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mais desporto 

ANDEBOL  TAÇA EHF 

Hugo Figueira, 37 anos, fez uma exibição de encher o olho e o coração dos adeptos na Luz 
ANDEBOL - TAÇA EHF - 1101140BAAEF 

Pavilhão n' 2 da Luz, em Lisboa 

BDIFICA • AZOTY-PULAWY 

ANDRE ALVES/A5F 

ANDRE ALVES/ASF 

Guardião dos sonhos 
Hugo Figueira fez 19 defesas o Benfica junta-se a FC Porto na fase de 
grupos o Sorteio é quinta-feira e competição arranca em fevereiro 

AO 
li INTERVALO 8  

Hugo Rgueira (GR) Vadim Bogdanov (GR)  
Nllmla Mitrevski (GR) Valentyn Kosivavy  (GR)  
Davide Carvalho Leos Petrovsky  
Hugo Lima (1) Patryk Rucb~d (2).- 
Tiago Pereira (2)  Krzysztof Lyzwa (5)  
João Pais 16chal Kubisztal  
Stefan Terzk Adam Skrabanla ffi  
Bélone Moreira (4)  Rafai Przyby190  (1) 
Pado Moreno  (5) Pave! Grid* 
Uelington da Silva Plotr Maslowski 
Lula Rakovic (4) Bartosz Kowalczyk 
David Pinto 5ebastian Zapora 
Alexandre Cavalcanti Przemyslaw Kraiewskl 
Hedy Semedo (5) Bartosz Juredd (3) 
Fabio Vidrago  (1) Nlkola Prce  (5) 
Ales Silva  (2) Jan Sobot (1) 

MARCIN OWSKIKUR 

Álturntos 
Vagif Myev e Nekper Aghakishlyev (Azerba)ão) 

Per 

EDITE DIAS 

H
UGO FIGUEIRA emocio-
nou-se na conferência de 
imprensa quando falou do 
público da Luz, com quem 
mantém ligação clara, e do 

sonho de ser campeão nacional no 
Benfica. Terá de continuar a traba-
lhar para isso, mas, ontem, já cum-
priu parte dos sonhos ao chegar à 
fase de grupos da Taça EHF e nin-
guém ficou indiferente ao seu con-
tributo para o triunfo (24-18) fren-
te aos polacos do KS Azoty -Pulawy. 

Com 19 defesas, o guardião entu-
siasmou o público, os companhei-
ros e deixou até rendidos os adver-
sários que traziam de casa uma 
vantagem de cinco golos (34-29), 
mas não conseguiram marcar mais 
golos fora do que tinham feito os en-
carnados na primeira mão desta ter-
ceira ronda. «Hoje perdemos por 
causa dos nosso erros e do guarda-
-redes do Benfica, que esteve su-
per», admitiu o lateral Prce. 

mais Andebol 

SCANDIBÉRICO. Portugal perdeu 
com a Noruega por 31-24 e ficou no 
4.° e último lugar do Scandibérico. 

ANDEBOL — LIGA DOS  CAMPEÕES  —  JOIL 
Grakjaer Arena, em Holstebro (Dinamarca) 

HOLSTEBRO ABC 

Rasmts Lind (GR) 
Tortjoen Bergerud (G11)._ 
vigor  
Lars  Nielsen (2  
Jac Karlsson (2 - 

 

Atapu . 

Erni Siedelmari  (2).  
Martin Hansen (4) . 

Viktor Odiund  
kasper KlIdelung (5)  
Simon Birkefeldt (6) João Gonçalves 

André Gomes (3) lonas Porup (1) 
Peter Bafing Tomás Albuquerque 

PATRICKWESTERHOLM 

Ámarreos 
Michalls Tzaferopoulos e Andreas Bettvnann (Grécia) 

Pronto para não defraudar as ex-
pectativas de um pavilhão quase lo - 
tado, o Benfica entrou a mandar no 
jogo e, aos 5 minutos (4-0), obrigou 
os polacos a pedir desconto de tem-
po. A mudança de guarda-redes no 
Azoty-Pulawy recolocoti os visitan-
tes em campo (6-1), mas os encar-
nados nunca perderam o comando, 
apesar da aproximação (10-8). A di-
ferança era curta para as aspirações 
dos portugueses, onde Figueira, Be -
Ione, Semedo e Rakovic foram man-
tendo intactas as expetativas. 

4  ABC soma 6. ° derrota na Cham-
pions e cai na última posição do 
grupo D 

Apesar dos dois golos sem res-
posta com que o ABC brindou o 
Holstebro, na Dinamarca, nos se-
gundos iniciais, o fogo bracarense 
arrefeceu rapidamente até ser ex-
tinto. Os locais impuseram um 
parcial de 7-0 e só nesta altura o 
treinador Carlos Resende pediu 
desconto de tempo para acalmar a 
equipa. A verdade é que a vanta-
gem conquistada pelos nórdicos 
revelou-se fulcral para o desfecho, 
pois permitiu-lhes gerir a mesma, 
não oferecendo aos campeões por-
tugueses qualquer veleidade para 
discutirem o resultado. 

Mesmo depois de André Gomes 
ter reduzido para 8-5, nova faca-
da dos dinamarqueses com quatro 

MAIS LONGE POSSÍVEL 

A fase de grupos vai ser 
complicada, mas temos de superar-
-nos com o trabalho diário. 
Tentaremos sempre dar o máximo e 
chegar o mais longe possível. O , 
objetivo era chegar aqui, agora vamos 
lutar por cada jogo e aproveitar mais 
esta experiéncia 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do senti« 

golos consecutivos e nova para-
gem de tempo pedida por Resen-
de. O ABC não finalizava a precei-
to (falhou 25 remates no jogo) e 
não encontrava antídoto para a ve-
loz segunda linha contrária, com 
realce para o pivot islandês Sva - 
varsson (8 golos) e para os pontas 
Bramming e Kildelund, que em 
conjunto somaram 10 golos. 

Pouco depois do intervalo (18 - 
-13), o Holstebro subiu a vantagem 
para os 7 golos e mais tarde para 8 
(32-24), altura em que a forma-
ção lusa fez 3 golos seguidos, mas 
sem questionar a vitória local. 

Foi assim a sexta derrota do ABC 
na Liga dos Campeões, quando fal-
tam duas jornadas para o fim des-
ta fase e com um mau registo de 
golos sofridos: os 251 são apenas 
superados pelos 253 do Holstebro, 
entre as 28 equipas da Liga dos  

Têm a palavra 

PÚBLICO FANTÁSTICO 

A chave desta vitória foi a defesa 
e este público fantástico que nos levou 
até à vitória. Na semana passada não 
estivemos tão bem, mas trabalhámos 
individual e coletivamente para 
melhorar. Neste clube do meu coração 
já ganhei a Taça e a Supertaça. Falta 
ser campeão. Espero que seja este ano 

HUGO FIGUEIRA 
«arda-redes do unifica 

CLASSIFICAÇÃO 
4  Liga Campeões4 Grupo  D4 8.' 

Motor-Din. Bucareste 
Holstebro-ABC 34-29 
Besiktas-Nantes 213:33 

ED 6 P 
VANTES 8 6 1 1 247-215 13 

2 Motor 8 5 1 2 244-216 11 
3 Besklas  8 4 1 3 218-228 9 
4  118ucanste 8 2 2 4 232-236 6 

Hoisteho  8 2 1 5 n7-253  5  
ABC  8 2 O 6  231-251 4 

9: /ornada,' dez.: DinamoBucareste-MC 3 dez Nantes-
-Holstebro: 4 dez Motor-Beslktas 

Campeões. Aliás, o treinador Car-
los Resende admitiu: «Nem sem-
pre mantivemos a lucidez e eficá-
cia necessárias. Quando se sofre 
tantos golos como temos sofrido, 
não termos conseguido apresentar 
uma defesa tão brilhante que per-
mita travar os ataques adversá-
rios, o nosso ataque passa a ser 
emergente». H. C.  

a 
11 

Benflca pela primeira vez na fase de grupos 

Rivais à vista 

Benfica e FC Porto vão ficar num 
grupo de quatro equipas após o sorteio 
que se realiza na próxima quinta-feira 
e cuja primeira jornada está agendada 
para fevereiro. Na lista de possíveis ri-
vias estão o Fuchse Berlin, Goppingen, 
Melsungen e Magdeburg (Alemanha), 
Anaitasuna e Granollers (Espanha), 
GOG, Midtjylland e Kolding (Dinamar-
ca), St. Raphael (França), Tatabanya 
(Hungria), Ribnica (Eslovénia), Macca-
bi Tel Aviv (Israel) e Cocks (Finlándia). 

Ao intervalo (11-8), os três golos 
eram curtos e a defesa encarnada 
não baixou os braços. Paulo More-
no, seguro, ia mostrando como ba-
ter os rivais, com as mesmas contas 
na cabeça que os jogadores de Or-
tega. Aos 50 minutos, Vidrago ofe-
rece balão de oxigénio (21-15) ao 
grupo e Figueira segurou as suces-
sivas tentativas dos polacos de apro-
veitarem falhas encarnadas, num 
jogo emocionante em que o Benfica 
voltou a mostrar o espírito deformi- 
•gn, indiferente ao canto da cigarra. 

Portuguesas 
cedem com Itália 
4  Seleção frustrada e ineficaz no 
apuramento para o 'play -off' que 
dava acesso ao Mundial-2017 

«Estamos todos frustrados, porque 
acreditámos que consegulamos e 
sabíamos que tinhamos aqui uma boa 
oportunidade de levar o apuramento para 
casa», sintetizou o selecionador Ulisses 
Pereira, após uma das mais amargas 
derrotas (20-25) dos últimos tempos da 
principal Seleção feminina. A Portugal 
bastava o empate com Itália para chegar 
ao play-off, mas a equipa fez um jogo 
mau em termos de finalização (20 golos 
em 50 remates) e, mesmo sendo cabeça 
de série, viu as anfitriãs festejarem a 
inesperada passagem, depois de 
estarem a vencer (20-16), a 14 minutos 
do fim, limitando-se a gerir essa 
vantagem em casa. H. C. 

Ao 
18 INTERVAU) 113 

Humberto Gomes (GR) 

CARLOS RCSt NOf 

Início gelado vale nova derrota 
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HOJE 
II LIGA 
18h00 
Benfica B-AD Fafe, no Seixal. 

AMANHA 
ANDEBOL 
19h00 
FC Porto-SC Horta, no Dragão. 

VAI ACONTECER: 

Enforme agenda@cmjomal.pt  
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BENFICA EM FRENTE 
O Benfica qualificou-se ontem 
para a fase de grupos da Taça 
EHF de andebol, ao vencer os 
polacos do Pulawy, por 24-18, 
na segunda mão da 3.a elimi-
natória (águias tinham perdi-
do 34-29 no IP jogo). Já o ABC 
perdeu com os dinamarqueses 
do Holstebro (34-29), em jogo 
da Liga dos Campeões. 
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Andebol feminino falha 
acesso ao Mundial 
A selecção portuguesa feminina 
de andebol perdeu ontem com a 
Itália, por 25-20, em Siracusa, e 
falhou a qualificação para o `play-
off' de acesso ao Campeonato do 
Mundo de 2017, a realizar na Ale-
manha. 

"Sabíamos que este ia ser um 
jogo muito difícil, jogar estas qua-
lificações fora de casa é sempre 
complicado e a verdade é que fi-
zemos um mau jogo", referiu ao 
sítio da Federação de Andebol de 
Portugal o seleccionador Ulisses 
Miguel, que reconheceu que a 
sua equipa tem vindo a fazer "um 
percurso engraçado", batendo-se 
"com algumas das melhores se- 

lecções do mundo, mas a cometer 
tantas falhas técnicas era impos-
sível ganhar um jogo equilibrado 
como o de hoje [ontem]". 

Depois de ter vencido sábado 
Israel, por 35-18, adversário que 
tinha empatado com Itália (26-
26), a selecção portuguesa de-
positava ontem fundamentadas 
esperanças de vencer as anfi-
triãs e assegurar a qualificação 
para o `play-off' de acesso ao 
Mundial. 

Pela selecção nacional jogaram 
a gaurada-redes Isabel Góis, que 
defende as cores do Alavarium, 
Jessica Ferreira (Colégio de Gaia) 
e Anais Gouveia (Madeira SAD). 

Página 4



A5

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 17,14 x 10,80 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 67120785 28-11-2016

O 
ABC perdeu ontem 
em casa dos dina-
marqueses do Hols-
tebro, por 34-29, em 

jogo referente à oitava jor-
nada da Liga dos Cam-
peões de andebol e caiu 
para o sexto e último lu-
gar do Grupo D.

Os campeões nacionais, 
que ao intervalo perdiam 
por 18-13, foram incapa-
zes de repetir o triunfo no 
jogo realizado em Braga 
(32-27) e trocaram de po-
sição na tabela classificati-
va com os dinamarqueses.

Pedro Spínola, com se-
te golos, e Diogo Bran-
quinho, com seis, foram 
os jogadores mais con-
cretizadores na formação 
do ABC, enquanto Vig-
nir Svavarsson, que visou 
com sucesso por oito ve-
zes a baliza de Humber-
to Gomes, foi o jogador 
mais eficaz do Holstebro.

O ABC desloca-se a 1 de 
dezembro a casa dos ro-
menos do Dínamo Buca-
reste e encerra a sua parti-
cipação na fase de grupos 
da Liga dos Campeões a 11 

andebol: Liga dos Campeões

ABC derrotado na Dinamarca
de fevereiro de 2017, em 
Braga, frente aos france-
ses do Nantes, que lide-
ram o Grupo D.

Carlos Resende: 
«Nem sempre 
mantivemos
a lucidez»
Para o técnico do ABC/
/UMinho, Carlos Resen-
de, as lacunas apresenta-
das na defesa e a falta de 
lucidez ajudam a explicar 
este desaire.

«Nem sempre manti-
vemos a lucidez e eficá-

cias necessária para um 
jogo com esta qualidade.

A equipa dinamarque-
sam, não sendo melhor 
que há na Europa, é oriun-
da de um país com eleva-
do índice técnico. 

Quando não temos 
apresentado a melhor de-
fesa, o ataque passa a ser 
prioritário e tem que ser 
muito eficaz para ven-
cer jogos. Hoje voltamos 
a falhar algumas finali-
zções relativamente fáceis 
e transformaram-se em 
golos adversários».
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ABC
DERROTADO

NA DINAMARCA
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Benfica na fase
de grupos da Taça EHF
O Benfica apurou-se para a fase de grupos da Ta-
ça EHF de andebol, depois de vencer os polacos 
do KS Azoty-Pulawy, por 24-18, recuperando da 
derrota de cinco golos na primeira mão da tercei-
ra fase preliminar.

Depois da derrota por 34-29 na Polónia, os 
"encarnados" conseguiram dar a volta à elimina-
tória e vencer em casa o KS Azoty-Pulawy, num 
encontro em que ao intervalo vencia por 11-8.

O Benfica junta-se, assim, na fase de grupos 
da segunda prova europeia de clubes ao FC Por-
to, que no sábado afastou os austríacos do Bre-
genz, por 31-29, na segunda mão, depois de já 
ter vencido por 28-27 fora.
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Andebol 
Benfica avança 
na Taça EH 

Uma vitória, ontem, sobre os 
polacos do KS Azoty-Pulawy, 
por 24-18, serviu para o Benfi-
ca se apurar para a fase de gru-
pos da Taça EHF de andebol. 
Recorde-se que na primeira 'mão' 
da terceira fase, os encarnados 
tinham perdido na Polónia por 
29-34. Recuperando dessa des-
vantagem de cinco golos, sela-
ram a qualificação. Na véspera 
o FC Porto eliminou o Bregenz, 
da Áustria, por 31-29, apuran-
do-se igualmente. 
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ABC perde de novo 
na Liga dos Campeões 
ROLE RO _ 
ABC 
Grãidaer Arena em Hobtebro 
Árbitros: M Ichalis Tzaferopoulos e 
Andreas Bethmann (Grécia) 

HOISTEBRO 
Schridt Und Gr 
T.Bergerud Gr 
Viana Pravarssen 8 
LarsNleine 2 
iac lirismo 1 
Grubb &elimina 5 
Lysdilliansen 4 
Em. Sidrinim 2 
JonasPond 1 
Endlakiekind 5 
EBNriehidt 6 
Peterlialing • 
VIctereetind 

Treinador: 
R Westerhoen 

Ao intervaio1843 
Extkaa5ere 4/2  

AUOUBTOWARIKI 
••• Muito afetado pela au-
sência de vários jogadores -
José Costa, Ricardo Pesquei-
ra, Miguel Sarmento e Carlos 
Martins estão fora de comba-
te - o ABC perdeu na Dina-
marca, com o Holstebro, 
equipa que também só apre-
sentou 13 atletas. Com  este 
resultado, a sexta derrota em 

LIGA DOS CAMPEÕES 

RESULTADOS 8.> JCW NADA 
Motor Zaporozbye -D.Buraneete 18-27 
Holstabro-ABC 3449 
Residas-Mantas 2543 
CI .CAÇAD 

V E D 111.5 P 
1. NB( Mantes 8 6 1 1 247-215 13 
2. M.2.aperea)ye 8 5 1 2244-216 11 
3. ~idas 8 4 1 3 218-228 9 
4. D.8ucareste 8 2 2 4 232.236 6 
5. Hoktebro 8 2 1 5 227-253 5 
6. ABC 8 2 0 6 231-251 4 
•••. ?i, ,Y 

011/2 
D. Bucareste-ABC (18h30) 
03/12 
Nantes-Hoistebro(1711.30) 
04112 
Motor Zaporozbyea3esiirtas (15h00) 

oito jornadas deste grupo D, 
9 ABC trocou de posição com 
os dinamarqueses e é agora o 
lanterna vermelha. A dife-
rença que viria a definir a 
partida ficou marcada logo 
de início, quando o Holste-
bro conseguiu, em seis mi-
nutos, fazer um parcial de 
sete golos, ficando a vencer 
por 7-2 . 

A partir daí, o campeão por-
tuguês nunca mais mostrou 
capacidade para virar o en-
contro e os dinamarqueses 
geriram a vantagem confor-
tavelmente até ao final. 

"Nem sempre mantivemos 
a lucidez. Quando se sofre 
tantos golos como os que te-
mos sofrido, e não temos 
apresentado uma defesa bri-
lhante, que anule os ataques 
adversários, o ataque passa a 
ser prioritário, diria quase 
emergente", disse Carlos Re-
sende. "Hoje [ontem], mais 
uma vez, perdemos finaliza-
ções fáceis, que se tornaram 
oportunidades do adversá-
rio. Ou seja, é o golo que não 
se marcã e que se sofre" ter-
minou o técnico. 

ii 
"Não sendo do 
mais forte que há, 
esta equipa é de 
uni país em que os 
jogadores são 
extremamente 
evoluídos" 
Cadasitamoda 
Treinador doABC 

R 

ABC 
iiiiirbertoGames Gr 
Emanei Ribeiro Grn 
DatalloSlia Gr 
Fiapo Pedia 3 
Pecirottabra 4 
Cadosliandeira 1 
OlopoBranninho 6 
PedroSdnon 7 
Dadolindrade • 
Nussi:31b 4 
JokaGonçaires - 
AncfraGemes 3 
Tondsauquarque - 

Treinador: 
Carlos Resende 

Diogo Branquinho marcou seis golos em sete remates 
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O Rabotnik, de Sérgio Barros, 
bateu o Prilep (35-32) e já é 
líder na Macedónia. Barros 
foi o melhor marcador, com 
11 golos em 12 remates. O 
Sasja, de Sérgio Rola (quatro 
golos), perdeu com o AaLsmer 
(26-17) e o Lions, de João 
Jacob, foi derrotado pelo 
Bocholt (38-33) na Benelea-
gue. O Pontault, de Ricardo 
Candeias e Flávio Fortes, e o 
Istres, de Nuno Gonçalves, 
passaram aos 16 avos de final 
na Taça de França. —as. 

Página 10



A11

  Tiragem: 37490

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 22,35 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67120151 28-11-2016

Hugo Figueira foi o herói do jogo que levou o Benfica para a fase de grupos da Taça EHF pela primeira vez 

A FIGURA 

Uma, duas, ré's... Ao tcxlo foran , .1,:•resas do guarcliao 
de 37 anos. Foi decisivo e ajudou o Benfica a  ult rapassar ui n 
adversário complicado e a marcar presença na fase cie 
grupos. Enorme, ..eu 05 aplausos mie recebeu dos 
adeptos e dos colegas de eqi iipa. No final do jogo, Prc  , 
ponta esput,r da do KS Azoty-Pulawy, sintetizou bem a 
exibição. "Foi Figueira Quem ganhou a partida", disse. 

ANDEBOL Benfica, com o wardião inspirado, venceu o Pulawy, deu a 
volta à eliminatória e carimbou acesso à fase de grupos da Taça EHF 

AGUIAVOANASASAS 
DOENORNEFIGUEIRA 

glIMOTHUIfflfir 
PavilhéorL°2  da  Luz 

Ãdzitro&Vagi#A6e—Pj4er 

MIMA PINAM 
-/~ Gr ViTibir~r Gr 

1 Livro, ' 
IA.-~ • 
R. PrzOriliM 
P.Gradak • 

Jan5iiol 1 
PairbitKodidyroki 2 
Bartoalrietdd 3 

- 1 
Sãpor'a nj 
L Petrodslei 
P. Masloviski iy 

KowalCiik ry 
Treinador: 
Marcin Borkowski 

LEONELLOPESOOMES 
ir** Missão cumprida. O 
Benfica venceu o KS Azoty-
Pulawy, por 24-18, deu a vol-
ta ao desaire (34-29) da pri-
meira mão e assegurou a pre-
sença na fase de grupos da 
Taça EHF, para a qual o FC 
Porto se apurara na véspera. 
O sorteio será quinta-feira e 
as equipas portuguesas não 
se poderão encontrar. 

Protagonista de uma exibi-
ção assombrosa, Hugo Fi-
gueira foi um muro que cata-
pultou os encarnados para a 
próxima fase. Em 60 minu-
tos, o guardião de 37 anos fez 
19 defesas, várias de elevado 
grau de dificuldade. 

Com uma entrada em cena 
de alta voltagem, rapida-
mente os encarnados se colo-
caram na frente (4-0), galva-
nizando os muitos adeptos 
que se deslocaram ao Pavi-
lhão número 2 da Luz. Os co-
mandados de Mariano Orte-
ga tinham a lição bem estu-
dada e circulavam a bola com 
paciência até encontrarem 
uma brecha na defesa con- 

"A chave cia vitória 
esteve na defesa. O 
público foi 
magnífico. É urna 
sensação única 
jogar com o 
pavilhão cheio" 
~go 1:5~fra 
Guarda-redes do Benfica 

"A defesa foi 
determinante. 
Preparámos bem o 
jogo e o ambiente 
da Luz ajudou. 
Queremos chegar 
longe na prova" 
MadanoOrtega 
Treinador do Benfica 

traria para marcar. A estraté-
gia foi resultando na perfei-
ção e aos 11' a desvantagem 
de cinco golos trazida da Po-
lónia já tinha sido anulada 
(7-1). 

No entanto, os visitantes 
trocaram de guarda-redes, 
Koshovy substituiu Bogda-
nov, ripostaram e, num ápi-
ce, aproximaram-se perigo-
samente (8-5), obrigando o 
treinador encarnado a pedir 
uma pausa do tempo. Mas as 
melhorias foram poucas e o 
ataque dos da casa continua-
va a mostrar ineficácia. 

Ao intervalo, o conjunto 
português vencia (11-8) mas 
tinha de continuar a correr 
atrás do prejuízo para não di-
zer adeus à fase de grupos. O 
descanso fez bem às águias, 
que voltaram com outra dis-
posição, a mira calibrada e o 
antídoto certo para bater o 
inspirado Koshovy. Ales Sil- 

iaiiraa‘al 4 

Kaiseiaão s 

Da1iatinfias - 
TiapoPOedra 2 
titanTerrk 
Suloklorino 5 
Dia‘iiioCzwaidind - 
1/álnétrokodra - 
Oil:TIOPiitmes 1 
David Pinto nj 

Treinador 
Mariano Ortega 

Aointorvalo149 
Marcha05 61,15 7,3, 20; 9-6. 
25'10-8,30' /1-8, 35'1411, 44 16-13, 
45'184,59'2945.55' 211660'2448 

va, com dois golos seguidos, 
colocou o Benfica no bom ca-
minho (13-8). 

Os minutos iam passando e 
a vantagem dos benfiquistas 
não era suficiente, até que 
aos 47 minutos Belone Mo-
reira mostrou nervos de aço e 
assinou o 19-14, Hugo Figuei- 

ra voltou a agigantar-se e de-
fendeu um tiro de Sobol e o 
Benfica, com uma ponta fi-
nal assertiva, serenou e geriu 
uma importante vantagem 
de seis golos até ao derradeiro 
apito, para gáudio dos adep-
tos que quase encheram as 
bancadas. 
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FEMNINO PORTUGAL 
FORA DO IlUIDIAL 
Depois de um triunfo 
folgado sobre Israel, no 
sábado (35-18), Portugal 
precisava de empatar com a 
Itália para passar à segunda 

. fase de apuramento do 
Mundial feminino de 2017, 
pois as transalpinas tinham 
registado um empate com 
Israel na primeira jornada. Ao 
contrário das expectativas, 
Portugal perdeu, por 25-20, e 
saiu da cidade italiana de 
Siracusa eliminado. - A.F. 

Página 12



A13

  Tiragem: 72675

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 54

  Cores: Cor

  Área: 8,62 x 12,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67119143 28-11-2016

11(1(1)01 Taça EHF 

Benfica vence 
e segue em frente 

O Benfica qualificou-se. 
ontem, para a fase de grupos 
da Taça EHF, ao vencer os 
polacos do KS Azoty-Pula-
wy, por 24-18. na segunda 
mão da terceira eliminatória. 
A formação encarnada, que 
na primeira mão perdeu por 
34-29, conseguiu inverter a 
eliminatória, fruto de uma 
exibição muito personaliza-
da e pragmática. Aos 11 mi-
nutos, os encarnados já ven-
ciam por sete golos de dife-
rença, muito por culpa das 
intervenções de Hugo Fi-
gueira, que acabou o jogo 
com 20 defesas. 

O segundo tempo foi mais 
equilibrado, mas sob a batu-
ta de Paulo Moreno Elledy 
Semedo. que apontaram cin-
co golos cada, o Benfica con-
seguiu aguentar a vantagem 
e assegurar a continuidade  

na prova. "Estivemos bem 
defensivamente e o público 
ajudou-nos", disse, no final, 
o técnico Mariano Ortega. 

ABC perde na Champions 
Sem hipóteses de qualifica-
ção, o ABC perdeu, ontem, 
na Dinamarca, com o Holste-
bro, por 34-29, na oitava ron-
da da Champions, e caiu para 
o último lugar do Grupo D. 
Spinola, sete golos, foi o mais 
certeiro nos bracarenses. A.M. 

&enfiai 24  
Azoty-Pulavey 18  
Local Pairar» da Luz, em Lisboa. hatittros Vagli 
Allyev e Alekper Agbaldshlyey (A2erbaifflo) 
Sadia Hugo Figueira, Lima (1).1020 Pais, Eliedy 
Semedo (5), 8elone Moreira (4), Rakovic (4) e Ales 
Silva (2); Cav-alcann. legic, Paulo Moreno (5), 
Carvalho, bago Pereira (2). Antunes (1), treringron, 
Nikola e David Treinador Mariano Ortega 
Arm~ Bogdanov, Lyzwa (5). Kutirsztal, 
Przybybki (1), Grezelari, Kraiewslo e Sobol(2), 
Jurada (3). Pite (4), Kostiovy. Skrabanra (1), 
Kuchzynski (2). Peuovsky, Maskowsk I, Kowaic7yk 
e Zapora. Treinador Marcin Kkirowski 
Ao intervalo 11-8 
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Andebol Seleção 
feminina perde 
e falha play-off 
• Portugal perdeu, ontem, 
com a Itália, por 25-20, em 
Siracusa, e falhou a qualifi-
cação para o play-off de 
acesso ao Mundia 2017, na 
Alemanha. Mónica Soares, 
com seis golos, foi a melhor 
marcadora na seleção por-
tuguesa. "Estamos frustra-
dos", confessou o selecio-
nador Ulisses Miguel. 
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Andebol

Portugal falha 
play-off  do Mundial 
feminino de 2017
A selecção portuguesa feminina 
de andebol perdeu ontem 
com a Itália, por 25-20, em 
Siracusa, e falhou a qualificação 
para o play-off de acesso ao 
Campeonato do Mundo de 
2017, a realizar na Alemanha. 
“A verdade é que fizemos 
um mau jogo”, reconheceu o 
seleccionador, Ulisses Miguel.
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Voleibol Basquetebol Andebol Triatlo

Benfica entra na fase 
de grupos da Taça EHF, 
ABC perde em casa
O Benfica apurou-se ontem para 
a fase de grupos da Taça EHF (na 
qual o FC Porto também marca 
presença), depois de vencer o 
Azoty Pulawy, na Luz, por 24-18. 
Já o ABC perdeu em casa dos 
dinamarqueses do Holstebro, por 
34-29, na 8.ª jornada da Liga dos 
Campeões, e caiu para o sexto e 
último lugar do Grupo D.
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LIGA DOS CAMPEÕES 

ABC em último 
após 6@,  derrota 
fM Dependente de um 'milagre' 
para continuar na Liga dos Cam-
peões, o ABC disseontem adeus de - 
finitivo ao sofrer a 64  derrota; que 
coloca os bracarenses no último lu-
gardo Grupo D, quando faltam duas 
jornadas para o final desta fase. 

O desaire de ontem aconteceu 
na Dinamarca, diante do Holste-
bro, por 34-29, um desfecho que 
não deixou Carlos Resende, técni-
co dos campeões nacionais, satis -
feito. "Criámos oportunidades 
que não concretizámos e a este ní-
vel quando não se marca torna -se 
em golos do adversário." 

Os minhotos voltam a jogar 5' 
feira, agora na Roménia o 

     

     

    

 

ABC 

 

     

P. Westerhobne 

  

°Carlos Resende 

     

1,t EXC 

   

GIS EXC 

     

     

SCHMIDT UND GO O H. GOMES° 1 O 
V SVAVARSSON 8 O HUGO ROCHA 3 1 
M. NIELSEN 2 1 P. MARQUES 4 O 
G KARLSSON 1 O C. BANDEIRA 1 O 
G BRAMMING 5 O D. BRANQUINHO 5 1 
is‘SDAl. HANSEN 4 O PEDRO SPINOLA 7 O 
E. SIDELMANN 2 O DARIO ANDRADE 1 

5. BERGERUDO O O CLAUDIO SILVA 00 
V. OSTLUND O O NUNO PEREIRA 4 o 
E KILDELLIND 5 2 E RIBEIRO O O 
E. EIRKEFELDT 6 O P GONÇALVES O O 
S. JONAS PORUP 1 1 ANDRÉ GOMES 3 O 
P BAUING O O T. ALBUQUERQUE O O 

AO INTERVALO: 18-13 

LOCAL: Arena Grakiaer, em Holstebro, 
Dinamarca 

ÁRBITROS: Michalis Tzaferopoulos (ORE) 
e Andreas Belhmann (ORE) 

GRUPO D 
fl.'  jornada 

HOISTERBO 34-29 ABC 

BESIKTAS 28-33 NANTES 

M.ZAPOROZHYE 35-27 D. BUCARESTE 

CLASSIFICAÇÃO 
P.1 VEOLmcs 

OQ NANTES 13 8 6 1 1 247-215 

S M.ZAPOROZHYE 11 8 5 1 2 244.216 

• BESIKTAS 9 8 4 1 3 218-228 

CO O. BUCARESTE 6 8 2 2 4 232-236 

• HOLS1EBRO 5 8 2 1 5 227-253 

oe ABC 4 8 2 O 6 231-251 

Próxima jornada: 1.. 3" e 4." dezembro 

D. DUCARETE-ABC; NANTES•H0L5TEBRO•'; 
AA. ZAPOROROZHYE-BESIKTASm 
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EFICAZ. Paulo Moreno fez uma boa exibição, marcando 5 golos 

CA5 EXC GLSEXC 

24 18 
BENFICA AZOLY-PULAWY 

Mariano Ortega0  OM. Borkowski 

H. FIGUEIRA O O 
HUGO LIMA 1 O 
SOAO PAIS o 
B. MOREIRA 4 O 
LUKA RANKOVIC 4 O 
EILEDY SEMEDO 5 1 
ALES SILVA  O  2 2 

O CARVALHO O o 
iAGU PEREIRA 2 

PAULO MORENO 5 O 
LIFUNGTON SIIVAO 
A CAVALCANTI O 1 
FABIO ANTUNES 1 

V BOGDANOV O O 
K. LYZWA 5 
R. PRIYBYLSKI I 
P. GRZELAK O 
P KRAJEWSKI O 
JAN 50801 1 
M. KUBISZTAL O 

V. KOSHOVY O O 
P. KUGHCZYNSKI 2 
A. SKRABANIA 1 
P. MASLOWSKI O 
B JURECKI 3 
NIKOLA PRCE 5 

o 

O 

O 
O 

o 
o 

o 
O 

AO INTERVALO: 11.8 

ANDEBO 

GUARDIÃO FIGUEIRA 

VIRA HERO 
Benfica derrotou o 
Azoly-Pulawy, da 
Polónia, e vai à fase de 
grupos da Taça EHF 

R 

LOCAL: Pavilhão nº 2, Estádio da Luz, Lisboa 

ÁRBITROS: A. Vagi( (AZE) e A.Alekper (AZE) 

NORBERTO SANTOS 

O guarda-redes Hugo Fi-
gueira virou herói ao fazer um 
punhado de defesas, contribuin - 
do de forma decisiva para a vitó - 
ria do Benfica frente ao Azoly

,
- 

Pulawy, da Polónia, por 24-18, 
triunfo que valeu aos encarnados 
a passagem à fase de grupos da 
Taça EHF - tem início em feve-
reiro de 2017 -, onde também vai 
estar o FC Porto. 

Aos 37 anos, Figueira fez urna 
exibição de grande nível e não foi 
por acaso que no final do encon-
tro o jogador Nikola Prce se refe-
riu ao antigo internacional por - 
tugues como um "super guarda -  

redes". De facto, o jogador foi 
uma peça chave na equipa das 
águias, dando muita confiança 
aos seus colegas. Foi ele que pediu 
repetidas vezes apoio do público 
e nunca se cansou de incentivar 
os colegas num jogo em que era 
decisivo o Benfica vencer por 
mais de cinco golos, para anular a 
derrota por 34-29, na i' mão da 
terceira eliminatória. 

"Não fui eu que estive bem, foi a 
equipa toda. Funcionamos como 
um grupo e foi muito importante 
a defesa ter jogado a bom nível" , 
reconheceu Figueira, lembrando 
que ao serviço das águias fez ou - 
Eras boas exibições na temporada 
passada. Mas, todavia, não dei-
xou de ressalvar um dado: "Já fui 
campeão nacional noutro clube e 

Ortega destaca 
trabalho defensivo 
Mariano Ortega, treinador do 
Benfica, disse que o triunfo 
frente frente ao Awly-Pula-
wy se deveu à boa ação defen-
siva dos encarnados. "Assimi-
laram bem todo o treino que 
fizemos durante a semana. 
Era um jogo muito complicà-
do e era importante a equipa 
estar concentrada. Estive-
mos bem na defesa e o Hugo 
Figueira fez um excelente 
jogo", referiu o técnico espa-
nhol. O treinador da equipa 
polaca não apareceu na con-
ferência de imprensa.  

gostava de voltar a ser campeão 
com a camisola do Benfica", sub-
linhou o antigo jogador do Spor - 
ting, FC Porto , ABC e Belenenses. 

O Benfica esteve sempre em 
vantagem e abriu com um parcial 
de 7-1, num jogo onde a formação 
polaca esteve algo apática e com 
dificuldades em rematar. Daí o 
facto de o Azoly-Pulawy ter che-
gado ao intervalo marcando ape-
nas 8 golos (11-8). Na segunda par-
te, o encontro foi mais excitante, 
mas a equipa da Luz continuou 
sempre na frente, embora a espa - 
ços os polacos reagissem e um dos 
intérpretes da recuperação foi 
Krzystof Lyzwa, autor de 5 golos. 
Foi por ele que passou a finalização 
do processo ofensivo. Mas entre os 
postes estava Hugo Figueira... 
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