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A1 Benfica apura-se para a terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9fbabb82

 
Lusa
Comentários
14 Out, 2018, 17:43
 
/ atualizado em 15 Out, 2018, 09:00
 
| Outras Modalidades
 
Legenda da Imagem | DR
 
O Benfica voltou hoje a vencer o FH Hafnarfjordur, por 34-31, 'carimbando' a passagem à terceira
eliminatória da Taça EHF de andebol, um dia depois de ter vencido os islandeses por 37-32 na
primeira mão.
 
Com uma vantagem de cinco golos conseguida no sábado, também no pavilhão n.º 2 do Estádio da
Luz, os 'encarnados', liderados por Carlos Resende, não entraram com a mesma acutilância,
apresentando-se mais pausados no ataque organizado para criar situações de desequilíbrio na defesa
islandesa.
 
A atitude aguerrida do Hafnarfjordur acabou por ser anulada à passagem do minuto 15, quando o
Benfica passou pela primeira vez para a frente do marcador, por 7-6.
 
A discussão do resultado até ao intervalo foi equilibrada, muito por culpa das defesas decisivas do
guardião islandês e dos remates de meia distância do lateral Valdimarsson, que voltou a exibir-se a
grande nível.
 
No descanso, a vantagem da equipa lisboeta atingiu os três golos (18-15), e, tal como aconteceu no
sábado, praticamente com o apuramento na mão, o técnico das 'águias' voltou a 'rodar' a equipa, sem
que o rendimento fosse posto em causa.
 
O Benfica começou nessa altura a distanciar-se no resultado, atingindo uma vantagem de cinco golos
aos 50 minutos (29-24), deixando o conjunto islandês sem hipóteses de fazer uma eventual
reviravolta e despedir-se de Lisboa com um resultado positivo.
 
Jogo no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.
 
FH Hafnarfjordur -- Benfica, 31-34.
 
Ao intervalo: 15-18.
 
Sob arbitragem dos húngaros Ferenc Bonifert e Viktor Oláh, as equipas alinharam e marcaram:
 
- FH Hafnarfjordur: Bragasson (1), Agust Birgisson (1), Valdimarsson (8), Fridriksson (3), Eidsson (3),
Arsaelsson (2) e Birgir Birginsson (2).
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Jogaram ainda David Reynisson, Ingvarsson (6), Hlynur Johannsson (2), Johann Johannsson (2),
Olafsson, Johann Reynisson, Asgeirsson (1), Sindragson e Oskarsson.
 
Treinador: Johann Sigfusson.
 
- Benfica: Hugo Figueira, Pedro Seabra (4), João Pais (3), Patrianova (2), Nuno Pereira (5), Carlos
Martins (3) e Alexandre Cavalcanti (4). Jogaram ainda Davide Carvalho (2), Fábio Antunes (3) e Ales
Silva (1), Francisco Pereira (1), Belone Moreira (4), Paulo Moreno (2) e Miguel Espinha.
 
Treinador: Carlos Resende.
 
Marcha no marcador: 4-1(05 minutos), 6-4 (10), 6-7 (15), 9-9 (20), 13-13 (25), 15-18 (intervalo),
16-21 (35), 18-24 (40), 21-27 (45), 24-29 (50), 28-31 (55) e 31-34 (resultado final).
 
Assistência: Cerca de 200 espetadores.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2018-10-14T17:43:06+01:00
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A3

Benfica volta a vencer islandeses e apura-se para a terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=23bea95d

 
Lusa
Comentários
14 Out, 2018, 17:43
 
/ atualizado em 14 Out, 2018, 17:44
 
| Outras Modalidades
 
Legenda da Imagem | DR
 
O Benfica voltou hoje a vencer o FH Hafnarfjordur, por 34-31, 'carimbando' a passagem à terceira
eliminatória da Taça EHF de andebol, um dia depois de ter vencido os islandeses por 37-32 na
primeira mão.
 
Com uma vantagem de cinco golos conseguida no sábado, também no pavilhão n.º 2 do Estádio da
Luz, os 'encarnados', liderados por Carlos Resende, não entraram com a mesma acutilância,
apresentando-se mais pausados no ataque organizado para criar situações de desequilíbrio na defesa
islandesa.
 
A atitude aguerrida do Hafnarfjordur acabou por ser anulada à passagem do minuto 15, quando o
Benfica passou pela primeira vez para a frente do marcador, por 7-6.
 
A discussão do resultado até ao intervalo foi equilibrada, muito por culpa das defesas decisivas do
guardião islandês e dos remates de meia distância do lateral Valdimarsson, que voltou a exibir-se a
grande nível.
 
No descanso, a vantagem da equipa lisboeta atingiu os três golos (18-15), e, tal como aconteceu no
sábado, praticamente com o apuramento na mão, o técnico das 'águias' voltou a 'rodar' a equipa, sem
que o rendimento fosse posto em causa.
 
O Benfica começou nessa altura a distanciar-se no resultado, atingindo uma vantagem de cinco golos
aos 50 minutos (29-24), deixando o conjunto islandês sem hipóteses de fazer uma eventual
reviravolta e despedir-se de Lisboa com um resultado positivo.
 
Jogo no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.
 
FH Hafnarfjordur -- Benfica, 31-34.
 
Ao intervalo: 15-18.
 
Sob arbitragem dos húngaros Ferenc Bonifert e Viktor Oláh, as equipas alinharam e marcaram:
 
- FH Hafnarfjordur: Bragasson (1), Agust Birgisson (1), Valdimarsson (8), Fridriksson (3), Eidsson (3),
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Arsaelsson (2) e Birgir Birginsson (2).
 
Jogaram ainda David Reynisson, Ingvarsson (6), Hlynur Johannsson (2), Johann Johannsson (2),
Olafsson, Johann Reynisson, Asgeirsson (1), Sindragson e Oskarsson.
 
Treinador: Johann Sigfusson.
 
- Benfica: Hugo Figueira, Pedro Seabra (4), João Pais (3), Patrianova (2), Nuno Pereira (5), Carlos
Martins (3) e Alexandre Cavalcanti (4). Jogaram ainda Davide Carvalho (2), Fábio Antunes (3) e Ales
Silva (1), Francisco Pereira (1), Belone Moreira (4), Paulo Moreno (2) e Miguel Espinha.
 
Treinador: Carlos Resende.
 
Marcha no marcador: 4-1(05 minutos), 6-4 (10), 6-7 (15), 9-9 (20), 13-13 (25), 15-18 (intervalo),
16-21 (35), 18-24 (40), 21-27 (45), 24-29 (50), 28-31 (55) e 31-34 (resultado final).
 
Assistência: Cerca de 200 espetadores.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2018-10-14T17:43:06+01:00
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Andebol feminino: Madeira SAD venceu dérbi madeirense contra o Sports Madeira por
26-25
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63a266a3

 
Desporto(Vídeo)
 
Desporto | Publicado 14 Out, 2018, 11:49
 
/ atualizado em 14 Out, 2018, 19:17
 
© Flávio Cabrita
 
Arrancou este fim de semana o Campeonato Nacional de Andebol Feminino. Na primeira jornada
houve o habitual dérbi madeirense. O Madeira SAD foi à nova casa do Club Sports Madeira vencer por
26-25.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Carlos Resende: Resolvemos com certa facilidade os problemas que nos colocaram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f1a262c

 
14 outubro 2018
 
Técnico do Benfica queria, contudo, menos golos sofridos
 
Carlos Resende,treinador do Benfica, mostrou-se agradado com novo triunfo do Benfica diante do
Hafnarfjordur, ainda que, na sua opinião, as águias tenham consentido tentos escusados.
 
"Foi uma partida semelhante à de ontem [sábado]. Continuámos a resolver com certa facilidade os
problemas que nos colocaram, mas continuámos a sofrer golos que podíamos ter evitado. Foi uma
eliminatória em que toda a gente acumulou minutos e isso é sempre bom. Acabou por ser um grande
fim de semana para o andebol português. O FC Porto também passou e o Sporting também fez um
grande resultado na 'Champions'", comentoi.
 
"O melhor jogador da eliminatória foi a direção do Benfica, que conseguiu realizar os dois jogos aqui.
Fez esse esforço", atirou o técnico.
 
Lusa
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A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 16,04 x 31,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77208007 15-10-2018

111~~1111~1 AGRESSIVO. Nuno Grilo remata à baliza sem cerimónias 

31 34 
HAFNARFJORDUR BENFICA 

H. SigfussonO  
.,IS IXí 

()Carlos Resende 

GISEXC 

SRAGASSON O 1 
A. BIRGISSON 1 1 
H. JOHANNSSON 2 
VALDIMARSSON 8 1 
A. FRIDRIKSSON 3 2 
A ARSAELSSON 2 O 
B. BIRGUISSON 2 

S. OSKARSSON o 
D. REYNISSON o o 
J. JOHANSSON 2 o 
J. REYNISSON o 
EINAR EIDSSON 3 o 
J. INGVARSSON 6 
J. ASGEIRSSON 1 
E OLAFSSON O o 
E. SIDRASON O o 

H. FIGUEIRA O O o 
PEDRO SEABRA 4 o 
A. CAVAI C.AN I 4 
B. MOREIRA 4 o 
C. MARTINS 3 
JOÃO PAIS 3 o 
P. MORENO 2 o 
M ESPINHA O o 
B. RISTOVSKI O o 
NUNO GRILO 5 
D. CARVALHO 2 o 
A. PATRIANOVA 2 o 
F ANTUNES 3 o 
A. NYOKAS O o 
F. PEREIRA 1 o 
ALES SILVA 1 2 

BENFICA APROVEITA 
SIMPATIA ISLANDESA 
Tal como o FC Porto, as 
águias vão estar no sorteio 
(amanhã) da 3.a  ronda da 
Taça EHF 

AO INTERVALO: 15-18 

LOCAL: Pavilhão nº 2 da Luz, em Lisboa 

ARBITROS:Ferenc Bonifert e Viktor Oláh 
(HUN) 

ALEXANDRE REIS 

©O Benfica qualificou-se ontem 
sem problemas para a 3' ronda da 
Taça EHF, ao voltar a ganhar (34-
31) aos islandeses do Hafnarfjor-

. dur, depois de na véspera ter ven-
cido (37-32) o mesmo adversári-6, 
também na Luz, por acordo entre 
os dois clubes quanto ao local das 
duas mãos da eliminatória. 

Tal como o PC Porto - afastou os 
bielorrussos do Minsk -, as águias 
estarão amanhã no sorteio de Viena 
de Áustria para a 3' ronda de quali-
ficação sem o estatuto de cabeça de 
série, pelo que as exigências vão 
aumentar no acesso à fase de gru-
pos, cujos desafios, da ] a e 2a mãos, 
serão disputados a 17 Ou 18 de no  

vembro e 24 ou 25 do mesmo mês, 
respetivamente. 

As equipas alemãs cio Ftichse 
Magdeburg, Hannover e 

Kiel, e a francesa do St. Raphael 
são, teoricamente, equipas a evi-
tar, mas os outros cabeças de série 
também são complicados, corno os 
espanhóis do Granollers, La Rioja e 
Cuenca, os dinamarqueses do 
Iolsterbo e GOG, os húngaros do 

Tatabanyae Ralatonfüredi, os po-
lacos do Azoty-Pulawv, os mace 
donios do R abot n ik Bitola, Os sue 
cos do Malnw e Os croatas do Nexe. 

Para chegar a esta fase, o Benfica 
demonstrou ser superior à equipa 
da Islândia, muito jovem, com boa 
cultura de andebol, mas ainda 
muito 'verde' para poder ombrear  

com a formação encarnada. O 
muito querer da formação insular, 
que chegou a ter urna vantagem de 
3 golos (4-1, aos 5') , esbarrou na 
consistência da defesa das águias, 
em que o guarda-redes Hugo Fi-
gueira esteve à altura. 

E no ataque as águias tiveram 
sempre facilidade em construir 
golos fáceis, sendo de destacar a 
produtividade de Nu no.G rilo (5), 
Pedro Seabra (4), Belone Moreira 
(4) e Alexandre Cavalcanti (4), 
primeira linha que o Hafnarfjor-
dur não conseguiu travar. 

A ganhar ao intervalo (18-15), o 
Benfica conduziu sempre a parti -
da, sem deixar aproximar o ad-
versário, num jogo muito pareci - 
do com o da P mão. 

CARLOS RESENDE TREINADOR DOS ENCARNADOS 

"Próximo adversário não me importa" 
EJ O t rei nador do Benfica, Carlos 
Resende, ficou satisfeito: "As duas 
mãos foram semelhantes, póis re-
solvemos Os problemas defensl--
vos qUe o adversário colocou e to-
dos jogaram frente a urna equipa 
que pratica um andebol diferente. 
Foi uma boa experiência." 

Resende destacou o esforço do 
Benfica em trazer as duas mãos 
para a Luz e deu os parabéns à mo -  

dalidade pelo fim desemana vito-
rioso das equipas portuguesas: 
"Foi muito bom, pois o Sporting 
venceu na Champions e o FC Por-
to também passou. Quanto ao 
próximo adversário na EHF, não 
me importa. Preocupo-me como 
que a minha equipa produz." E 
quanto à medalha de prata con-
quist ada pelo andebol de praia nos 
Jogos Olímpicos da Juventude?  

"Eram as raparigas quem lá devia 
ter estado, pois foram elas que se 
qualificaram, mas as diretrizes da 
I_JEFA sobrepuseram - se às leis do 
CO!. Não se dumpriram os regula - 
mentos, pelo que boicotei o acom-
panhamento. Mesmo assim, dou 
os parabéns à seleção masculina, 
que fez oseu trabalho", respondeu 
Resende, pai da internacionalloa - 
na Resende. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 4,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77208033 15-10-2018

ANDEBOL. Com  urna exclusão 
e sem marcar golos, Pedro 
Spínola contribuiu ontem para a 
vitória (24-18; 23-28 na 1' mão) 
do BSV Bern na receção aos 
russos do Spartak Moscovo. Os 
suíços passaram à 3" ronda da 
Taça EHF, tal como Os 
holandeses do OCI - Lions de 
João Ramos, Benfica e FC Porto. 
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A9

Benfica confirma acesso à terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2018

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=285cb7ab

 
14 de Outubro de 2018, 18:04
 
Segundo triunfo consecutivo sobre o Hafnarfjordur deixa "encarnados" a uma eliminatória da fase de
grupos.
 
Foto
    
     
  
 
     
     SL Benfica
 
Num fim-de-semana de duplo compromisso europeu, o Benfica confirmou neste domingo a
qualificação para a terceira eliminatória da Taça EHF, em andebol, ao derrotar novamente o
Hafnarfjordur, agora por 34-31.
 
No encontro da primeira mão, também no pavilhão da Luz, as "águias" triunfaram por 37-32,
alcançando no sábado uma vantagem de cinco golos que não só conseguiram gerir, como ampliaram.
 
Ao intervalo, os portugueses já venciam por 18-15, margem que seguraram até ao final, para se
juntarem ao FC Porto na próxima etapa da competição, que antecede a fase de grupos.
 
PÚBLICO
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 8,37 x 8,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77204339 15-10-2018

Judo Voleibol Andebol Ciclismo

Leixões, Benfica e 
Sporting mantêm 
o pleno de pontos
À terceira ronda do campeonato 
de voleibol, três equipas fazem o 
pleno, com nove pontos: Benfica 
(venceu o Sp. Espinho por 3-0), 
Sporting (derrotou o Famalicense 
por 3-0) e Leixões (bateu a Ac. 
Espinho por 3-0). O Esmoriz 
também tem três vitórias, mas 
soma oito pontos porque um dos 
triunfos foi pela margem mínima.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,94 x 10,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77204356 15-10-2018

Judo Voleibol Andebol

“Encarnados” voltam 
a bater islandeses e 
continuam na Taça EHF
O Benfica avançou para a 
terceira ronda de qualificação 
da Taça EHF, onde já estava o FC 
Porto, após dois triunfos sobre o 
Hafnarfjordur, da Islândia. Depois 
da vitória por 37-32 na primeira 
mão, a equipa de Carlos Resende 
voltou a impor-se, no pavilhão 
da Luz, por 34-31. O sorteio da 
terceira ronda realiza-se amanhã.
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Liga dos Campeões: Sporting vence Tatran Presov na visita à Eslováquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2018

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d6a42d33

 
2018-10-13 22:42:11+01:00
 
Leões vencem em jogo referente à 5.ª jornada da fase de grupos.
 
O Sporting visitou e venceu este sábado em casa do Tatran Presov (3-0), em jogo referente à 5.ª
jornada do grupo C da Liga dos Campeões de andebol. O triunfo deixa a formação lusa mais perto da
qualificação para a fase seguinte.
 
Feitas as contas, o Sporting mantém-se no segundo posto do grupo C, em igualdade pontual com os
dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg numa altura em que faltam cinco jornadas por disputar.
 
Notícias Ao Minuto
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A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 55

  Cores: Cor

  Área: 8,59 x 8,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77207123 15-10-2018

Águias voam para a 3.a eliminatória 

ANDEBOT  O Benfica juntou-se ao F. C. Porto na terceira 
eliminatória da Taça EHF após vencer o Hafnarfiordur 
por 34-31, em partida referente à segunda mão da segun-
da eliminatória. O sorteio da próxima fase está agenda-
do para amanhã e os jogos serão em novembro. 
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A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 21,77 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77209574 15-10-2018

Carlos Martins deixa dois adversários para trás e prepara-se para rematar 

c9 
8 

Q 

2 

E 

  

Explosivo, quebrou 
o ímpeto nórdico 
Os cinco golos do lateral-esquerdo do Benfica diante dos 
islandeses ajudaram a equipa a manter-sé á tona e na 
liderança do jogo. Aliás, Grilo foi uma espécie de desperta-
dor encarnado frente ao FH Hafnarfjordur. Com  uma 
grande vivacidade-tisk a e capacidade de explosão, o 
internacional português fez desmoronar por Cai ïlpfeto a 
barreira defensiva nórdica na segunda parte. 

AGIRAS EM FRENTE 
SEM PROBLEMAS 

Numa eliminatória integralmente jogada na Luz, o Benfica 
apurou-se para a terceira ronda da Taça EHF, voltando a vencer os islandeses 

FH IIAFETARFJORDUR 

Pavilhão n.° 2 da Luz 

Árbitros:Ferenc Bonifert e Viktor Olah 
(Hungria) 

HARJARIJORDUR BENF1CA 
Birkir Bragasson Gr/1 HugoRgueira Gr 

5igurdurOskarssonGr MkivelEsPinha Gr 

Agust Blrgisson 1 PedroSeabra 4 

B.Vaidimarsson 8 kiáoPais 3 

Asbjom Fridrqcsson 3 ArthurPatrtanova 2 

EinarEidsson 3 fados Martins 3 

Amar Aarsaeisson 2 NunoGrik) 5 

BirgirBirgisson 2 AlexandreCavalcanti4 

Johann Johansson 2 BeloneMoreira 4 

DavidReynlsson • PauloMoreno 2 

JohannReynisson • Fábio Vidrago 3 

EinarSindrason AlesSilva 1 

Johann Ingvarsson 6 DavideCarvaiho 2 

JakobAsgeirsson 1 Francisco Pereira 1 

Hlynur.lohannsson 2 KevynnNickas nj 

EythorOlafsson • BorkoRistovskl Gr/nj 

Treinador: I Treinador: 
Sigurgeir Aegisson I Carlos Resende 

Ao intervalo15-18 
Marcha.05' 4-1,10' 5-4,15' 6-7, 20', 9-9, 
25'13-14, 30'15-18, 3516-21,40'17-24, 
45'22.27, 50' 24-29, 55'28-31,60'31-34 
5 EXCLUSÕES 5 

O VERMELHOS o 
1-1 7 METROS 1-1 

SANDROBAGUINHO 
••• O Benfica garantiu o apu-
ramento para a terceira ronda 
daTaça EHF em andebol, após 
novo triunfo sobre o FH 
Hafnarfjordur, depois de na 
véspera também ter vencido 
no Pavilhão da Luz por 37-32. 
Com  uma vantagem de cinco 
bolas para gerir, os encarnados 
entraram no segundo jogo em 
nítida descompressão e demo-
raram algum tempo a respon-
der à vivacidade islandesa. O 
Hafnarfjordur esteve a vencer 
por 4-1, aos 5', e obrigou o Ben-
fica a cometer alguns erros no 
plano ofensivo. 

Apenas a meio da primeira 
parte as águias se chegaram à 
frente do marcador (6-7), mas 
duas exclusões precipitaram 
nova vantagem nórdica, que 
teve Valdimarsson (melhor 
marcador do jogo, com oito 
golos) como aríete primordial 
para abrir brechas na defensi-
va contrária. Mesmo assim, o 
Benfica reagiu, com Nuno Gri-
lo a dar o mote na finalização, 
e chegou ao intervalo a vencer 
por 15-18. Uma diferença que  

seria estendida a abriro segun-
do tempo. 

Os encamados passaram a ser 
mais agressivos a nível defen-
sivo e, mesmo com a rotação 
promovida por Carlos Resen-
de, ganharam vantagem con-
fortável no marcador. Aos 45', 
o Benfica vencia por seis golos 
(21-27), gerindo sem proble- 

'Vencemos os dois 
jogos e todos 
acurrnlinram 
minutos. Foi um 
grande fim de 
semana para o 
andebol 

Carlos Resende 
Treinador do Benfica  

mas a vantagem até bem perto 
do final da partida. 

Apesar daboa réplica porpar-
te dos islandeses, que ainda 
tentaram discutir o triunfo 
nos últimos minutos, as águias 
voltaram a acelerar na ponta 
final, alcançando alguns golos 
debelo efeito, principalmente 
através de Fábio Vidrago e Ale- 

xandre Cavalcanti. 
Depois de assegurada a pas-

sagem à próxima ronda da 
Taça EHF, o Benfica volta a 
entrar em ação já na próxima 
quarta-feira, com uma deslo-
cação ao terreno do AC Fafe, 
em partida antecipada da 11.a 
jornada do campeonato e a 
jogar de forma invertida. 

SORTEIO SERÃ 
COMPLICADO 
PARA LUSOS 
••• O acesso à fase de grupos 
da Taça EHF, reservado para 16 
emblemas - quatro grupos de 
quatro equipas -, vai ser com-
plicado para Benfica e FC Por-
to, que se encontram no pote 
B. Cruzando com as equipas 
que são cabeças de série, a 
águias e dragões podem ca-
lhar, entre outras, formações 
alemãs e espanholas, sendo 
que nessas há vencedores da 
competição: Magdeburgo (3), 
THW Kiel (3), Fuchse Berlim 
(2) e Granollers (2). O sorteio 
desta terceira e última ronda 
de acesso aos grupos terá lugar 
amanhã na sede da EHF (Fe-
deraçãoEuropeiadeAndebol), 
sendo que o histórico portu-
guês nem é mau, uma vez que, 
em seis edições que a prova 
leva neste formato o Sporting 
alcançou uma vez os quartos 
de final (2013/14), o FC Porto 
foi aos grupos duas vezes 
(2014/15 e 2016/17) e o Benfi-
ca uma (2016/17). —R.G. 

TgA ENf 
Fuchse Berlim Benfica 
Magdeburgo (Ae1 FC Porto :i":),.u)ali 
THW Kiel (Ale) Achilies Bocholt (Bei) 
TSVHannover (Ale) Selfoss 
BM Logrono :Esp1 Vojvodina iSon 
BM Granollers lEsrA OCI-Lions 0.1c11 
Cuenca (Eso) Maccabi Lezlon (fie) 
GOG (Din) HC Consta nta !Rom) 
TTH Holstebro (2n) Drammen HK (Ner) 
Balatonfuredi 'Hun) HCB Karvina .(' 
Tatabanya KC (Hun) Aaiborg Min) 
Saint Raphael (rni) OlYmPlacos kie) 
HC Eurofarm imaci B5V Bern (5vi) 
RK Nexe (Cm) Kadetten (Sol 
Azoty-Pulawy PAUC 
Hk Malmoe (suei Gorenje Velenje 

••• O Bem, de Pedro Spínola, 
ao bater o Spartak, apurou-se 
para a fase seguinte da Taça 
EHF. Em Espanha, Jorge Silva 
é o terceiro marcador da ASO-
BALe, na BENE-league, oVise, 
com Sérgio Rola corno ho-
mem-golo da liga, lidera invic-
to. —A.F. 

RESULTADOS 

Bern•Spartak 24-18 

SI nfin (1.Silva,10)-Valladolid 33-32 
Anakasuna-Huesca (Filipe Mota, 1) 23-27 
Cangas (A. Aranda.2)-Bidassoa 20-19 

Ballingen(Diogo Oliveira, 3)-Rheln 33-25 

Vise ;S. Ro13.8 e N. Carvalhais,4)-QuIntus 37-26 
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ANDEBOL 

BENFICA APURA-SE 
O Benfica voltou a vencer 
o FH Hafnarfjordur, por 
34-31, no Pavilhão n.o 2 da 
Luz, carimbando a passagem 
à terceira eliminatória da 
Taça ENE de andebol, um 
dia depois de ter vencido 
os islandeses por 37-32 
na primeira mão. 
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Mãos em casa, pés na 3.a  
Benfica passou à eliminatória seguinte  o  Voltou a bater os islandeses 
do FH Hafnarfjordur ontem, na la mão, como visitante na Luz 

B. Bragasson (GR) (1)  
S. Oskarsson (GR)  
A. Birgisson (1) 
B. Valdimarsson (8)  
A. Fridriksoon (3)  
E. Eidsson (3)  
A. Arsaelsson (2) 
B. Birgisson (2)  
H. Johansson (2)  
D. Reynisson  
J. Johansson (2) 
J. Reynisson  
J. Ingvarsson (6)  
J. Asgeirsson (1)  
E. Olafsson 
E. Sindrason 

HALLDOR SIGFUSSON 

mais desporto 

1  ANDEBOL  TAÇA EHF 

Apesar da aguerrida oposição de um dos `sson' adversários, Belone foi um dos marcadores de serviço dos encarnados 

ror 

CÉLIA LOURENÇO 

S
EM sair de casa, o andebol 
do Benfica foi anfitrião, vi-
sitante e, mais importante 
para as aspirações encarna-
das nas competições euro- 

peias, deixou o Pavilhão da Luz com 
duas vitórias sobre os islandeses do 
FH Hafnarfjordur e a consequente 
passagem à 3.ª eliminatória da Taça 
EHF. «Se me perguntarem quem foi 
o melhor em campo, digo, sem 
medo, que foi a nossa direção, por 
conseguir que jogássemos as duas 
mãos em casa», atirou Carlos Re-
sende, treinador que chegou, on-
tem, à 2.ª mão com confortável mar-
gem de cinco golos de vantagem, 
trazidos da véspera (37-32). 

Frente a uma equipa descrita pelo 
próprio treinador islandês como 
«amadora» e «com muito a melho-
rar nas próximas semanas ou me-
ses», o Benfica não mostrou, desde 

ANDEBOL - TAÇA EHF - 2.' RD/2.' MÃO QUALI 

Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 

FH HAFNARFJORDUR • BENFICA 

    

•111.11 

£ INTERVALO 18 

 

34 

 

   

Hugo Figueira (GR)  
Borko Ristovski (GR)  
Miguel Espinha (GR) 
Pedro Seabra (4)  
João Pais (3)  
Malburg Patrianova (2)  
Carlos Martins (3) 
Nuno Grilo (5)  
Alexandre Cavalcanti (4)  
Davide Carvalho (2)  
Kevynn Niokas 
Belone Moreira (4)  
Paulo Moreno (2)  
Francisco Pereira (1)  
Fábio Vidrago (3)  
Ales Silva (1) 

CARLOS RESENDE 

ÁRBITROS 

Ferenc Bonifert e Viktor Olah 

logo, a sua supremacia. Embora te- 
nha sido João Pais a inaugurar o mar- 
cador, a falta de situações de dese- 

DE GRITOS 

Jogámos melhor que na véspera 
nos primeiros minutos da partida mas 
na 2.' parte não jogámos bom andebol. 
Aliás, pedi um 'time out' e viram que 
estava a gritar com eles. Não estavam 
a lutar. Sem espírito é difícil marcar ou 
defender 

JOHANN SIGFUSSON 
•rreinador do FH nafnarfjordnr 

quilibrio na defesa irlandesa colocou 
os anfitriões em casa alheia na fren-
te (4-1), nos instantes iniciais. 

O fulgor dos nórdicos esgotou-
-se, porém, nos primeiros 15 mi-
nutos. O Benfica tomou a lideran-
ça do jogo (7-6) e não mais parou, 
apesar dos esforços de Fannar Bra-
gasson, árduo defensor da baliza do 
FH Hafnarfjordur, e das investi-
das do lateral Ofeigur Valdimars-
son. Assim se chegou ao interva- 

Boicote 

O contentamento de Carlos Resen-
de pelos resultados do andebol português 
fora de portas não chegou para apazi-
guar a revolta pela exclusão da Seleção 
feminina de andebol de praia, da qual afi-
lha Joana faz parte, dos Jogos Olímpicos 
da Juventude. «Tomei a iniciativa de não 
acompanhar qualquer jogo. Os rapazes 
obtiveram uma brilhante classificação, 
mas eram as raparigas que lá deviam ter 
estado», atirou a propósito da prata da 
seleção masculina em Buenos Aires. 

«Elas garantiram a classificação, 
os rapazes foram repescados. O futsal 
quer em masculinos, quer em femini-
no qualificou-se. A só poder ir uma 
masculina e uma feminina, que fosse a 
que se classificou por direito próprio. 
Logo teriam de ir as meninas no ande-
bol feminino e os rapazes do futsal. 
Mas os interesses do futebol sobre-
puseram-se, com a conivência do COP. 
Fiz boicote. Quem não se sente não é 
filho de boa gente. Tinha lá a minha fi-
lha e senti-me prejudicado», admitiu 
o técnico encarnado. C. L. 

Têm a palavra 

GRANDE FIM DE SEMANA 

Grande fim de semana para o 
andebol português, na medida em que 
o Benfica passou à 3.a eliminatória, o 
FC Porto também e o Sporting fez mais 
um fantástico resultado na Liga dos 
Campeões. Precisamos de mais destes 
toda a época 

CARLOS RESENDE 
•rreinador do Benfica 

lo com o placard a exibir 15-18, 
favoráveis ao Benfica. 

Com o apuramento praticamen-
te garantido, Resende aproveitou 
para que todos os jogadores «so-
massem minutos importantes», ao 
mesmo tempo que ganhava terreno 
no resultado, cuja margem chegou 
a ser de cinco golos aos 50 minutos 
(29-24). O Benfica chegara ao n.9  2 
da Luz com um pé na 3. ªeliminató-
ria e, assim, saiu com os dois. 
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Seleção nacional masculina de andebol de praia
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Seleção nacional masculina de andebol de praia conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos
da Juventude. A competição decorre em Buenos Aires, os jovens portugueses perderam na final com
Espanha no desempate por penáltis.
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