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mais Andebol 

O TAÇA MASCULINA. O FC Porto 
vai defrontar o Póvoa Andebol Clube, 
da II Divisão, e o Águas Santas o 
Madeira, SAD, ambos a jogar no 
Grupo A do Andebol 1, nas meias-
-finais da Taça. A final four será a 1 e 2 
e junho, em Sines. O Benfica foi o 
último vencedor do troféu. 
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temos desenvolvido. Temos de lu-
tar até ao final, com cabeça e co-
ração... Mas mais cabeça», subli-
nhou, indiferente a eventual 
motivação extra dos dragões, após 
a qualificação para a final four da 

WPIPKIAVAIFKITP/AW 

Paulo Fidalgo e os madeirenses em estreia 

  

mais desporto 

ANDEBOL 
Quarta-feira 

1 de maio de 2019 

A BOLA 

  

  

Borko Ristovski (ao centro, de calças) deixou a baliza e jogou com os companheiros durante o treino de ontem SÉRGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

ANDEBOL 1 
9 Hoje 

GRUPO A 3  S.a  JORNADA  

Benfica-FC Porto 15.00 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 

Sporting-Madeira, SAD 15.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  

Belenenses-Águas Santas 18.30 h 
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo 

GRUPO B 3  6.a  JORNADA 

ABC-Fermentões 17.30 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  

Avanca-AC Fafe 18.00 h 
Pavilhão Com. Adelino D. Costa, em Avanca 

Arsenal Devesa-Boa Hora 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em  

Maia/ISMAI-SC Horta 22.00 h 
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores 

ror 

SOFIA COELHO 

TAÇA EHF 
3 'Final  4'3  Sparkassen Arena, Kiel, Alemanha 

MEIAS-FINAIS 3 17 DE MAIO+ 

1:TTH Holstebro (Din)-THW Kiel (Ale)  
2:Fuchse Berlim (Ale)-FC Porto (POR)  
18 DE MAIO  

Jogo 3.°/4° lugares 17.00 h 
Final 19.45 h 
Veias-finais serão às 17,00 h e às 19,45 h, estan-

do a ordem dos jogos ainda por definir 

Campeões 
na rota do dragão 

FC Porto defronta alemães do Fu-
chse Berlim nas meias da Taça EHF; 
venceram última edição 

-10 

riores com os dragões no campeo-
nato. «Estes jogos dependem de 
muita coisa. Uma delas é estarmos 
tranquilos e não perdermos a con-
fiança. Temos de estar focados no 
jogo, na tática e no trabalho que 

Pereira visita a Madeira primeiro 

'111kr—
`ba 

B
ENFICA e FC Porto prota-
gonizam o clássico do 1.2 
de Maio, ambos com o 
desejo de ganhar e con-
quistar o máximo de pon-

tos na luta pelo título, quando fal-
tam seis jornadas - incluindo a de 
hoje. Tal como o atual campeão 
Sporting, somam 46 pontos cada, 
embora os encarnados tenham mais 

um jogo - dragões e leões defron-
tam-se no dia 8, num duelo refe-
rente à 4.' jornada. 

«Tudo é importante: a defesa e 
o ataque. Temos uma boa defesa, 
um bom ataque e uma boa tática. 
Estamos prontos para dar o máxi-
mo, ganhar o jogo e estar na luta 
pelo título», sublinhou o guarda-
-redes do Benfica, Borko Ris-
tovski, ontem, antes do treino da 
tarde, sem querer, contudo, afas-
tar a pressão do seu importante 
papel na baliza. «Tento dar cem 
por cento e apoiar a equipa. Faz 
parte do meu trabalho. A minha 
experiência pode ajudar, mas o 
importante é o todo. Pode esperar-
-se um pouco mais de mim pela 
experiência, mas gosto desse tipo 
de pressão», disse, em espanhol, 
o internacional macedónio de 36 
anos, que jogou no Barcelona an-
tes de ser contratado pelo Benfi-
ca, esta época. 

«Vai ser um jogo interessante», 
anteviu um dos guardiões do clu-
be que perdeu nos dois jogos ante-

 

Final da Challenge começa a ser 
discutida em Portugal no pavilhão 
do Marítimo 

O sorteio de ontem, em Viena, 
ditou que será o selecionador por-
tuguês, Paulo Pereira, a visitar a 
Madeira na l.' mão da final da Taça 
Challenge, a 11 ou 12 de maio. Só de-
pois o adjunto Paulo Fidalgo se des-
locará à Roménia. Pereira orienta 
os romenos do CSM Bucareste e Fi-
dalgo o Madeira, SAD, estreante na 
final de competição europeia. Na 
Seleção trabalham juntos, agora se-
rão rivais. «Estamos num estado 

ala  

Taça EHF, obtida sábado. 
«É algo importante para o an-

debol português, mas ganhar ou 
perder não está dependente apenas 
de uma equipa, mesmo que esteja 
a jogar bem. Temos de fazer o nos-
so trabalho, crer na equipa e ir ga-
nhando, passo a passo. Amanhã 
[hoje], temos um jogo muito im-
portante com o FC Porto, a seguir 
vem o Sporting... Se ganharmos 
todos os jogos, estaremos na luta 
para sermos campeões», disse Ris-
tovski, referindo-

 

-se ao dérbi de 
domingo, igual- r

 

mente na Luz, da 
6.' jornada. 

António Areia, 
um dos melho-
res marcadores 
do FC Porto nos 
quartos da Taça 
EHF e nos últi-

 

mos
4_ 

compromis-

 

~,- sos da Seleção fren- ;-- -- 
te à França, também , 
espera «um grande jogo». 

«Estamos numa fase fi-
nal do campeonato, em que 
todos os jogos são finais. É 
mais uma vitória que quere-
mos obter. É importante, por-
que é uma vitória fora de casa e 
contra um rival direto» , sublinhou 
o ponta direita dos dragões. «Va-
mos estar focados neste jogo, tal 
como o Benfica, apesar de estarmos 
em três frentes», disse aos meios 
do clube, referindo-se ao campeo-
nato, Taça de Portugal e Taça EHF. 

O FC Porto terá de bater os alemães do 
Fuchse Berlim para chegar à final da Taça 
EHF. O sorteio, ontem realizado em 
Viena (Áustria), ditou o duelo entre os 
estreantes na final four- e primeira 
equipa portuguesa desde que existe o 
novo modelo (2012/13), sendo que o 
ABC foi 3.° em 1999 - e o atual detentor 
do título, que no ano passado ganhou 
aos franceses do Saint Raphael... Agora 
eliminados pelos dragões nos quartos. 
«Vamos ter de jogar muito bem para 
vencer», reagiu o responsável pela 
comunicação do Fuchse, Stefan Guter. 
«Eliminaram o Magdeburgo (3 Ligas dos 
Campeões e 3 Taças venceram o 
grupo e bateram os finalistas do ano 

passado», 
António enumerou o 
Areia tem 
brilhado v- do clube 

4 representante 

alemão, na Taça EHF 
vencedor em 2018 e na Seleção 
e 2015 e na final 

four pelo 3.° ano 
seguido. «Estamos 

felizes com esta 
conquista histórica e queremos 
continuar a ser bem sucedidos. O 
Fuchse é um bom oponente. 

Queríamos defrontar outra 
equipa alemã nas meias-

-finais, depois de termos 
batido o Magdeburgo na 
3,0  ronda de qualificação», 
lembrou o diretor do 

a andebol do FC Porto, 
Armando Leitão. A final 

four será a 17 e 18 de 
maio, em Kiel, 

Alemanha, com os 
anfitriões 

(diretamente 
qualificados) a 
defrontarem os 

dinamarque-

 

-ses do 
Holstebro. 

Trabalhar 
pelo título 
com cabeça 
e coração 
Benfica recebe FC Porto esta tarde o Foco é 
essencial, segundo Ristovski e António Areia 

TAÇA CHALLENGE Final 

1.a mão: Madeira, SAD-CSM Bucareste 
11/12 maio 

z.' mão: CSM Bucareste-Madeira, SAD 
18/19 maio 

eufórico no clube», assumiu Fidal-
go, cuja equipa eliminou os gregos 
do AEK Atenas, finalistas em 2018. 

Entretanto, o presidente da SAD 
do Marítimo e do Madeira, SAD, 
Carlos Pereira, anunciou que o jogo 
da 1. ªmão será no pavilhão do clu-
be de futebol, que sofrerá algumas 
alterações. 

VI
T

O
R

 G
A

R
C

E
Z

/A
S

F 

"z> 

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,07 x 3,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80287432 01-05-2019

O TAÇA FEMININA. O sorteio da final 
four é esta sexta-feira, nos Paços do 
Concelho de Marco de Canaveses. 
ARC Alpendorada, CS Madeira, 
Colégio de Gaia e NAAL Passos 
Manuel são as equipas apuradas e 
que irão jogar, a 25 e 26, no Pavilhão 
Municipal Várzea do Douro. 
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ANDEBOL-FC PORTO 

ADVERSÁRIO ALEMÃO 
O FC Porto defronta os alemães 
do Fusche Berlim, detentores do 
troféu, nas meias-finais da Taça 
El-IF (andebol). A final four joga-
-se em Kiel, na Alemanha, a 17 e 
18 de maio. 
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FERNANDO NUNES 
VAITREINAR NA I DMSÃO 
Fernando Nunes, antigo ponta-direita, vai 
treinar o Hellas, da Holanda. Nunes, de 44 
anos, que era treinador de uma equipa 
feminina em França, vai ter a primeira 
experiência como técnico principal de urna 
equipa masculina sénior. Paulo Pereira 
(Roménia), Pedro Alvarez (Áustria) e Ricardo 
Vasconcelos (selecionador de Inglaterra) são 
outros treinadores lusos no estrangeiro. -R.G. 
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G. 

PEDRO CRUZ MAIS 
IMA ÉPOCA NO ÁGUAS =ou 
"É com enorme satisfação que prolongo o 
meu vínculo com o clube que fez de mim o 
jogador que sou hoje" -Pedro Cruz, de 34 
anos, renovou com o Águas Santas por mais 
uma época, garantindo um total de 13 e indo 
em dez consecutivas. Pedro Cruz, mais uma 
vez melhor marcador do Campeonato, com 
239 golos, também passou por Boavista e 
Sporting enquanto sénior. --R.G. 
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ANDEBOL HOJE E DIA DE 
BEMEICA-FC PORTO NA LUZ 
Hoje há clássico, com o Benfica-FC Porto, da 
5.a jornada da fase final do Andeboll, às 
15h00, na Luz 2, com transmissão na BTV. 
"Há que lutar até ao final com cabeça e 
coração", disse o guarda-redes Borko 
Ristovski. "É um jogo fora, com um rival 
direto e é mais um que queremos ganhar", 
referiu, por seu lado, António Areia. Spor-
ting-Madeira SAD e Belenenses eÁguas 
Santas são os outros jogos da ronda. —R.a 
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Madeira SAD começa final em casa 
O Madeira SAD vai começar a disputa da final da Taça 
Challenge, frente ao CSM Bucareste, da Roménia, em 
casa. A primeira mão será no fim de semana de II e 12 de 
maio, e a segunda, na capital romena, no de 18 e 19. 
Recorde-se que Portugal já ganhou três Taças Chailenge 
(Sporting, em 2009/10 e 2016/17 e ABC, em 2015/16, 
numa final frente ao Benfica) e que esta final tem a 
curiosidade de colocar frente a frente dois treinadores 
portugueses e que formam a equipa técnica da Seleção: 
Paulo Jorge Pereira (CSM Bucareste, selecionador) e Paulo 
Fidalgo (Madeira SAD, selecionador adjunto). 
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Angel Hernandez em ação no jogo contra o Fuchse, a 18 de novembro de 2017 

tr    Alemães do Fuchse Berlim já que se cruzaram 
com o FC Porto, em 2014/15 e 2017/18, também na EHF 

Dono do troféu 
frente ao dragão 
Na final-four pela primeira 
vez, os portistas enfren-
tam gigante alemão, 
contra quem têm um saldo 
negativo (quatro derrotas 
em quatro jogos). "Pode-
mos dificultar", contrapõe 
o adjunto Carlos Martingo 

RUIGUDIARAES 
*se O Fuchse Berlim, deten-
tor da Taça EHF, troféu que 
também conquistou em 
2014/15, é o adversário do FC 
Porto nas meias-finais desta 
mesma competição, a jogar a 
17 de maio, em Kiel, naAlema-
nha. 

Os dragões, que foram a pri-
meira equipa portuguesa a 
apurar-se para a final-four des-
de que a Taça EHF passou a 
disputar-se em fase de grupos 
e se decide em concentração 
(2012/13) -em toda a história, 
apenas uma equipa lusa tinha 
chegado às meias-finais, o 
ABC em 1999/2000 - terão 
assim um reencontro com 
este gigante alemão. Em 
2014/15, na fase de grupos, 
duas derrotas, primeiro em 
casa, por 20-26, depois fora 
(25-20). Em 2017/18, na ronda 
que decidia o acesso aos gru-
pos, mais dois desaires: 27-30 
no Dragão Caixa e 33-25 em 
Berlim. 

"Eles têm um conjunto de 
grandes jogadores, de grande 
experiência, mas não é impos-
sível. Podemos dificultar e ga-
nhar", reagiu Carlos Martin-

  

go, em declarações ao Porto 
Canal, com o treinador adjun-
to dos azuis e brancos a referir-

 

"Têm um conjunto 
de grandes jogado-
res, de grande 
experiencia, mas 
não é impossivel, 
PodemoS dificultar 
e ganhar" 

"Queremos ganhar 
as três frentes. 
Temos gente para 
promover a 
rotação" 
Carlosalartingo 
Treinador adjunto do FC Porto 

se também ao campeonato e à 
Taça de Portugal: "Queremos 
ganhar as três frentes. Temos 
gente para promover rota-
ção." 

O Fuchse, que chegou àBun-
desliga apenas em 2007/08, 
teve um crescimento rápido, 
tendo ganho o primeiro tro-
féu, a Taça da Alemanha, em 
2013/2014, sendo agora uma 
das maiores potências do an-
debol europeu. 

Comandados pelo bósnio 
Velimir Petkovic, os germâni-
cos, sextos da Bundesliga, têm 
um plantei bastante largo e 
com jogadores de dez nacio-
nalidades. Impressionam os 
cinco atletas acima de dois 
metros, com especial desta-
que para o lateral-direito croa-
ta Marko Kopljar, com 2,10 
metros el08 kg; e o guarda-re-
des alemão Malte Semisch, de 
2,08 metros e 110 kg. 
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TIAGO PEREIRA ASSINA 
P8.0 PONTAULT-COMBAULT 
O centralTiago Pereira, internacional A, vai 
continuar em França, mas mudando de 
emblema, deixando o Selestat, onde esteve 
nos dois últimos anos, para passar para o 
Pontault, com quem assinou por uma época. 
Recorde-se que no Pontault já atua o guarda-
redes João Moniz. Gustavo Rodrigues e 
Alejandro Romero, que passaram pelo FC 
Porto, também irão para esta formação. -R.G. 
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F. C. Porto contra Fusche Berlim na EHF 

ANDEBOL  O F. C. Porto vai defrontar o Fusche Berlim, de-
tentor do troféu, nas meias-finais da Taça EHF, ditou o 
sorteio realizado ontem, em Kiel, a cidade da Alemanha, 
onde vai decorrer a "final four" da competição. Na outra 
meia-final, o anfitrião THW Kiel, três vezes vencedor da 
prova, vai defrontar o Holstebro (Dinamarca). A "final 
four" da Taça EHF está marcada para os dias 17 e 18 de 
deste mês. 
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A11O andebol continua a ser uma mania
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/05/2019

Meio: Jornal de Notícias Online Autores: Rui Almeida Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d3989196

 
Rui Almeida SantosOntem às 22:45FacebookTwitterPartilharComentar
São João da Madeira organizou a 16.ª edição de uma prova que teve 1800 atletas. E o plástico ficou
de fora.
 
Filipe Rosário era ainda um miúdo quando, em março de 1991, viu a cidade de São João da Madeira
acolher o primeiro torneio juvenil de andebol. "Foram convidadas três ou quatro equipas, tudo no
pavilhão da Sanjoanense, e foi uma festa", até porque, na altura, "era uma realidade quase
inatingível" aos jovens do clube medirem forças contra adversários de fora do distrito de Aveiro.
"Fizemos um grande alarido por termos tido cá equipas das associações do Porto e de Coimbra", conta
o atual treinador das iniciadas e juvenis da Sanjoanense, para um evento que nasceu como Torneio de
Páscoa de andebol juvenil.
 
Prova com 118 equipas
 
Dezasseis edições depois, tudo mudou. A começar pelo nome, hoje um mais pomposo AndebolMania,
que ajudou a catapultar a prova. Em 2019, participaram 1800 atletas, em representação de 118
equipas, oriundas de sete países. Foram utilizados oito pavilhões, um dos quais na freguesia de
Arrifana, do concelho vizinho de Santa Maria da Feira. "É fantástico como as pessoas conseguiram
levar o torneio até ao que ele é hoje", salienta Rui Costa, que ajudou a organizar a primeira edição e
que, atualmente, é o responsável máximo pela associação AndebolMania.
 
Rui Almeida Santos
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HORA DE TER 

CABECA 
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11( 

FOCO. Ristovski mostrou confiança para o duelo de hoje no Pavilhão da Luz 

is 

Após o FC Porto che-
gar pela primeira vez à fi-
nal four da Taça EHF, An-
tónio Areia garante que os 
dragões não se desviam do 
objetivo para o jogo frente 
ao Benfica. "O grupo mantém-se 
motivado como sempre esteve, 
mudando o chip. "É um jogo im-
portante, todos são, porque esta-
mos na fase final. Seria uma vitó-
ria na casa de um rival direto. 
Queremos muito ganhar. Temos 
de responder da melhor forma", 

disse o ponta, de 28 anos, 
que relativizou o facto de 
os azuis e brancos estarem 
em três frentes (chegaram 
também às 'meias' da Taça 
de Portugal), enquanto o 

Benfica já só jogapara o campe° -
nato. "Tanto eles como nós va-
mos estar focados. Vai ser uma 
grande partida", salientou. 
margem do encontro, o FC Porto 
soube ontem que vaidefrontar os 
alemães do Fusche Berlim nas 
meias-finais da Taça EHF. o 

GRUPO B 
6.,  jornada 

ABC 17h30  

AVANCA 18h00  

ARSENAL 21h00  

MAIA 211100  

CLASSIFICAÇÃO 
P .1 V 

FERMENTOES 

FAFE 

BOA HORA 

SP. HORTA 

E D CM-GS 

0 9  ABC 43 5 5 O O 173-121 

02 MAIA MAI 38 5 4 O 1 142-119 

0 280A HORA 38 6 4 1 1 184-171 

02 AVANCA 33 5 2 O 3 153-147 

02 FERMENT&S 28 5 2 1 2 123-126 

02 AC FAFE 26 5 1 2 2 120-122 

0 2 5P. HORTA 24 4 O O 4 97-122 

&ARSENAL 13 5 O O 5 115-179 

Próxima jornada sábado e domingo 

FERMENTãES-AVANCA, FAFE-ARSENAL E SP. HORTA-
ABC (SÁBADO); BOA HORA-MAIA ISMAI (DOMINGO) 

AREIA CONCENTRADO NO CAMPEONATO 

Dragões mudam o chip 

   

ANDEBOL 

  

Com dois clássicos 
pela frente, Benfica 
recebe hoje o FC Porto 
e Ristovski pede foco 

RAFAEL SOARES 

©Diz-se que à terceira é de 
vez e hoje o Benfica terá de pro-
var se esse ditado popular é 
mesmo verdadeiro. Depois de 
perder duas vezes frente ao FC 
Porto na fase regular, o Benfica 
procura finalmente vencer o 
rival, em casa, para a fase final, 
e o segredo é... manter a calma, 
segundo Borko Ristovski. "Te-
mos de estar tranquilos e foca-
dos no jogo e no nosso trabalho. 
A partida tem 60 minutos, há 
que ter cabeça", disse o guar-
da-redes aos jornalistas. 

Apesar do bom momento dos 
dragões, o macedónio deixou 
uma garantia. "Nenhuma 
equipa é invencível. O resulta-
do não depende só de uma 
equipa", frisou, esperando que 
o fator casa possa decidir. "O 
apoio e estarmos todos juntos, 
dentro e fora de campo, é fun-
damentar , referiu. 

O guarda-redes disse ainda 
que a ordem dos encontros (as 
águias jogam no Dragão na úl-
tima ronda) não tem relevo. 
"Se queres ser campeão, tens 
de ganhar fora e em casa", ar-
gumentou. Recorde-se que 
depois deste jogo, as águias de-
frontam o Sporting e Ristovski 
assumiu também a importân-
cia desse compromisso. "Se 
ganharmos estes jogos, esta-
mos dentro da corrida para o tí-
tulo", concluiu. o 

GRUPO A- FASE FINAL 
jornada 

SPORTING 15h00 MADEIRA SAD 

BENFICA 15h00 FC PORTO 

BELENENSES 18h30 Á. SANTAS 

CLASSIFICAÇÃO 

 

P 1 V E D 0A-Gs 

0 2 5PORTING 46 3 3 O O 91-69 

0213ENFICA 46 4 3 O 1 121.112 

02 FC PORTO 46 3 3 O O 100.67 

O2BELENENSES 34 4 1 O 3 96.123 

SANTAS 33 3 O O 3 80-85 

02 MAD. SAD 33 3 O O 3 72-104 

Próxima jornada: sábado e domingo 

MADEIRA 5AD-ÁGUAS SANTAS E BELENENSES-FC 
PORTO (SÁBADO) E BENFICA-SPORTING (DOMINGO) 
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ANDEBOI. 

Candeias anuncia 
fim de carreira 

Dl  Aos 38 anos, Ricardo Can-
deias anunciou que vai colocar 
um ponto final numa longa 
carreira. "Está na hora... do 
fundo do coração, obrigado a 
todos os que estiveram presen-
tes no meu crescimento en-
quanto atleta! Como tudo o que 
é bom tem um fim... Está na 
hora ..." , escreveu o português 
no Facebook, que atua nos 
franceses do Chartres. Can-
deias, com 109 internacionali-
zações A, representou o Évora 
AC, o V. Setúbal, Belenenses, 
FC Porto, Benfica e Sporting . 
Atualmente, o guardião na 24 
francesa, um país onde repre-
sentou também o Pontault e 
Mulhouse. 
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FADU 

Râguebi apurou 
campeões 
12 Já são conhecidas as primeiras 
equipas campeãs do râguebi nas 
fases finais dos Campeonatos Na-
cionais Universitários de Guima-
rães' 

 
2019. No feminino, a Associa-

ção Académica de Coimbra (AAC) 
sagrou-se campeã, vencendo a 
AssociaçãoAcadémica da Univer-
sidade de Évora (AAUE). 

No masculino, a AEISCTE - IUL 
ganhou todos os jogos e levou o 
troféu para Lisboa. A Associação 
de Estudantes da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto (AEFEUP) ficou em segundo 
e a Associação Académica de 
Coimbra em terceiro. Os encon-
tros decorreram na pista de atle-
tismo Gémeos Castro. 

Para hoje estão marcados jogos 
de andebol (feminino), basquete-
bol (feminino), futsal (masculino) 
e voleibol (feminino). o 

AAC celebra conquista 
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