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Carlos Resende, treinador do Benfica, apontou, ontem, a fase de grupos como objetivo 

ANDEBOL  COMPETIÇÕES EUROPEIAS 

Ambição de trio português 
Sporting, Benfica e FC Porto jogam hoje e querem vencer na Europa o Leões viajam até à 
Eslováquia para a 5.a  jornada da Liga dos Campeões o Águias e dragões em cena na Taça EHF 

ALEXANDRE PONA/ASF 

O
Sporting defronta, esta 
tarde (17 horas de Lisboa), 
o Tatran Presov, na 5.a 
jornada do Grupo C da 
Liga dos Campeões. Os 

leões deslocam-se à Eslováquia com 
a ambição de somar mais um triun-
fo — têm apenas uma derrota nas 
rondas anteriores —, embora o trei-
nador anteveja um encontro difícil. 

«É um jogo extremamente im-
portante. Infelizmente vamos apa-
nhar um Presov muito atento, por-
que se distraiu com o Medvedi 
[derrota na última jornada do grupo] . 
É uma equipa muito agressiva e vai 
ser um jogo bastante físico. Se os ár-
bitros permitirem, vai ser um jogo 
muito complicado nesse sentido. 
Vamos ter de estar muito calmos. 
Sentimo-nos bem, as coisas estão a 
correr-nos bem», apontou Hugo 
Canela ao site do clube, cuja equipa 
sofreu o primeiro desaire no campeo-
nato nacional durante a semana, 
frente ao ISMAI. «Treinámos bem e 
queremos ganhar. É mais fácil quan- 

do jogamos em casa, mas estamos 
preparados. Não temos medo. Sa-
bemos quais são os objetivos», acres-
centou o lateral Neven Stjepanovic. 

Já o Benfica, joga em casa as duas 
mãos da 2.a ronda de qualificação 
da Taça EHF, após acordo com o FH 
Hafnarfjordur, adversário islandês 
que visita a Luz hoje e amanhã, às 
15 horas. «Estamos motivados. Te- 

mos o objetivo de passar à fase de 
grupos da EHF porque entendemos 
que chegar a essa fase é extrema-
mente importante para a nossa equi-
pa, para os jogadores, que podem 
crescer individualmente, e, em úl-
tima instância, para a própria Sele-
ção. Estamos otimistas», garantiu o 
treinador, Carlos Resende, ontem, 
em conferência de imprensa. Os en- 

carnados foram eliminados na 2.a 
eliminatória da edição do ano pas-
sado. «Tivemos acesso a três jogos 
[do adversário], visionámo-los e pre-
parámo-nos. As viagens são sempre 
desgastantes. Foi bom ter conse-
guido evitá-las», lembrou o ponta 
esquerda João Pais. 

A ambição de chegar à fase de 
grupos é igualmente apontada pelo 
FC Porto, eliminado na 3? ronda de 
qualificação na última edição da EHF 
e que hoje (16.45 horas) defronta o 
SKA Minsk, na Bielorrússia. Os dra-
gões chegam à 2.a mão da 2.a elimi-
natória com cinco golos de vantagem 
— triunfo por 34-29 na 1.a mão. «Dão 
algum conforto, mas estão longe de 
ser decisivos na eliminatória», aler-
tou o lateral esquerdo André Gomes 
ao site do clube. «Tenho a certeza de 
que a equipa vai fazer um bom jogo, 
como no Dragão Caixa. Vai ser um 
jogo muito difícil, mas vamos dar o 
melhor. Passar a eliminatória é mui-
to importante para atingir o objeti-
vo que traçámos, que é disputar a 
fase de grupos da Taça EHF. É um dos 
objetivos mais importantes e acredi-
to que vamos conseguir», disse. 

Por 

SOFIA COELHO 
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 josé costa lima

A 
jornada oito do 
campeonato da I 
Divisão nacional 
de andebol reserva 

um dérbi à moda do Mi-
nho entre AC Fafe e ABC/
UMinho, aprazado para a 
tarde de hoje (18h00). 

Separadas por cin-
co pontos, os dois plan-
téis têm um objetivo co-

mum: sair dos lugares que 
ocupam atualmente pa-
ra subirem na classifica-
ção. Numa prova com 14 
equipas, os fafenses, com 
9 pontos, estão na 11.ª po-
sição, enquanto o emble-
ma de Braga é 5.º coloca-
do, com 14 pontos. 

«Depois das vitórias es-
tamos sempre melhores», 
aludiu Jorge Rito, técnico 
do ABC, sobre o triunfo 

hoje há dérbi do minho entre ac fafe e abc 

Jorge Rito assume favoritismo 
e não acredita em surpresa

da ronda passada com o 
Águas Santas.

«No entanto, este jogo 
com o AC Fafe tem cara-
terísticas diferentes, em-
bora queiramos ser iguais 
a nós próprios. Podemos 
fazer ainda melhor do que 
aquilo que fizemos na jor-
nada passada», acrescen-
tou o treinador.

Na antevisão à parti-
da com os fafenses, Jorge 

Rito lembrou que «é mais 
um jogo para ganhar». 

«Temos de pensar des-
sa forma, mesmo que jo-
guemos fora de casa, por-
que somos naturalmente 
favoritos e não poderá ha-
ver nenhum tipo de sur-
presa. Temos de olhar pa-
ra esta equipa do AC Fafe 
com a máxima seriedade 
– e acredito que vamos 
olhar – e empenharmo-
-nos a cem por cento», 
completou.

O importante, nas pala-
vras do técnico academis-
ta, é mesmo o resultado 
desejado e não tanto o ca-
minho para o conquistar. 

«Queremos uma vitó-
ria, seja ela mais ou menos 
difícil. O que realmente 
queremos é que o ABC 
consiga vencer para es-
tarmos colados ao primei-
ro lugar e com aspirações 
a terminar no Grupo A», 
sublinhou.

Sem qualquer jogador 
lesionado ou castigado, o 
ABC/UMinho vai tentar 
em Fafe o quinto triun-
fo da temporada e redu-
zir a distância para os lí-
deres Sporting, Benfica e 
FC Porto.

ABC desloca-se hoje a Fafe

recebe boa hora

Fermentões tenta 
primeira vitória 

A jornada oito do campeonato nacional da I Divi-
são de andebol fica hoje completa, com mais duas 
partidas agendadas para esta tarde. 

O último classificado Fermentões, com seis der-
rotas em outros tantos encontros realizados, rece-
be, em Guimarães, o Boa Hora, a partir das 18h00, 
ao passo que o Águas Santas joga no terreno do Be-
lenenses (15h00). 

De relembrar que a ronda já contemplou alguns 
encontros: o Sporting perdeu no pavilhão do ISMAI 
(26-25), o Benfica goleou o Arsenal da Devesa por 40-
18, e o FC Porto bateu o Sporting da Horta (36-20). 

O campeonato regressa apenas a 3 de novembro, 
sofrendo uma paragem de cerca de três semanas de-
vido aos compromissos das seleções. José Vieira, técnico do Fermentões

D
M

D
M

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 4,57 x 3,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77185994 13-10-2018

ANDEBOL
O ABC visita hoje o AC Fafe
e o Fermentões recebe
o Boa Hora.
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A4 Portugal nas meias-finais do andebol de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude
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2018-10-12 23:46
 
Portugal decide a passagem à final no sábado frente à Argentina. A seleção portuguesa de andebol de
praia qualificou-se para as meias-finais dos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires'2018,
decidindo no sábado o acesso à final frente à seleção anfitriã. Os andebolistas portugueses perderam
na última jornada da "main round" com a Espanha, mas, terminando no terceiro lugar, asseguraram
um lugar entre os quatro melhores da competição. Também esta sexta-feira , o canoísta César Soares
foi eliminado nos quartos de final, terminando a sua participação no quinto lugar da classificação
geral. O velejador João Abreu, por seu turno, despediu-se dos Jogos de Buenos Aires'2018 numa
regata que terminou no quarto lugar, alcançando o 16.° posto da classificação geral. Na natação,
Raquel Pereira classificou-se no 16.° lugar e Alexandra Frazão no 23.°, enquanto, no atletismo,
Bárbara Neiva estreou-se com um recorde pessoal nos 2.000 metros obstáculos (6.55,69 minutos) e
um 12.° lugar. No sábado, o futsal feminino regressa à quadra já apurado para as meias-finais, para
decidir a liderança do grupo com o Japão.
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ANDEBOL - Liga dos Campeões (Fase De 
Grupos) - Grupo C - Tatran Presov-Sporting (17). 
Taça EHF (2.• Eliminatória) - 1! Mão - 
Benrica-FH Hafnayt)ordur {15). 2! Mão - Minsk-
-F. C. Porto (16.45). 
1! Divisão Nacional (1.• Fase) - Belenenses-
-Aguas Santas (15), Ferrnentães-Boa Hora (18). 
Fafe-ABC (18). 
BASQUETEBOL - Uga (1! Fase) - Terceira 
Basket-Lusitánia (16), Imortal-Oliveirense (16), 
OvarenSe-F. C. Porto (16). Esgueira-Benfica 
(21.30). 
FUTEBOL Taça de Uga (3! Fase - Jornada 
2) - Aves-Rio Ave (15). 
Campeonato de Portugal (1? Fase) - Série A - 
Felgueiras 1932-AD Oliveirense (21). 
Juniores A -1! Divisão Nacional (1! Fase) -
Zona Norte - V. Guimarães-Gil Vicente (15), Rio 
Ave-Beira-Mar (15). 
1! Torneio de Apuramento para o Europeu de 
2019 (Sub-17/Portugal) - Grupo 11 -Pais de 
Gales-Cazaquistão (14 - CO Tocha), Portugal-
-Blelomissia (16 - Mun. Aveiro). 
Juniores C (1! Fase) - Série B - Dragon Force-
-Sp. Espinho (16). Série F - Gula-Cova Piedade 
(17). 
AS. Algarve -1! Divisão - Silves-Esperança 
Lagos. Lusitano URSA-Imortal. Lagoa-
-0uarteirense, Messinense-Gula, Ouarteira-
-AlmansIlense, Moncarapachense-11 
Esperanças. Jogos ás 15 horas. 
A. F. Porto - Divisão de Elite (1! Fase) - Série 
1 - Varzim B-Valadares Gaia (16 -Mun. Póvoa 
Varzim). 
Divisão de Honra (1.• Fase) - Série 2 - Marco 
09-Felgueiras B (21). 

Dhisão (1.• Fase) - Série 2 - Aliados El-
-Penamaior (18), Varzea-Lustosa (15 - Zona 
Desp. Felgueiras). 
2! Divisão (1" Fase) - Séne 1 - Para% B-1, 
Maio Fgueiró (16), Monte Córdova-S. Pedro Fins 
(16). Sobreirense-Sp. Cruz (16). M. G. Costa-
-Pedras Rubras El (16 - Bougadense), Ferreira-
-Frazão. Série 2 - Varziela-Paço Sousa (16), 
Avelada- Lagoas (16),Airães-Melres (16). 
Juniores -1! Divisão (1! Fase) - Série 1 - 01. 
Douro-Salgueiros (15), Balasar-Pedras Rubras 
(Mun. Póvoa Vartm), Boavista-Avintes (15), 
PadreenSe-teça, FOz-Desp Leça Balio, Canidelo-
-Infesta, Candal-Rio Ave, Coimbrões-Leixões 
(15) Série 2 - Paredes-Nogueirense, Sousense-
-A. Gandra. Tirsense-Gonclomar (16.30), S. 
Martinho-Felgueiras, Marco 09-P. Ferreiro, Vila 
Boa Bispo-Sp. Rio Tinto, Amarante-E. Fãnzeres. 
Aliados-Lousada. Jogos às 16 horas. 
Juvenis -1! Divisão (1! Fase) - Série 1 - 
Trofense-Aves (16). 
Infantis - 1.• Divisão (1! Fase) - Sêne 1 -
Varzim-Salgueiros (14 - Campo 1 Mun. Póvoa 
Varzim), Rio Ave-Coimbrãos (17.30), Valadares 
Gaia-Gondomar (16), Boavista-Foz (13.15), Maia 
Lidador-Grijó (14.30), AvIntes-Dragon Force (14). 
Candal-Trofense (14), Leça-E. Fãnzeres (14.15 -
Mun. Leça Palmeira). Série 2 - Aves-Alfenense 
(16), Npendorada-Aliados Penafiel-
-Amaranto (16), Col. Ermesinde-Frea mundo 
(15.30). Lixa-Marco 09 (14). Alfenense-
-Valonguense (14), Paredes-P. Ferreira (14.15), 
Calçada Cidrões-Barrosas (161. 
FIRSAL - Uga (1! Fase) - RioAve-Futsal 
Azeméis (16). Eléctrico-L. Porto Salvo (16), 
Belenenses-Burinhosa (18.30). 
HÓQUEI EM PATINS -1! Divisão Nacional -
Oliveirense-Juv. Viana (17.30). Sp. Tornar-Paço 
de Arcos (18), HC Braga-Turquel (18), E C. Porto-
-Ceifas (18.15), Marinhense-AD Valongo (18.30). 
()qual Barcelos-Riba D'Ave (21.30). 
Campeonato Europeu Feminino - França-Suíça 
(17), Alemanha-Inglaterra (19), Portugal-Espanha 
(21). Jogos ao Pavilhão Municipal da Mealhada. 
VOLEIBOL -1! Divisão Nacional (1! Fase) -
Sp. Espinho-Esmonz (16), Ac. S.Mamede-Clube 

(16), Caldas-V. Guimarães (16), Castelo Mala-
-Sporting (18), Benfica-Ac. Espinho (18). 
Famrdicense-F. Bastardo (18). VC Viana-Leixões 
(18). 
DIVERSOS - V. Guimarães - As 14 horas, 
assembleia-geral ordinária. no pavilhão Unidade 
lfimaranense, em Guimarães. 
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ANDEBOL 

Sporting joga em Presov 
O Sporting joga hoje, na Eslo - 

váquia, um jogo fulcral na conclu-
são da la volta do Grupo C da 
Champions, pois um resultado 
positivo com o Ta tran Presov dei-
xará os leões mais perto do playoff. 
Após orientar o possante pivô Mi-
chal Kopco (eslovaco vindo de 
Presov que os leões deixaram fugir 
para o Ivry), o treinador Hugo Ca-
nela já sabe o que vai encontrar: 
" É um jogo extremamente impor - 
tante, contra uma equipa muito 
agressiva, que impõe o físico. Vai 
sair muita gente tocada e se Os ár-
bitros permitirem será muito 
complicado. Se ganharmos, fica-
remos em situação privilegiada."  

Islandeses na Luz 
O Benfica estreia se hoje na Taça 
EHF, disputando as duas mãos 
(hoje e amanhã, às 15h00) da 2' 
ronda na Luz, frente ao 
H afilar fjordur, após acordo entre 
os clubes. O treinador Carlos Re-
sende perspetivou o duelo: "O 
adversário vem da Islándia, pais 
onde o andebol é rei em 9 meses do 
ano devido à agressividade do cli -
ma. Tem bons atiradores, mas nós 
temos um maior ritmo e queremos 
muito atingir a fase de grupos." 

Quanto ao FC. Porto, defende 
hoje (16h45) em Minsk (Bie-
lorrússia) a vantagem de 5 golos 
(34-29) trazida do Dragão Caixa,  

CHAMPIONS: GRUPO C 
5.' jornada 

BESIKTAS 14h00 B. SILKEBORG 
C. MEDVEDI 14hoo METALURG 

T, PRESOV 17h00 SPORTING 

CLASSIFICAÇÃO 
P J VED CM-GS 

02B.SILKEBORG 6 4 3 O 1 131-111 

°SPORTING 6 4 3 O 1 122-110 
02T.PRESOV 6 4 3 O 1 110-98 
Oº 8ESIKTAS 4 4 2 O 2 103-105 
°C.MEDVEDI 2 4 1 O 3 100-113 
OMETALURG O 4 0 O 4 97.126 

Próxima jornada 3 e 4 de novembro 

SPORTING-TATAN PRESOV (ESQ) (DIA 3), 
BJERRINGBRO-SILKEBORG (DIN)-BESIKTAS (TUR) 
E METALURG (MAC)-C MEDVEDI (RUS) (4) 

em jogo cia T mão da 2" ronda 
da Taça EM:. A. R. 
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ft 

ANDEBOL 
7.a jornada 

BELENENSES 15h00 A. SANTAS 

AC FAFE 18h00 ABC 

FERMENTÕES 18hoo BOA HORA 

MADEIRA SAD adiado MANCA 

MAIA ISMAI 26-25 SPORTING 

FC PORTO 36-20 SP. HORTA 

BENHCA 40-18 ARSENAL 

Belenenses luta 
pela liderança 

A 7'' ronda da 1" Divisão pros-
segue hoje, com destaque para o 
Belenenses-Águas Santas, já que 
os lisboetas podem colar-se a 
Sporting, Benfica e FC Porto no 
topo da tabela. O jogo do Funchal 
foi adiado devido ao mau tempo. o 
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Seleção decide apuramento para a final diante da Argentina
 
A seleção portuguesa de andebol de praia qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais dos Jogos
Olímpicos da Juventude Buenos Aires'2018, decidindo no sábado o acesso à final frente seleção
anfitriã.
 
Os andebolistas portugueses perderam na última jornada da Main Round com a Espanha, mas,
terminando no terceiro lugar, asseguraram um lugar entre os quatro melhores da competição.
 
Também esta sexta-feira, o canoísta César Soares foi eliminado nos quartos de final, terminando a sua
participação no quinto lugar da classificação geral.
 
O velejador João Abreu, por seu turno, despediu-se dos Jogos de Buenos Aires'2018 numa regata que
terminou no quarto lugar, alcançando o 16.° posto da classificação geral.
 
Na natação, Raquel Pereira classificou-se no 16.° lugar e Alexandra Frazão no 23.°, enquanto, no
atletismo, Bárbara Neiva estreou-se com um recorde pessoal nos 2.000 metros obstáculos (6.55,69
minutos) e um 12.° lugar.
 
No sábado, o futsal feminino regressa à quadra já apurado para as meias-finais, para decidir a
liderança do grupo com o Japão.
 
Lusa
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- Última Hora , Sábado
 
Por Lusa - Record
 
A seleção portuguesa de andebol de praia qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais dos Jogos
Olímpicos da Juventude Buenos Aires'2018, decidindo no sábado o acesso à final frente seleção
anfitriã.
 
Os andebolistas portugueses perderam na última jornada da Main Round com a Espanha, mas,
terminando no terceiro lugar, asseguraram um lugar entre os quatro melhores da competição.
 
Também esta sexta-feira, o canoísta César Soares foi eliminado nos quartos de final, terminando a sua
participação no quinto lugar da classificação geral.
 
O velejador João Abreu, por seu turno, despediu-se dos Jogos de Buenos Aires'2018 numa regata que
terminou no quarto lugar, alcançando o 16.° posto da classificação geral.
 
Na natação, Raquel Pereira classificou-se no 16.° lugar e Alexandra Frazão no 23.°, enquanto, no
atletismo, Bárbara Neiva estreou-se com um recorde pessoal nos 2.000 metros obstáculos (6.55,69
minutos) e um 12.° lugar.
 
No sábado, o futsal feminino regressa à quadra já apurado para as meias-finais, para decidir a
liderança do grupo com o Japão.
 
01:05
 
Record
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