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JOGOS DO SPORT LISBOA E BENFICA VÃO MANTERSE NA BENFICA TV NA PRÓXIMA ÉPOCA
Os jogos do Sport Lisboa e Benfica realizados em casa a partir da época 2016-2017 manterse-ão na Benfica TV, canal que manterá o seu caráter premium.
Em dezembro do ano passado, a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A, empresa do Grupo NOS,
SGPS e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD celebraram contrato para a cedência dos direitos de
transmissão televisiva dos jogos em casa da Equipa A de Futebol Sénior da Benfica SAD para a
LIGA NOS, bem como dos Direitos de transmissão e distribuição do Canal Benfica TV, para o
mercado nacional e internacional.
Recorde-se que o contrato celebrado tem início na época desportiva 2016/2017, podendo ser
renovado por decisão de qualquer das partes até perfazer um total de 10 épocas desportivas.

Sobre a NOS
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de
última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na TV por
subscrição, em serviços de banda larga de nova geração e na distribuição e exibição cinematográfica em
Portugal.
No mercado empresarial posiciona-se como uma alternativa sustentada nos segmentos Corporate e Mass
Business, oferecendo um portefólio alargado de produtos e serviços, com soluções à medida de cada setor e
de negócios de diferentes dimensões, complementando a sua oferta com serviços ICT e Cloud.
A NOS está no principal índice bolsista nacional (PSI-20), conta com mais de 4 milhões de clientes móveis,
1,5 milhões de clientes de televisão, 1,6 milhões de clientes de telefone fixo e 1,1 milhões clientes de internet
de banda larga fixa
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