
MENSAGEM DE BOAS-VINDAS

1



2 3

SE É ELITE, É EM TOMAR.
CAPITAL DO HÓQUEI!

Está a prestes a começar a primeira prova oficial da 

época 2022/2023. A Elite Cup de regresso a Tomar, 

para um mês de Setembro ao mais alto nível na Capital 

do Hóquei em Patins. A mais prestigiada competição 

de clubes, marca novamente o arranque de época, 

juntando as oito melhores equipas da época passada, 

masculinas...e não só. Mas, já lá vamos. Depois do 

retumbante sucesso de 2021, em que Tomar foi o centro 

do Mundo do Hóquei, a ambição e responsabilidade 

para a 6ª edição da Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv 

são ainda maiores. Todos os intervenientes querem 

estar e proporcionar o auge: a Câmara Municipal de 

Tomar, a Federação de Patinagem de Portugal, a 

Associação Nacional de Clubes de Patinagem, a Sigma 

Stars (entidade responsável pela organização), todas 

as equipas participantes, a Auditiv e todos os parceiros 

do evento. 

Reconhecido como um torneio de grande escala 

a nível nacional e internacional, a Elite Cup Tomar 

by Auditiv surge, em 2022, na antecâmara dos 

Mundiais de Seniores e de Sub19, no início de 

Novembro, e com duas novidades que vão trazer um 

salto de (ainda maior) qualidade à prova. A primeira, 

a introdução do Sistema de Revisão de Vídeo (SRV) 

em todos os jogos; a segunda, a estreia da Elite Cup 

Tomar Feminina. É isso: as quatro melhores equipas 

do Campeonato Nacional Feminino da temporada 

transata vão medir forças no ringue de Tomar e 

tentar colocar, pela primeira vez, o seu nome no 

historial de vencedores desta grande prova. E só 

podia ser em Tomar, uma cidade imaculada para 

todos os apaixonados pela modalidade. O ano muda, 

mas a prioridade mantém-se: ser Capital do Hóquei 

em Patins em Portugal.

FC Porto, SL Benfica, Sporting CP, OC Barcelos, 

UD Oliveirense/Simoldes, HC Braga, AD Valongo e 

o SC Tomar/IPT, os oito primeiros classificados da 

competição masculina na temporada passada, e 

SL Benfica, Sporting CP, CA Feira e CA Campo de 

Ourique, o top quatro da prova feminina, tudo vão 

fazer para continuar a aumentar a competitividade 

e a espetacularidade. A cidade de Tomar e os 

tomarenses têm, mais uma vez, o privilégio de 

receber o mais emblemático torneio de Hóquei em 

Patins. A época só podia começar na Capital da 

modalidade. Se é Elite, é em Tomar!

6ª EDIÇÃO

O principal troféu de início de temporada de Hóquei 

em Patins tem trazido sempre novas propostas que 

visam melhorar a modalidade e elevar o Hóquei 

português para outros patamares. Este ano, a 

fasquia é, provavelmente, a mais desafiante de 

sempre. Todos os doze jogos da Elite Masculina vão 

ter SRV. É a primeira vez na história que o vídeo-

árbitro irá ser implementado numa competição 

inteira de Hóquei em Patins. Este novo recurso 

contribuirá para o auxílio das equipas de arbitragem, 

de maneira que possam ter uma outra visão acerca 

dos vários lances das partidas de Elite.

Um esforço conjunto da Sigma Stars, responsável 

pela organização da prova, Federação de 

Patinagem de Portugal (FPP),  Associação Nacional 

de Clubes de Patinagem (ANACP) e todos os 

parceiros e patrocinadores da Elite Cup Tomar by 

Auditiv, com vista ao progresso, evolução e maior 

profissionalização da modalidade.

A 6ª edição da Elite Cup Tomar by Auditiv apresenta, 

também, pela primeira, as craques do Hóquei 

Feminino. Oportunidade singular de ver ao vivo 

muitas da vice-campeãs da Europa e que vão estar 

em ação no Campeonato do Mundo de Seniores 

Feminino, no mês de Novembro, em San Juan, na 

Argentina.

Garantida está a qualidade dos jogos, através dos 

intérpretes principais, as estrelas que mais vão 

brilhar na pista de Tomar.

Que comece a Elite Cup na Capital do Hóquei.
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PAVILHÃO MUNICIPAL 
CIDADE DE TOMAR
EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA

O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar é novamente 

o cenário escolhido da Elite Cup. Tomar 2022 

Localizado perto do Parque do Mouchão, este 

pavilhão apresenta-se com um espaço multi-

qualidades. Foi inaugurado em 2006, em 

substituição do antigo recinto que se encontrava 

no mesmo local, permitindo a prática de várias 

atividades desportivas e de outros eventos culturais. 

Atualmente, é a casa da equipa de Hóquei em Patins 

do Sporting Clube de Tomar.

Em 2018, foi palco da Final Four da Taça de Portugal, 

um acontecimento histórico para a cidade de Tomar: 

visto que foi a primeira vez que os tomarenses 

receberam este importante evento nacional da 

modalidade.

É um pavilhão composto por um parque de 

estacionamento amplamente elogiado pelas 

excelentes condições, com fáceis acessos para 

pessoas com mobilidade reduzida. Para além 

de uma versatilidade que, ao longo dos anos, 

tem aberto portas a várias atividades, como 

concertos, exposições, saraus de ginástica ou feiras 

empresariais, assume-se como um local privilegiado 

para a realização de manifestações desportivas de 

âmbito nacional e internacional.

Elogiado como um dos melhores ringues em Portugal, 

o Pavilhão Municipal Cidade de Tomar confere uma 

experiência de outro mundo para todas as pessoas 

que assistem a um jogo de Hóquei em Patins. 

EQUIPAS
DE ELITE
EM TOMAR

Um ano depois, a Elite Cup Tomar 2022 by 

Auditiv volta a reunir as oito melhores equipas 

masculinas da época 2021/2022. Pelo segundo 

ano consecutivo com homologação oficial no 

calendário desportivo nacional, a Elite Cup 

Tomar by Auditiv apresenta, agora, mais alguns 

ingredientes necessários para continuar a 

promover o espetáculo no ringue da cidade de 

Tomar. Uma edição que ficará na memória de 

todos os amantes da modalidade de Hóquei em 

Patins em Portugal e no Mundo, não só pela 

qualidade dos clubes participantes, como 

também pelas recentes novidades.
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ELITE CUP MASCULINA
A primeira edição decorreu no início da época de 

2016/17, no Pavilhão Multidesportivo Dr. Mário 

Mexia, em Coimbra, com vitória do Sporting CP. Os 

leões derrotaram na final o FC Porto por 3-1.

Na época seguinte, a cidade dos estudantes voltou 

a ser o palco da Elite Cup. Houve dérbi da Lisboa na 

final. Festejou o SL Benfica com um triunfo por 4 -1 

sobre o Sporting CP.

Em 2018/19, a Elite Cup rumou a Sul. Portimão 

aplaudiu uma memorável final entre o Sporting CP e 

a UD Oliveirense. Os verdes e brancos ganharam por 

5-4 e voltaram a fazer a festa entre a Elite do Hóquei.

A quarta edição trouxe novo vencedor à prova. A final 

do Portimão Arena ficou decidida em bolas paradas 

no clássico entre o FC Porto e o Sporting CP. Após 

um empate a dois golos no tempo regulamentar, 

os dragões foram mais fortes nos livres diretos e 

levantaram o título no Algarve.

Depois de um ano de interrupção devido à situação 

pandémica, a Elite Cup teve um regresso inesquecível, 

num palco de excelência: Tomar, a Capital do Hóquei. A 

quinta edição trouxe um presente de “carimbo oficial” 

para a competição, passando a integrar no calendário 

nacional da FPP. O OC Barcelos mediu forças com o 

FC Porto na grande final. A vitória sorriu ao conjunto 

minhoto, que derrotou a equipa da Invicta por 6-3, 

conquistando pela primeira vez a Elite Cup.

A prova masculina de 2022 vai realizar-se entre os 

dias 2 e 4 de Setembro, com a presença dos oito 

melhores classificados da época transata: FC Porto 

(Campeão Nacional em título, Campeão da Taça de 

Portugal e Campeão da Taça Intercontinental), SL 

Benfica (vice-Campeão Nacional e vice-Campeão da 

Taça de Portugal), Sporting CP (Bicampeão da Taça 

Continental e vice-Campeão da Taça Intercontinental), 

OC Barcelos (vencedor da última edição da Elite Cup), 

UD Oliveirense/Simoldes, AD Valongo (vice-Campeão 

da Liga Europeia), HC Braga e SC Tomar/IPT.

ELITE CUP FEMININA
SL Benfica (Eneacampeãs nacionais e vencedoras 

da Taça de Portugal), Sporting CP (Vice-Campeãs 

Nacionais), CA Feira (Semi-Finalista em 2021/2022) 

e CA Campo de Ourique (Semi-Finalista em 

2021/2022) vão ser as primeiras equipas a estrear-

se na prova feminina, que se realizará entre os dias 

10 e 11 de setembro

As saudades eram bastantes e a qualidade dos jogos 

está garantida na Capital do Hóquei em Patins. As 

estrelas já estão preparadas para deixar os adeptos 

com as emoções à flor da pele. Porque só esta 

competição é capaz de proporcionar uma sensação 

de... ELITE.
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FC PORTO

O FC Porto regressa à Elite Cup com a faixa de Campeão 

Nacional ao peito. Os azuis e brancos venceram o SL Benfica 

na negra (3-2) e revalidaram o título da época 2018/2019. Os 

dragões conquistaram ainda a Taça de Portugal, também 

contra os encarnados, bem como a Taça Intercontinental 

frente ao Sporting CP.

O conjunto de Ricardo Ares completou a fase regular na 

primeira posição: nos 26 jogos realizados, alcançaram 

21 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O FC Porto teve ainda 

o melhor ataque (151 golos marcados) e a melhor defesa 

em conjunto com o SL Benfica (68 golos sofridos) da 

competição. No playoff, para além das águias, a turma da 

Invicta derrubou o SC Tomar/IPT e o OC Barcelos.

INTERNACIONAL 

Liga Europeia: 2 (1985/1986; 1989/1990)

Taça WSE CERS: 2 (1993/1994; 1995/1996)

Taça dos Vencedores das Taças: 2 (1981/1982; 

1982/1983)

Taça Continental: 1 (1986)

Taça Intercontinental de Clubes: 1 (2021)

NACIONAL

Campeonato Nacional: 24 (1982/1983; 1983/1984; 

1984/1985; 1985/1986; 1986/1987; 1988/1989; 

1989/1990; 1990/1991; 1998/1999; 1999/2000; 

2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 

2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 

2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2016/2017; 

2018/2019; 2021/2022)

Campeonato Metropolitano: 1 (1968/1969)

Taça de Portugal: 18 (1982/1983; 1984/1985; 

1985/1986; 1986/1987; 1988/1989; 1995/1996; 

1997/1998; 1998/1999; 2004/2005; 2005/2006; 

2007/2008; 2008/2009; 2012/2013; 2015/2016; 

2016/2017; 2017/2018; 2021/2022)

Supertaça António Livramento: 22 (1984; 1985; 

1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1996; 1998; 

1999; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2013; 

2016; 2017; 2018)

Elite Cup: 1 (2019/2020)

PALMARÉS

EQUIPAS
MASCULINAS
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SL BENFICA

O SL Benfica chega a Tomar como vice-Campeão Nacional 

e vice-Campeão da Taça de Portugal. O emblema da 

Luz terminou a fase regular no terceiro posto, atrás de 

FC Porto e Sporting CP, com 56 pontos, os mesmo que 

o quarto classificado, UD Oliveirense/Simoldes. Nos 26 

jogos disputados, os encarnados registaram 18 vitórias, 2 

empates e 6 derrotas, com 116 golos marcados e 68 golos 

sofridos (a melhor defesa do Campeonato Nacional a par 

com o FC Porto). Até chegar à final, o SL Benfica eliminou a 

AD Valongo e o rival Sporting CP.

INTERNACIONAL

Liga Europeia: 2 (2012/2013; 2015/2016)

Taça WSE CERS: 2 (1990/1991; 2010/2011)

Taça Intercontinental: 2 (2013; 2017)

Torneio Cidade de Vigo: 1 (2008)

Taça das Nações: 1 (1962)

NACIONAL

Campeonato Nacional: 23 (1950/1951; 1951/1952; 

1955/56; 1956/1957; 1959/1960; 1960/1961; 

1965/1966; 1966/1967; 1967/1968; 1969/1970; 

1971/1972; 1973/1974; 1978/1979; 1979/1980; 

1980/1981; 1991/1992; 1993/1994; 1994/1995; 

1996/1997; 1997/1998; 2011/2012; 2014/2015; 

2015/2016)

Campeonato Metropolitano: 6 (1967; 1968; 1970; 

1972; 1973; 1974)

Taça de Portugal: 15 (1962/1963; 1977/1978; 

1978/1979; 1979/1980; 1980/1981; 1981/1982; 

1990/1991; 1993/1994; 1994/1995; 1999/2000; 

2000/2001; 2001/2002; 2009/2010; 2013/2014; 

2014/2015)

Taça 1947: 1 (2020/2021)

Supertaça António Livramento: 7 (1993; 1995; 1997; 

2001; 2002; 2010; 2012)

Elite Cup: 1 (2017/2018)

PALMARÉS

SPORTING CP

O Sporting CP parte para o melhor torneio de arranque 

de época como Bicampeão da Taça Continental. A turma 

leonina bateu o CE Lleida (3-1) na cidadã catalã e voltou 

a vencer a prova conquistada em 2019. A formação de 

Alvalade disputou ainda a final da Taça Intercontinental, 

mas não conseguiu levar a melhor nas duas mãos frente 

aos dragões.

Na fase regular do Campeonato Nacional, os leões 

alcançaram o segundo lugar, só mesmo atrás do FC 

Porto, com menos dois pontos. Em todas as partidas da 

competição, o Sporting CP somou 20 vitórias, 2 empates 

e 4 derrotas, com 139 golos marcados (segundo melhor 

ataque) e 85 golos sofridos. Na fase seguinte, os verdes e 

brancos bateram o HC Braga e ficaram pelo caminho nas 

meias-finais, sendo eliminado na “negra” pelo SL Benfica, 

subindo ao último lugar do pódio.

INTERNACIONAL 

Liga dos Campeões Europeus: 3 (1976/1977; 

2018/2019; 2020/2021)

Taça WSE CERS: 3 (1983/1984; 2014/2015)

Taça dos Vencedores das Taças: 3 (1980/1981; 

1984/1985; 1990/1991)

Taça Continental: 2 (2019; 2021)

NACIONAL

Campeonato Nacional: 9 (1938/1939; 1974/1975; 

1975/1976; 1976/1977; 1977/1978; 1981/1982; 

1987/1988; 2017/2018; 2020/2021)

Taça de Portugal: 4 (1976/1977; 1977/1978; 

1983/1984; 1989/1990)

Supertaça António Livramento: 2 (1983; 2015)

II Divisão: 3 (1969/1970; 2003/2004; 2011/2012)

III Divisão: 2 (1999/2000; 2010/2011)

Elite Cup: 2 (2016/2017; 2018/2019)

PALMARÉS
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OC BARCELOS

O OC Barcelos regressa à Elite Cup como detentores 

da última edição. A equipa minhota venceu o FC Porto 

na final (6-3) e arrancou a temporada passada com 

o pé direito. A formação orientada por Rui Neto não 

conseguiu passar das meias-finais do Campeonato 

Nacional e da Taça de Portugal, sendo eliminada pelos 

dragões em ambas as provas.

Durante a fase regular, o OC Barcelos atingiu o quinto 

lugar, com menos um ponto do terceiro e quarto 

classificado, SL Benfica e UD Oliveirense/Simoldes. 

Em 26 jogos disputados, alcançaram 18 vitórias, 1 

empate e 7 derrotas, com 122 golos marcados e 72 

golos sofridos (terceiro melhor ataque e defesa). No 

playoff, os minhotos derrubaram a turma de Oliveira 

de Azeméis e caíram nas meias-finais contra os azuis 

e brancos, o que valeu o quarto lugar da competição.

INTERNACIONAL 

Liga Europeia: 1 (1990/1991)

Taça WSE CERS: 3 (1994/1995; 2015/2016; 

2016/2017)

Taça Continental: 1 (1991)

Taça das Taças: 1 (1992/1993)

Torneio de Vigo: 1 (1990/1991)

NACIONAL

Campeonato Nacional: 3 (1992/1993; 1995/1996; 

2000/2001)

Taça de Portugal: 4 (1991/1992; 1992/1993, 

2002/2003; 2003/2004)

Supertaça António Livramento: 4 (1994; 1999; 

2003; 2004)

Elite Cup: 1 (2021/2022)

PALMARÉS

UD OLIVEIRENSE
/ SIMOLDES 

A UD Oliveirense/Simoldes está de volta a Tomar para 

disputar o melhor torneio de início de temporada do 

País. Os unionistas alcançaram o quinto lugar do 

Campeonato Nacional e estiveram ainda presentes 

nas meias-finais da Prova Rainha de Portugal, sendo 

eliminados pelo SL Benfica (3-1). 

Na fase regular, a equipa de Oliveira de Azeméis 

conquistou o quarto lugar, com os mesmos pontos 

que o terceiro classificado, SL Benfica. 18 triunfos, 2 

empates e 6 derrotas foi o registo dos comandos de 

Paulo Pereira, que assinalaram 104 golos marcados 

e 72 golos sofridos. Na passagem para o playoff, a 

UD Oliveirense/Simoldes perdeu as duas partidas 

contra o OC Barcelos, eliminatória à melhor de três 

jogos, e ficou pelo caminho nos quartos de final.

INTERNACIONAL 

Taça WSE CERS: 1 (1996/1997)

Taça Continental: 1 (2017/2018)

NACIONAL

Taça de Portugal: 4 (1996/1997; 2010/2011; 

2011/2012; 2018/2019)

PALMARÉS
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AD VALONGO

A AD Valongo apresenta-se na Elite Cup como 

vice-Campeã da Liga Europeia. Os pupilos de Edo 

Bosch eliminaram os compatriotas do SC Tomar/

IPT nas meias-finais da prova e saíram derrotados 

da grande final nas grandes penalidades frente ao 

GSH Trissino (3-1). 

Ao longo da fase regular do Campeonato Nacional, 

a AD Valongo atingiu a sexta posição. Nos 26 jogos 

efetuados, obtiveram 14 vitórias e 12 derrotas, 

com 88 golos marcados e 81 golos sofridos. Na 

fase a eliminar, conjunto oriundo de Valongo ainda 

deu luta ao SL Benfica nos quartos de final, sendo 

eliminados apenas no prolongamento do terceiro 

jogo. Os encarnados bateram ainda a AD Valongo 

nos oitavos de final da Taça de Portugal (5-1).

NACIONAL

Campeonato Nacional: 1 (2013/2014)

Supertaça António Livramento: 1 (2014/2015)

II Divisão: 4 (1982/1984; 1985/1986; 1988/1989; 

1996/1997)

PALMARÉS

HC BRAGA

Depois da ausência na última edição, o HC Braga 

regressa às emoções da Elite Cup. Os minhotos 

concluíram a fase regular no sétimo posto, com 41 

pontos. Dos 26 encontros disputados, a formação 

de Tó Neves alcançou 13 triunfos, 2 empates e 11 

desaires, registando 89 golos marcados e sofridos.

Nos quartos de final do playoff, a turma de Braga 

foi afastada pelos leões. Já na Taça de Portugal, o 

Alenquer e Benfica bateu o HC Braga nos 16 avos 

de final.

NACIONAL

II Divisão: 2 (2004/2005; 2006/2007)

PALMARÉS
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SC TOMAR / IPT

NACIONAL

II Divisão: 4 (1980/1981; (1993/1994; 

1999/2000; 2015/2016)

PALMARÉS

Após alcançar uma das melhores classificações de 

sempre na época 2020/2021 (sexta posição), o SC 

Tomar/IPT disputa novamente em casa a melhor 

competição de início de época. A equipa de Nuno Lopes 

disputou ainda a Liga Europeia, sendo eliminada nas 

meias-finais pela AD Valongo, nas grandes penalidades 

(3-1). 

A formação ribatejana classificou-se no oitavo lugar 

do Campeonato Nacional, somando 12 vitórias, 3 

empates e 11 derrotas, com 81 golos marcados e 74 

golos sofridos. Nos quartos- de-final do playoff, os 

tomarenses perderam os dois jogos frente ao atual 

Campeão Nacional, FC Porto. O SC Tomar/IPT não foi 

além dos oitavos de final da Taça de Portugal, onde 

acabou por ser eliminado pela margem mínima frente 

à UD Oliveirense/Simoldes (2-1).

EQUIPAS
FEMININAS
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SL BENFICA

O SL Benfica estreia-se na Elite Cup, depois de fazer o 

pleno de todas as competições nacionais. As encarnadas 

conquistaram o título de Campeãs Nacionais pela nona vez 

consecutiva e venceram também a Taça de Portugal e a 

Supertaça. Na Europa, Palau i Plegamans, atuais Bicampeãs 

de Espanha, eliminou o emblema da Luz nas meias-finais da 

Liga Europeia Feminina.

No grupo 1 do Campeonato Nacional, o SL Benfica assegurou 

a primeira posição e somou 40 pontos em 14 jogos, não 

conhecendo o sabor amargo da derrota (13 vitórias e 1 

empate). 127 golos marcados (o melhor ataque da prova) e 

27 golos sofridos (segunda melhor defesa, atrás do Sporting 

CP). No playoff, as águias ultrapassaram o Stuart Massamá, 

o CA Campo de Ourique e venceram os dois jogos da final 

frente à equipa leonina.

INTERNACIONAL 

Taça Europeia: 1

NACIONAL

Campeonato Nacional Feminino: 9 (2012/2013; 

2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 

2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022)

Taça de Portugal Feminina: 8 (2013/2014; 

2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 

2018/2019; 2020/2021; 2021/2022)

Supertaça Feminina: 8 (2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 

2018; 2019; 2021)

PALMARÉS
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SPORTING CP

A equipa feminina de Hóquei em Patins do Sporting CP 

chega à Elite Cup para tentar terminar com a hegemonia 

das encarnadas. A formação leonina sagrou-se vice- 

Campeã Nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça, 

saindo derrotada em todas as finais pelo SL Benfica.

As verdes e brancas alcançaram o segundo lugar na fase 

regular, com 34 pontos. Das 14 partidas disputadas, o 

Sporting CP obteve 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 

82 golos marcados (segundo melhor ataque) e 19 golos 

sofridos (melhor defesa da prova).

No playoff, a turma de Alvalade venceu o CENAP e o CA 

Feira, perdendo apenas na final para as águias.
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CA FEIRA CLUBE ATLÉTICO DE CAMPO 
DE OURIQUE

O CA Feira, terceiro classificado na última época, 

viajam até Tomar para disputar a primeira edição da 

prova feminina. A formação oriunda de Santa Maria da 

Feira atingiu a terceira posição, atrás de SL Benfica e 

Sporting CP, com 25 pontos. 

Nos 14 encontros realizados, o conjunto nortenho 

apontou 8 triunfos, 1 empate e 5 derrotas, registando 

51 golos marcados e 45 sofridos. 

Durante o playoff, o CA Feira deixou para trás a 

Académica nos quartos de final e foi eliminada pela 

equipa leonina. 

As fogaceiras perderam os dois jogos das meias-finais 

e alcançaram a terceiro lugar.

O CA Campo de Ourique também vai lutar pelo título da 

edição feminina da Elite Cup.

Ao longo da fase regular, o conjunto de Lisboa 

classificou-se no quinto posto, com 17 pontos. Nos 

encontros efetuados, o grupo lisboeta alcançou 5 

vitórias, 2 empates e 7 derrotas, anotando 51 golos 

marcados e 58 golos sofridos.

Antes de chegar ao playoff, o CA Campo de Ourique teve 

de ultrapassar o ACD Vila Boa do Bispo para conquistar 

um lugar no Final Eight. No playfoff, a equipa de Campo 

de Ourique venceu a AD Sanjoanense na negra e 

carimbou a passagem às meias-finais.

Nas meias, o CA Campo de Ourique perdeu os dois 

jogos frente ao SL Benfica e falhou o acesso à final, 

ficando no quarto lugar do Campeonato Nacional.
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