caído para Vamos dar
qualquer lado", continuou o tudo por
técnico dos dragões. "Resta tudo"
levantar a cabeça e preparar a
equipa para o dia 30, pois vamos dar tudo por tudo para
reverter a eliminatória. Estamos no início e temos a possibilidade de mais quatro jogos com o Benfica."

Elledy Semedo fez 7 golos em io remates

Técnico do Benfica não
entra em euforias

) ortego„
"FC Porto
dará luta"
*em "Sabíamos que era muito importante, mas sabemos
que não é determinante, ainda há muitos jogos", começou por dizer Mariano Ortega. "Quero dar os parabéns à
equipa, que interpretou tudo
muito bem, o sistema defensivo, o contra-ataque, tudo o
que trabalhámos no pouco
tempo que tivemos para o fazer. Para se ganhar no Dragão, tem de se fazer muitas
coisas bem", afirmou o espanhol, terminando: "Num
prolongamento e frente ao
FC Porto o detalhe é lutar
sempre. O FC Porto mostrou
ao longo do campeonato que
é grande rival e lutará até ao
fim." —R.G.

"Para se
ganhar no
Dragão,
tem de se
fazer
muitas
coisas bem"

Página 9

ID: 63611018

17-03-2016

Tiragem: 30575

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,71 x 3,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 3 de 3

Play-off: Benfica
derrota FC Porto

Primeiro desaire da época
para o heptacampeão
P30-31
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Gilberto Duarte, do F. C. Porto, travado pela defesa encarnada, que esteve sólida ao longo do jogo

\ nkly d F. C. Porto surpreendido no jogo 1 das meias-finais

Aguia triunfa no
último segundo
Atual& Mudes

desporto@jn.pt
Ao fim de 24 vitórias consecutivas, o F. C. Porto perdeu, ontem, frente ao Benfica, 32-31. após prolongamento, no primeiro jogo das
meias-finais do play-off, que
se decide à melhor de cinco.
O segundo encontro está
marcado para 30 de março.
na Luz. Numa noite menos
conseguida, os dragões chegaram ao intervalo a perder,
por 17-15, ainda empataram
o jogo. 26-26. na segunda
•metade, mas acabaram por
perder por 32-31, após tempo extra (5.5 minutos).
Na segunda parte, os por-

tistas chegaram ao 21-18,
com 42 minutos de jogo, mas
depois adormeceram, passando mais de 10 minutos
sem marcar qualquer golo. O
Benfica aproveitou para
equilibrar as operações e ganhar confiança, passando
para a frente do marcador
aos 52 minutos (22-21).
Gilberto Duarte e Alexis
desperdiçaram boas oportunidades e um golo de 'avier
Borragán, de sete metros, a
três segundos do final, ditou
o empate, forçando b tempo
extra. O prolongamento foi
emotivo, tendo a primeira
metade acabado empatada a
30. No segundo período,
com 30 segundos por jogar,

e com a partida empatada a
31, os azuis e brancos perderam uma boa chance e, no
último segundo, Borragán
decidiu o desafio. novamente num livre de sete metros,
fazendo o 32-31.

F. C. Poete
iaaMca

31
32'

• 25-.26 no hm do tendo rt-gulamental
Local Pavrhao DragNo Cana, no Porto
Árbitros Daniel Martins e Roberto liarem
F. C. Podo Hugo latrentino (gr >, António Areia
(4), Voei Morales (1), Daymaro Safra (2 Rui São
(1), Gilberto DUalle (7) e Hugo Santos (2). Jogaram
anda. Abris Borges (6). Nuno Gonçalves. Gustavo
Rodngues(2),11kanio Moreira (4) Num Rogue.
Jordan Five e ud• Marons (2)
Treinador Rcar.. COSta
&dai wota mirevsio tg f
SffneC10 0.
Tiago Pereira (2) Ales Silva (1) favor Boiragilo
e Augusto Aranda (3). Jogaram anda
Figueira (gr.), Alexandre Cavalcanti (1), Úer
ington
Fareis (31 alago Ferro, João Pais (3). Davrle
Caveto (21 Paulo Moreno, Dragan Vapc Bete*
Moreira (1) e Hugo Lona (2) Treinador Manam
°nega. Ao Intervalo 15-17
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Andebol

Vantagem
“encarnada”
nas meias-finais
O Benfica adiantou-se nas
meias-finais do campeonato
nacional de andebol com
um triunfo por 31-32 no
pavilhão do FC Porto. Foi
necessário prolongamento
para resolver o primeiro
jogo da eliminatória, com a
equipa de Mariano Ortega a
garantir o triunfo nos instantes
finais, com um golo de Javier
Borragan, na conversão de
um livre de sete metros. Na
primeira parte as equipas
nunca estiveram separadas
por mais de dois golos e o
Benfica vencia ao intervalo
por 15-17. No segundo tempo
os “dragões” estiveram na
frente (21-18), mas permitiram
a recuperação. Com 26-26 no
final do tempo regulamentar,
o Benfica impôs-se no
prolongamento. Borragan
e Elledy Semedo, com sete
golos cada, destacaram-se.
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JOSÉ
JARDIM
OURO: O jovem francês
cedido pela Juventus ao
Bayern saiu do banco para fazer a assistência que deu a Müller o empate e ainda fechou as contas, selando o apuramento do
para os 'quartos' da Champions. (pá& 321

PRATA: O Benfica saiu
de Itália com uma sensacional vitória diante do Verona, que deixa os
encarnados a um pequeno passo da final da
Taça Challenge em andebol. Mérito para a
equipa e também para o técnico. [pág. 351

RICARDO
COSTA
BRONZE: O Barcelona
aumentou para 38 a série
de jogos sem perder e o craque argentino
voltou a ser figura. Marcou pelo 6.° encontro seguido (com io golos) e já leva 24 tiros
certeiros desde o início de 2016. [pág. 331

LATA: Perder em casa
com o Benfica no arranque das meias-finais do playoff não é um
bom sinal para o FC Porto, e para o seu treinador, que até dominou a I.° fase do campeonato nacional de andebol.[pág. 341
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RICARDO COSTA

EICORRAGAINI
Deu o triunfo mesmo em
cima da buzina final do
prolongamento. Dragão
não perdia há 25 jogos!

31
FC PORTO BENFICA
Ricardo Costa° elMarianoOrtep
GLS Ex

GISEXC

H 1AURL IINO O O u N MITREVSKI. O O
RUI SILVA
1 O TIAGO PEREIRA
2O
GILBERTO DUARTE 7 O MEU( SEMEDO 7 O
YOEL MORALES
1 2 'AVIER BORRAGAN 7 o
HUGO SANTOS
2 O JOÃO PAIS
3 1
ANTÓNIO AREIA
4 1 AUGUSTO ARANDA 3 O
DAYMARO SAUNA 2 3 ALES SILVA
1 1
Rui FERREIRA • O O
ALEXIS BORGES
6 1
G RODRIGUES
2O
MIGUEL MARTINS 2 O
NUNO GONÇALVES O 1
RICARDO MOREIRA 4 O
NUNO ROQUE
OO
JORDAN PITRE
OO

HUGO FIGUEIRA. O O
DAVIDE CARVALHO 2 2
TIAGO FERRO
oO
BETONE MOREIRA 1 O
PAULO MORENO O 2
UEUNGTON SILVA 3 O
Al EX CAVALCANTI 1 1
HUGO UMA
2O
DRAGAN VRGOC O O

MANt IFI ARAU G

POE AGUIA NA FRENTE

"Há que refletir
sobre o que de
mal fizemos"
R O técnico do FC Porto, Ricardo Costa, estava natural mentedesoladopor ter entrado
a perder nesta meia - final. "É
óbvio que não queríamos perder, mas estames no início e
ainda temos mais jogos pela
frente. Vamos refletir sobre o
quede mal fizemos neste jogo",
afirmou Ricardo Costa.
"Na l' parte falhámos muitos
golos fáceis. Corrigimos, mas
depois sofremos muitos golos e
tivemos dificuldades para
marcar. Falhámos situações
claras aos seis metros. O gear
da-redes do Bentica também
esteve a bom nível", disse. "No
prolongamento o jogo podia ter
caído para qualquer lado. Mas
vamos dar tudo para reverter a
eliminatória." o

MARIANO ORTEGA

11F

CERTEIRO. Elledy Semedo. com 7 golos, esteve inspirado no ataque

"Agora será
importante
vencer o 22 jogo"

AO INTERVALO: 15-17
•APOS PROLONGAMENTO
(TEMPO REGULAMENTAR 25-25)

los companheiros, depois de ter
convertido um livre de 7 metros
mesmo em cima da buzina final...
ÁRBITROS:Daniel Martins e Roberto Martins
do prolongamento! Sim, °equilíANDRÉGONÇALVES
brio no marcador foi de tal forma
persistente, que as equipas foram
Eal A festa dos jogadores do Ben- obrigadas a dez minutos extra. O
fica logo após a buzina final, e que FC Porto pode lamentar-se de
se estendeu ao balneário, teve ra- dois aspetos nessa fase: das duas
zão de ser. Não só a equipa encar- perdidas de Gilberto Duarte, com
nada se colocou em vantagem na uma bola atirada ao poste e outra
meia- final do campeonato, como pouco por cima da barra; e ainda o
fé- lo em casa do eterno rival FC erro de Nuno Gonçalves, que lePorto. E há mais! Quebrou um ci- vou dois minutos de exclusão por
clo incrível dos azuis e brancos, ter entrado quando faltavam 2 seque não perdiam para o campeo- gundos para terminar o tempo de
nato há 25 jogos, numa série que exclusão de Salina, e o FC Porto
incluía um último triunfo na época jogou breves Instantes com menos
passada, 22 na fase regular desta três homens, pois havia ainda oucampanha e outros dois nos quar- tro homem a cumprir 2 minutos.
tos -de -finaldeste mesmo playoff.
Curiosamente, a decisão do enJavier Borragan foi engolido pe- contro foi adiada para o prolongaLOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto

TRAJETO DO CAMPEÃO
1/4 FINAL (Melhor de 3) 1/2 FINAIS (Melhor de 5) FINAL (Melhor de 5)
FC Porto (1.9)
Avanca (8.9)
Benfica (4.9)
Madeira SAD (5.9)

FC Porto (1.9)
0 l Benfica (4.9)
30 mar; 16, 23' • 30 aM

CAMPEÃO NACIONAL

ABC (2.')
7, 11, 14,21 .
Passos Manuel (7")

ABC (2.')

Sporting (3.9)

Sporting (3.9)
23e2erwriik23• amiais

Águas Santas (6.2)

mento graças a outro livre de 7
metros, convertido pelo mesmo
Borragan a 3 segundos do fim do
tempo regulamentar.
Até aí ojogo foi sempre competitivo, tanto queo FC Porto foi o único a dispor de vantagem superior a

mal

*se mangá de

dois pontos, quando vencia por 2118, já na segunda parte do tempo
regulamentar. Houve ainda boas
intervenções dos guarda- redes,
num jogo assistido por Pinto da
Costa e que teve casa cheia. No
próximo dia 30 há mais, na Luz. o

Mariano Ortega não entrou
em euforias após a vitória, ao
contrário dos jogadores, que ti
zeram uma grande festa no balneário do Dragão Caixa. "Estamos muito contentes pela vitó
ria mas ainda não festejámos
nada", atirou o treinador dos
encarnados. "Era importante
vencer o 1" jogo, mas não é determinante, também será importante triunfar no 2". Ainda
temos a Taça Challenge pelo
meio", referiu. "Parabéns á
minha equipa, que esteve bem
na defesa e no contra -ataque.
E também a nível tático, ape
sar do pouco tempo que tivemos para preparar este encon tro. O FC Porto vai agora lutar
até ao final, pois tem grande
nível", rematou:O
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ANDEBOL

Eslovácjuia e Holanda
adversarios de Portugal
Ell A Seleção Nacional vai ter corno adversários Eslováquia e Holanda no Torneio Terras do Demo, entre 8 e io de abril.
em Moimenta da Beira. A prova servirá
de preparação para o playoff de apuramento para o Mundial. frente à Islândia
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Mariano Ortega: Agora será importante vencer o 2º jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=38ebf91d

Mariano Ortega não entrou em euforias após a vitória, ao contrário dos jogadores, que fizeram uma
grande festa no balneário do Dragão Caixa. "Estamos muito contentes pela vitória mas ainda não
festejámos nada", atirou o treinador dos encarnados. "Era importante vencer o 1º jogo, mas não é
determinante, também será importante triunfar no 2º. Ainda temos a Taça Challenge pelo meio",
referiu. "Parabéns à minha equipa, que esteve bem na defesa e no contra-ataque. E também a nível
tático, apesar do pouco tempo que tivemos para preparar este encontro. O FC Porto vai agora lutar
até ao final, pois tem grande nível", rematou. Ricardo Costa: "Há que refletir sobre o que de mal
fizemos" Continuar a ler O técnico do FC Porto, Ricardo Costa, estava naturalmente desolado por ter
entrado a perder nesta meia-final. "É óbvio que não queríamos perder, mas estamos no início e ainda
temos mais jogos pela frente. Vamos refletir sobre o que de mal fizemos neste jogo", afirmou Ricardo
Costa. "Na 1ª parte falhámos muitos golos fáceis. Corrigimos, mas depois sofremos muitos golos e
tivemos dificuldades para marcar. Falhámos situações claras aos seis metros. O guarda-redes do
Benfica também esteve a bom nível", disse. "No prolongamento o jogo podia ter caído para qualquer
lado. Mas vamos dar tudo para reverter a eliminatória."
01h59
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Mariano Ortega: Agora será importante vencer o 2º jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/mariano_ortega_agora_sera_importante_vencer_o_2_jogo.html

O técnico do FC Porto, Ricardo Costa, estava naturalmente desolado por ter entrado a perder nesta
meia-final Por Record Mariano Ortega não entrou em euforias após a vitória, ao contrário dos
jogadores, que fizeram uma grande festa no balneário do Dragão Caixa. "Estamos muito contentes
pela vitória mas ainda não festejámos nada", atirou o treinador dos encarnados. "Era importante
vencer o 1º jogo, mas não é determinante, também será importante triunfar no 2º. Ainda temos a
Taça Challenge pelo meio", referiu. "Parabéns à minha equipa, que esteve bem na defesa e no contraataque. E também a nível tático, apesar do pouco tempo que tivemos para preparar este encontro. O
FC Porto vai agora lutar até ao final, pois tem grande nível", rematou.Ricardo Costa: "Há que refletir
sobre o que de mal fizemos"O técnico do FC Porto, Ricardo Costa, estava naturalmente desolado por
ter entrado a perder nesta meia-final. "É óbvio que não queríamos perder, mas estamos no início e
ainda temos mais jogos pela frente. Vamos refletir sobre o que de mal fizemos neste jogo", afirmou
Ricardo Costa."Na 1ª parte falhámos muitos golos fáceis. Corrigimos, mas depois sofremos muitos
golos e tivemos dificuldades para marcar. Falhámos situações claras aos seis metros. O guarda-redes
do Benfica também esteve a bom nível", disse. "No prolongamento o jogo podia ter caído para
qualquer lado. Mas vamos dar tudo para reverter a eliminatória."
01:59 . Record
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Benfica surpreende FC Porto no Dragão Caixa (32-31)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=602729

O Benfica foi ao Dragão Caixa vencer o FC Porto por 32-31, após prolongamento, no primeiro jogo das
meias-finais do play-off do Campeonato Andebol 1. Os azuis e brancos, que vinham em
impressionante série vitoriosa no campeonato, foram surpreendidos logo na primeira parte, com o
Benfica a chegar ao intervalo a vencer por 17-15. Na segunda parte, sempre numa toada muito
emotiva, os dragões acabaram por chegar à igualdade (26-26), que viria a ser desfeita no
prolongamento. As duas equipas voltam a defrontar-se no dia 26, agora no Pavilhão da Luz.
16-03-2016
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País: Portugal
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Área: 8,72 x 10,65 cm²

ANDEBOL
Torneio Masters Esferantástica
16-03-2016

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Vitória fechou
a classificação final

A

equipa de veteranos do
Passos Manuel venceu a
primeira edição do Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD/Boa-Hora FC,
que decorreu no Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa.
O Passos Manuel terminou
o torneio com 12 pontos, somando quatro vitórias nos
quatro jogos disputados. O FC
Barcelona ficou em segundo
lugar, com dez pontos, enquanto o Sanjoanense terminou em terceiro lugar, com
oito pontos. A Esferantástica
ADC, organizador e anfitrião do

torneio, ficou em quarto lugar
com seis pontos, enquanto o
Vitória FC, de Setúbal, foi o
quinto classificado, com quatro pontos.
Os resultados da equipa setubalense foram os seguintes:
V. Setúbal, 2 – Esferantástica, 20
V. Setúbal, 12 – Sanjoanense, 20
V. Setúbal, 11 – Passos Manuel, 16
V. Setúbal, 9 – Barcelona,
18
AG
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Corte: 1 de 2

Vêm aí os dias
da “Andebolmania”
Evento Este ano, a competição organizada pela Sanjoanense
contará com 120 equipas e um total de 1.700 andebolistas
D.R.

Andebol
Torneio Internacional

Alberto Oliveira e Silva
De 23 a 26 deste mês, a “Andebolmania” volta a tomar conta
de S. João da Madeira, com a
disputa do Torneio Internacional deAndebol, organizado pela
Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) e que contará com
120 equipas, num total de 1.700
atletas de sete escalões da formação. Este ano, participam 57
equipas portuguesas, incluindo
Benfica e FC Porto, e 60 formações espanholas, das regiões da
Galiza, do País Basco e da Comunidade de Madrid. A novidade é a inclusão no programa
de três equipas francesas.
Serão disputados 295 jogos,
em 12 pavilhões: dez município,
um em Macieira de Sarnes e outro em Arrifana, em ambos os
casos freguesias do concelho de
Santa Maria da Feira, e a organização vai beneficiar do labor de
120 voluntários. Organizada pelo principal clube sanjoanense,
a Andebolmania contará com
apoios da Câmara Municipal
e, também, da Junta de Freguesia da cidade, que, nomeada-

O evento foi apresentado no Centro Comercial 8.ª Avenida

mente, colaborará para os necessários transportes. O orçamento do mega-evento andará
perto dos 75 mil euros.

Luís Vargas da Cruz, o presidente daADS, salientou o gigantismo crescente da competição,
que vai ocupar todos os espaços

Animar & Encantar na Oliva Factory
A “Andebolmania Party”
está agendada para o dia 24
e para a sala dos fornos da
Oliva Creative Factory. Na
sexta-feira, dia 25, no pavilhão das Travessas, o jogo
do campeonato nacional sénior entre a ADS e o Estarreja será animado por claques afectas às duas forma-

ções. Após a partida, aí pelas
21.30 horas, será tempo de
repetir o “Best Trick Show”,
mostra - estreada há um
ano - de habilidades andebolísticas, que contará com
a presença de Alfredo Quintana, guarda-redes da principal equipa do FC Porto e
da selecção nacional. |

desportivos cobertos da cidade
e que ainda terá de “viajar” para
fora do município. Também vincou que a hotelaria e restauração se verão pressionadas quase ao limite nos dias em que o
Andebol se tornará rei na “cidade do trabalho”. O dirigente
deixou a novidade de que os
Circuitos de Turismo Industrial
de S. João da Madeira serão forte activo da edição de 2016, expressando o desejo de que espanhóis e franceses se tornem,
também, turistas.
José Pedro Silva, vice-presidente e homem-forte do Andebol da Sanjoanense, relevou “a
envolvência” que esta iniciativa
cria e que a secção aproveita
para o resto da época. “Vai continuar a crescer”, prometeu, antevendo uma modalidade com
a motivação e capacidade para
subir mais alto no edifício andebolístico nacional.
Em nome da Associação de
Andebol deAveiro, João Lemos,
o presidente, disse do “orgulho”
que lhe provoca o torneio sanjoanense, a par dos congéneres
de Estarreja e de Santa Maria da
Feira, vectores para o dinamismo do andebol distrital. “A Associação não pede um tostão
aos clubes”, vincou, enfatizando
a vontade de ver os grémios regionais subirem mais alto no
panorama competitivo.
Paulo Cavaleiro, vereador do
desporto nos Paços do Concelho, realçou que a Andebolmania “é já uma marca da Sanjoanense e da cidade!”. Também
ele vê nos dias da competição
uma oportunidade para promover São João da Madeira. |
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Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

“Andebolmania” promete
animar S. João da Madeira

P28
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Sanjoanense garante
terceiro lugar em Lisboa
D.R.

Equipa de Masters da Sanjoanense que disputou o torneio

Andebol
Torneio de Veteranos

INTERNACIONALAequipa de
veteranos da Sanjoanense assegurou o terceiro lugar na primeira edição do Torneio de Andebol Masters Esferantástica
ACD/Boa-Hora FC, que decorreu, no passado fim-de-semana,
no Pavilhão Fernando Tavares,
em Lisboa, e consagrou a equipa do Passos Manuel.
O conjunto lisboeta terminou
o torneio com 12 pontos, após
quatro vitórias nos quatro jogos
disputados. O F.C. Barcelona
concluiu a competição no segundo lugar, com dez pontos,
ficando à frente da Sanjoanense,
que somou oito pontos. A Esferantástica ADC, organizador e
anfitrião do torneio, que decorreu no sistema de todos contra
todos, ficou no quarto lugar, à
frente do Vitória de Setúbal.
Organizado em conjunto com
Boa-Hora FC (o clube que ce-

deu o seu pavilhão para este torneio e é casa dos jogos da Esferantástica na condição de visitado), o torneio tinha como objectivo a promoção da actividade desportiva para antigos jogadores deAndebol. O sucesso do
evento levou a organização a
anunciar já a segunda edição da
prova para o próximo ano. |

RESULTADOS
Esferantástica-Barcelona
Sanjoanense-Passos Manuel
V. Setubal-Esferantástica
Barcelona-Sanjoanense
Sanjoanense-V. Setúbal
Passos Manuel-Barcelona
V. Setúbal-Passos Manuel
Esferantástica-Sanjoanense
Barcelona-V. Setúbal
Pas. Manuel-Esferantástica
Classificação

10-16
12-15
2-20
18-14
20-12
22-17
11-16
14-18
18-9
18-15

J V E D GM-GS P
Passos Manuel 4 4 0 0 71-55 12
Barcelona

4 3 0 1 69-55 10

Sanjoanense

4 2 0 2 64-59

8

Esferantástica

4 1 0 3 59-54

6

V. Setúbal

4 0 0 4 34-74

4
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Benfica vence primeiro round no Dragão Caixa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=328b9394

16 DE MARÇO DE 201623:32
Águias surpreendem no primeiro jogo das meias-finais. Primeira derrota da época para o FC Porto
O Benfica venceu esta quarta-feira o FC Porto, por 32-31, após prolongamento, no primeiro jogo das
meias-finais do 'play-off' de andebol, que se disputou no Dragão Caixa.
O equilíbrio foi a palavra de ordem ao longo dos 70 minutos de jogo e no qual saiu vencedora a
equipa que conseguiu ter mais sangue frio nos minutos finais.
Com a defesa muito aquém do que é habitual, o FC Porto não conseguiu contrariar uma entrada forte
do Benfica, que, apenas na primeira parte, conseguiu marcar 17 golos aos 'dragões', uma tarefa que
se tem revelado rara nesta época.
Os 'encarnados, por outro lado, apresentaram-se muito fortes em termos defensivos, a provocar o
erro, indo contra os atacantes.
A meio da primeira parte, o FC Porto conseguiu fazer um parcial de 4-0, passando de estar a perder
por 6-8 para estar a vencer por 10-8.
Nessa altura, o treinador do Benfica pediu um desconto de tempo para reorganizar a equipa, algo que
conseguiu com sucesso.
Nikola Mitrevski fez duas defesas seguidas, e nessa altura a equipa consegue um parcial de 3-0,
passando para a frente do marcador, uma condição que manteve até ao intervalo.
O arranque da segunda parte apresentou um FC Porto completamente diferente, muito mais
organizado na defesa e a cometer menos erros na altura de rematar à baliza.
Nos primeiros minutos, os portistas conseguiram fazer um parcial de 5-1, com quatro defesas de
Hugo Laurentino, colocando novamente a equipa na frente.
O Benfica, em 13 minutos, marcou apenas dois golos.
À semelhança do que aconteceu na primeira parte, quando o FC Porto começou a distanciar-se no
marcador, o técnico do Benfica pediu um desconto de tempo.
A partida voltou a equilibrar, e os 'dragões', desde essa altura, estiveram sem marcar durante 10
minutos, permitindo ao Benfica assumir novamente o comando.
Mesmo assim, o FC Porto não 'descolou' conseguindo empatar a partida a três minutos do final, e
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Ricardo Moreira, no último minuto, ainda deu nova vantagem aos da casa.
No entanto, nos últimos segundos, através de um livre de sete metros, Javier Borragan repôs a
igualdade e levou o encontro para prolongamento.
O FC Porto começou o prolongamento com dois jogadores a menos, ainda assim, ao intervalo da fase
complementar, o jogo mantinha-se empatado 30-30.
A partida ficou resolvida apenas no último segundo e, novamente, através de um livre de sete
metros, que deu a vitória ao Benfica.
Jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.
FC Porto - Benfica, 31-32
Ao intervalo: 15-17.
Final do tempo regulamentar: 26-26.
Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins, as equipas alinharam:
- FC Porto: Hugo Laurentino (gr), Gilberto Duarte (6), Cuni Morales (1), Rui Silva (1), Daymaro Salina
(2), Hugo Santos (2), António Areia (4), Alexis Borges (7), Nuno Gonçalves, Gustavo Rodrigues (2),
Nuno Roque, Jordan Pitre, Miguel Martins (2), Ricardo Moreira (4)
Treinador: Ricardo Costa.
- Benfica: Nikola Mitrevski (gr), Javier Borragan (7), Tiago Pereira (2), João Pais (3), Augusto Aranda
(3), Elledy Semedo (7), Ales Silva (1), Hugo Figueira (gr), Alexandre Cavalcanti (2), Davide Carvalho
(2), Uelington Ferreira (2), Tiago Ferro, Paulo Moreno, Hugo Lima (2), Dragan Vrgoc e Belone Moreira
(1).
Treinador: Mariano Ortega.
Marcha do marcador: 3-4 (5 minutos), 6-7 (10), 10-8 (15), 12-12 (20), 13-15 (25) e 15-17
(intervalo). 17-17 (35), 20-18 (40), 21-19 (45), 21-10 (50), 23-24 (55) e 26-26 (final do tempo
regulamentar). 30-30 (primeira parte prolongamento) e 31-32 (final).
Assistência: 2.183 espetadores.
Lusa
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Benfica vence no Dragão após prolongamento

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5081259

Publicado
Equipa da Luz foi vencer a casa do heptacampeão nacional, impondo aos dragões a primeira derrota
da época nesta prova e logo no primeiro jogo das meias-finais do play-off
O Benfica venceu o FC Porto por 32-31, após prolongamento, no jogo que, no Dragão Caixa, abriu as
meias-finais do play-off do campeonato nacional de andebol, e que são jogadas à melhor de cinco
encontros.
Num encontro repartido, com inúmeras alternâncias no marcador, o Benfica chegou ao intervalo a
vencer por 17-15, sendo que, na segunda parte, o FC Porto esteve a liderar por três golos (21-18). Os
seus atiradores estiveram pouco eficazes e, na baliza, Hugo laurentino sentiu dificuldades em parar a
ofensiva dos encarnados.
Com a partida empatada a 27 golos no fim do tempo regulamentar, o jogo foi para prolongamento
com o FC Porto em inferioridade numérica (Alexis Borges e Daymaro Salina excluídos) e com o Benfica
a marcar primeiro (27-28). O FC Porto regressou à liderança por Alexis Borges (31-30), Uellington da
Silva respondeu (31-31). Nos últimos cinco minutos, o ataque portista não funcionou e acabou por ser
uma falta de Hugo Santos a originar um livre de sete metros que Javier Borragan converteu.
O FC Porto que levava 25 jogos sem perder não foi capaz de impor o fator casa. O Benfica está a
vencer por 1-0 as meias-finais (à melhor de cinco jogos) do play-off e, no dia 30, recebe o
heptacampeão nacional na Luz para o segundo encontro.
Gilberto Duarte, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto.
Javier Borragan e Elledy Semedo, ambos com sete golos, foram os goleadores do Benfica.
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DIRETO| FC Porto-Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=5081058

Publicado
FC Porto e Benfica defrontam-se, esta quarta-feira, no Dragão Caixa, no primeiro jogo das meiasfinais do play-off do Campeonato Nacional de andebol. Acompanhe EM DIRETO
18|Amarelo para Gustavo Rodrigues
18|11-11, António Areia marca
17|Livre de sete metros, vai tentar marcar António Areia
17|Timeout do FC Porto
16|FC 10-11, FC Porto perde a bola, Benfica em contra-ataque passa para a frente; Cavalcanti
16|Gilberto Duarte regressa ao jogo
16|10-10, Benfica iguala por Elledy Semedo
15|Rui Silva atira para fora
15|10-9, Em contra-ataque, marca para o Benfica Javier Borregan
15|Falta atacante de Elledy Semedo
14|Timeout do Benfica
14|10-8, Golo de Areia; entra Nuno Gonçalves, substituindo Gilberto Duarte no ataque
13|Pais falha remate da ponta, defesa de Laurentino
12|9-8, Gilberto Duarte marca e FC Porto passa para a frente
11|8-8, Gilberto Duarte de contra-ataque e com o Benfica já com sete jogadores em campo; Alexis
Borges já ataca
11|7-8, Cuni Morales aos seis metros
10|6-8, Benfica reduz por Elledy Semedo
9|dois minutos de suspensão para Alexandre Cavalcanti do Benfica; entra Alexis Borges para
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defender
9|6-7, Gilberto Duarte de fora reduz
8|5-7, Augusto Aranda marca para o Benfica
8|5-6, António Areia da ponta
7|4-6, Elledy Semedo
5|4-4, Rui Silva
3|3-2, Gilberto Duarte
3|2-2, Javier Borregan
2|2-1, Daymaro Salina
1|contra-ataque, Daymaro Salina
0|0-1, Tiago Pereira
0|Sete inicial do Benfica: Nikola Mitrevski (Gr), Uellington da Silva, Javier Borregan, Tiago Pereira,
João Pais, Elledy Semedo, Ales Silva e Augusto Aranda.
0|Sete inicial do FC Porto: Hugo Laurentino (Gr), Cuni Morales, Gilberto Duarte, Rui Silva, António
Areia, Hugo Santos e Daymaro Salina.
[inicio]

Página 27

A28

Benfica tem um pé na final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Voleibol/interior.aspx?content_id=5081164

Publicado
O Benfica venceu o Calzedonia Verona por 3-2, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça
Challenge.
O Benfica, que perdeu a final da competição na época passada, impôs-se por 18-25, 26-24, 25-16,
21-25 e 15-12.
No domingo, às 18:00, no Pavilhão da Luz, em Lisboa, Benfica e Calzedonia Verona discutem o
acesso à final.
Depois de ter conquistado a Supertaça (3-0) frente ao Sporting de Espinho e Taça de Portugal frente
à Fonte do Bastardo (3-1), o Benfica disputa ainda a final do play-off do campeonato com a mesma
Fonte do Bastardo.
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Andebol: Benfica vence no Dragão no primeiro jogo das meias-finais do play-off

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=701cbdcf

32-31 após prolongamento.
O Benfica venceu esta quarta-feira no Dragão Caixa o FC Porto por 32-31, após prolongamento, no
primeiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato.
O encontro foi decidido a três segundos do fim num livre de sete metros apontado por Borragán.
Os dois rivais voltam a defrontar-se no dia 30, no Estádio da Luz. A eliminatória é decidida à melhor
de cinco, ou seja qualifica-se para a final o primeiro a conseguir três triunfos.
Na outra meia-final, estão ABC e Sporting, com o primeiro embate a estar marcado para de hoje a
uma semana, no Minho.
Redação
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ID: 63597518

16-03-2016

Tiragem: 2000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 14,66 x 19,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol //

Festand em Murça
Vai-se realizar no próximo dia 19 de março, em
Murça, um Festand, para
os escalões de bambis e
minis, rganizado pelo
Gabinete de Desporto
da Câmara Municipal de

Murça.
Além dos atletas locais
irão participar na atividade a Associação Desportiva de Godim, a Associação
Desportiva de Amarante, o
Grupo Desportivo de Cha-

ves e o Sport Vila Real e
Benfica.
O Festand vai decorrer no pavilhão Municipal
com início às 10h30, com
entrada livre.
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Benfica surpreende no Dragão nas meias-finais do play-off

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=198cf1b8

Por PÚBLICO 16/03/2016 - 23:25 "Encarnados" venceram o FC Porto por 31-32, após prolongamento,
no primeiro encontro de um duelo à melhor de cinco partidas. DR O Benfica adiantou-se nesta quartafeira nas meias-finais do play-off do campeonato nacional de andebol, com um triunfo por 31-32 no
pavilhão do FC Porto. Foi necessário prolongamento para resolver o primeiro jogo da eliminatória,
discutida à melhor de cinco partidas, com a equipa de Mariano Ortega a garantir o triunfo nos
instantes finais, com um golo de Javier Borragan, na conversão de um livre de sete metros. Na
primeira parte, as equipas nunca estiveram separadas por mais de dois golos e o Benfica vencia ao
intervalo por 15-17. No segundo tempo, os "dragões" estiveram na frente (21-18), mas permitiram a
recuperação. Com 26-26 no final do tempo regulamentar, o Benfica impôs-se no prolongamento.
Borragan e Elledy Semedo, com sete golos cada, destacaram-se nos "encarnados", enquanto no
campeão nacional foi Gilberto Duarte o mais concretizador, também com sete golos. O segundo round
destas meias-finais está agendado para o dia 30 de Março, no pavilhão da Luz, sendo que pelo meio o
Benfica entra em acção nas provas europeias, mais concretamente na Taça Challenge, a 19 e 26.
16/03/2016 - 23:25
PÚBLICO
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Benfica vence FC Porto no Dragão Caixa no primeiro encontro das meias-finais

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

16-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=90e014a4

16-03-2016 23:45
Próxima partida joga-se no pavilhão da Luz.
Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
Benfica vence FC Porto no Dragão Caixa no primeiro encontro das meias-finais
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Benfica venceu esta, quarta-feira o FC Porto no Dragão Caixa por 32-31, no primeiro encontro das
meias-finais do play-off do campeonato português de andebol.
Depois da partida ter ido para prolongamento, o encontro só foi decidido a três segundos do final,
com um livre de sete metros apontado por Borragán.
Novo embate está marcado para o dia 30 no Pavilhão da Luz. A eliminatória vai ser decidida à melhor
de cinco partidas.
A outra meia-final, que vai colocar o Sporting frente ao ABC joga-se na próxima semana no Minho.
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Benfica vence Verona e está próximo da final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

16-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=af2ddfb

16-03-2016 21:58
No próxima domingo na Luz, as duas equipas discutem acesso à final.
Foto: SAPO Desporto
Benfica vence Verona e está próximo da final da Taça Challenge
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Benfica venceu hoje em Itália o Calzedonia Verona por 3-2, em jogo da primeira mão das meiasfinais da Taça Challenge de voleibol.
Os 'encarnados', que perderam a final da competição na época passada, impuseram-se por 18-25,
26-24, 25-16, 21-25 e 15-12.
No domingo, às 18:00, no Pavilhão da Luz, em Lisboa, Benfica e Calzedonia Verona discutem o
acesso à final.
Depois de ter conquistado a Supertaça (3-0) frente ao Sporting de Espinho e Taça de Portugal frente
à Fonte do Bastardo (3-1), o Benfica disputa ainda a final do 'play-off' do campeonato com a mesma
Fonte do Bastardo.
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ID: 63596507

16-03-2016

Tiragem: 5000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 4,17 x 5,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sortes diferentes
no andebol
Os veteranos do
Vitória perderam os
quatro jogos que
realizaram no Torneio
Masters Esferantástica
ACD/Boa-Hora FC. Já
os juniores, venceram
fora o 1º Maio por
28-24, e lideram na 2ª
divisão nacional.
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Selecção nacional prepara em Moimenta da Beira acesso ao Mundial de Andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ViseuMais.com Online

Data Publicação:

16-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=41486404

16 Março, 2016 |Autor:
ViseuMais
O seleccionador nacional de Andebol (masculinos, seniores A), Rolando Freitas, acredita que o Torneio
Internacional "Terras do Demo", que se realizará em Moimenta da Beira nos próximos dias 8, 9 e 10
de Abril, entre as selecções de Portugal, Holanda e Eslováquia, será "determinante" para a boa forma
pretendida para os jogos do 'play-off' de apuramento para o Mundial/2017, com a Islândia, em casa
desta, a 11 ou 12 Junho deste ano, e depois em solo nacional, a 15 ou 16 do mesmo mês. A
declaração foi preferida esta terça-feira, 15 de Março, em Moimenta da Beira, à margem de um
colóquio sobre desporto, organizado pela escola profissional local, que contou também com a
participação de dirigentes nacionais da Federação de Andebol de Portugal.
"O apuramento não será fácil, mas gostamos de desafios", disse o responsável, adiantando que os
jogos que a selecção nacional disputará em Moimenta da Beira, no torneio "Terras do Demo", com as
formações da Holanda e da Eslováquia, "servirão para elevar ainda mais a boa forma dos nossos
jogadores".
Rolando Freitas assegura que, no apuramento para o Mundial de 2017, defrontará a Islândia "sem
medo, olhos nos olhos". Recorde-se que a Islândia esteve presente nos nove últimos Europeus,
destacando-se o terceiro lugar em 2010, o quinto em 2014 e a medalha de prata olímpica em Pequim,
em 2008.
Em Moimenta da Beira, no torneio internacional que se avizinha, organizado entre a Câmara Municipal
e a Federação de Andebol de Portugal, o presidente da autarquia, José Eduardo Ferreira, garantiu que
serão dadas todas as condições para que tudo corra na perfeição. "Moimenta da Beira será naqueles
três dias o centro nacional do andebol ao seu mais alto nível, e por isso, nada faltará". O autarca
lembrou a excelência do pavilhão municipal da vila, onde decorrerá o torneio, e o notável papel que
tem desempenhado a Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira, de onde tem saído, nos últimos
anos, um conjunto de atletas para as melhores equipas portugueses.
Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu, também acredita que o torneio, em
Moimenta da Beira, será "decisivo" para os próximos jogos da selecção nacional, e que as condições
que os jogadores aqui vão encontrar "serão, como sempre, excelentes".
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ID: 63533019

10-03-2016

Tiragem: 7000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,04 x 8,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AGUADA DE CIMA
Bodas de Ouro da LAAC:
alteração de programa
A LAAC - Liga de Amigos
de Aguada de Cima alterou o
seu programa para o dia 19
de março, para as comemorações dos seus 50 anos de
existência. Assim, mantêmse todas as ações para o dia
15 de março, data efetiva da
efeméride, com ações internas com os utentes e corpos
sociais e, no dia 19, ações abertas aos associados e a toda a
comunidade, com o seguinte
programa:
- Manhã e tarde desportiva
com a envolvência da secção

do Gimnodesportivo numa caminhada, andebol, passeio de
ciclismo e prática de futebol na
respetiva secção;
- 19h30 - descerramento
de uma placa comemorativa
com a participação da secção
Cultural
- 20h - Jantar comemorativo mediante inscrição com as
entidades oficiais, na secção
de Assistência Social.
Serãonaturalmentedoisdias
de intensa vivência e festa.
Jaime Cristo
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ID: 63583361

09-03-2016

Tiragem: 3000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 26,00 x 8,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

are Cup
internacional
Realiza-se de 20 a 24 de
março a 29a edição do
Nazaré Cup, o Torneio
Internacional de Andebol
Jovem - Dr. Fbrnando
Soares, que irá decorrer
nos Pavilhões Desportivos
do concelho.
1 Cerca de 4200 participantes, entre

jovens, atletas, treinadores e dirigentes,
são esperados neste Torneio.
Trata-se de uma das mais conceituadas provas de desporto realizadas no
pais, em que participarão vários clubes
nacionais e estrangeiros, provenientes
de Espanha, Polónia e Noruega, país
que faz, este ano, a sua primeira presença no evento.
A Taça Amizade, um dos momentos
altos deste torneio, realizar-se-á no dia

22 de março, às 20h30, entre equipas
ainda a anunciar.
Com quase três décadas, o Nazaré
Cup realiza-se durante as férias escolares da Páscoa, sempre com a participação de equipas de âmbito nacional e
internacional, pertencentes a clubes,
escolas e seleções, nos escalões de
minis, infantis, iniciados, juvenis e
juniores, nas categorias de masculinos
e femininos.

O torneio é uma coorganização da do Externato D. Puas Roupinho, e o
Câmara da Nazaré com a Associação apoio de várias entidades. 1 JL
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ID: 63581050

08-03-2016

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 23,25 x 9,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AN DEBOL

Sporting da Horta empata com o ISMAI e continua
numa posição sujeita a despromoção
Equipa faialense está em terceiro com 18 pontos
Num jogo a contar para a segunda
jornada da Grupo B do Campeonato Fidelidade Andebol 1, o Sporting
da Horta defrontou o ADA Maia/
ISMAI e saiu com um empate a 26
golos.
O Pavilhão Desportivo da Horta
foi palco deste encontro que colocou frente a frente o atual primeiro
classificado da tabela do Grupo B,
o Maia, e o Sporting da Horta que,

após a primeira jornada permanecia
no último posto.
A equipa faialense fez uma boa
primeira parte já que foi para intervalo a vencer a equipa visitante por
16-14. Contudo, na segunda parte e
já perto do final do encontro houve
uma reviravolta que ditou o empate
a 26 golos entre as duas equipas em
campo.
Perante este resultado, o Maia

permanece em primeiro lugar com
22 pontos ao passo que o Sporting da
Horta conseguiu subir para o terceiro lugar com 18 pontos.
Apesar da subida, esta não é suficiente para evitar a despromoção,
algo a que estão sujeitas as duas
equipas que terminarem a disputa
da segunda fase no terceiroe quarto
lugares.
Assim sendo, é importante que a

equipa da Eduardo Bulcão regresse
às vitórias a uni de evitar a descida
para a 20 divisão.
Sujeito à despromoção está, de
momento, o Fafe que ocupa o último lugar da tabela com 17 pontos.
.A salvo está, por agora, a par do
Maia, a equipa de Belenenses que
se encontra no segundo posto com
22 pontos. ■
S.S.
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