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TAÇA DE PORTUGAL FEMININA
3 Quartos de final 4 30 de março
ARC Alpendorada — vencedor do Batalha AC-AC Vermoim
Madeira SAD-Colégio de Gaia
Passos Manuel-ABC
ASS Assomada-CS Madeira

Quartos da Taça sorteados
--> Madeira SAD recebe o Colégio de Gaia na eliminatória marcada para 30 de março. 'Sensação' ABC
visita o Passos Manuel
O Madeira SAD, detentor do troféu, recebe o Colégio de Gaia no jogo principal dos quartos de final da
Taça de Portugal feminina, sorteados ontem à tarde
na sede da Federação. Ao Alpendorada foi destinado
o vencedor do encontro Batalha - Vermoim, que apenas será disputado a 16 de fevereiro, enquanto o Passos Manuel recebe o ABC, equipa sensação da competição, por ser a única da divisão secundária. Registo,
ainda, para o Assomada - Sports Madeira. A data prevista para a realização dos jogos é 30 de março. C. R.
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Últimas vagas
nas meias-finais
-* Campeonato do Mundo reata-se hoje ainda com muito por decidir nos dois grupos da H fase
A jogar-se na Alemanha e Dinamarca, o
Campeonato do Mundo está hoje de regresso com a realização da última jornada da 2.8 fase. No grupo 1, realce para os
jogos França-Croácia e Alemanha-Espanha, com o Brasil do sportinguista
Fábio Chiuffa a defrontar a Islândia. Já no
grupo 2 faltam conhecer as seleções que
acompanharão a Dinamarca nas meias-finais. Suécia e Noruega somam seis
pontos, sendo que os suecos defrontam
a seleção dinamarquesa, que conta
vitórias nos jogos já disputados. A
Noruega defronta a Hungria e há, ainda,
duelo africano entre Tunísia e Egito. C. R.
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SÉRGIO MIGUEL SANTOS/ASF

Sporting terá feminino
3 João Comédias é o nome mais falado para treinador da nova equipa de andebol feminino de Alvaiade, cujo objetivo é competir na II divisão
Segundo A BOLA apurou, o Sporting prepara-se para
fazer regressar o andebol feminino já na próxima época, sendo objetivo do clube competir na segunda divisão, tal como acontece esta época com o Benfica, que
regressou ao feminino após anos de ausência. O nome
mais falado para assumir o comando técnico das leoas
é o de João Comédias, treinador de largo currículo no
andebol português, no qual já desempenhou funções
de selecionador feminino, tendo o Passos Manuel sido
o seu último desafio como treinador. Os contactos
para a constituição do plantel já decorrem, tendo sido
endereçados convites a várias atletas, como é o caso
da cubana Lorena Delgado, atual jogadora do Gijon,
da principal divisão da liga espanhola e que, em Portugal, já representou o Madeira SAD e a SIR 1.0 Maio.
Expectável será, ainda, que o Sporting apresente também alguns escalões de formação.
CID RAMOS

João Comédias será o treinador das leoas
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TAVIRA
ANDEBOL ADAPTADO

O Clube Vela de 'I'avira, a
Fundação Irene Rolo, o Município de Tavira, e a ANDDIPortugal organizam o II Encontro Nacional de Andebol
para a Deficiência Intelectual
entre 5, 6 e 7 de abril.
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Hoje às 21 horas

ABC/UMinho em Águas
Santas joga quarto lugar
ANDEBOL

| Redacção |

O ABC/UMinho joga hoje, às
21 horas, no recinto do Águas
Santas, em jogo a contar para a
19.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1, no qual as
equipas - ambas com 42 pontos
disputam o quarto lugar da tabela.
Com o FC Porto-Arsenal da
Devesa já disputado em Dezembro e o Benfica-Sporting
adiado para Março, esta ronda
conta ainda hoje com o Belenenses - Fermentões, encontro
em que a equipa do Restelo
(sexta com 41 pontos) tenta
também ao quarteto da frente,
enquanto no 11.º lugar com 25
pontos os vimaranenses de José

+ jornada 19
11 de Dezembro 2018
FC Porto, 53 - A. Devesa, 26
Hoje
Belenenses-Fermentões
Madeira - Boa Hora
Maia/ISMAI - Avanca
AC Fafe - SC Horta
Á. Santas - ABC/UMinho
9 de Março
Benfica - Sporting
Vieira procuram amealhar um
pecúlio pontual que permita
preparar com mais tranquilidade a segunda fase, na luta pela
permanência.
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SIR 1.º Maio e Juve Lis caem
na Taça de Portugal nos ‘oitavos’
Andebol
Taça de Portugal

O Madeira SAD, actual detentor da Taça de Portugal, apurou-se para os quartos-de-final, ao vencer o SIR 1.º
Maio/ADA CJ Barros por 2022. A equipa madeirense entrou
melhor no jogo que decorreu
na Nazaré (1-3) e assumiu a liderança do marcador desde os
primeiros minutos. Ao intervalo, a equipa de Sandra Fernandes ganhava por 6-11.

Na segunda parte, a formação orientada por Miguel Catarino conseguiu aproximar o
resultado, mas não conseguiu
evitar a derrota e consequente
eliminação da Taça.
Depois dos alegados problemas que aconteceram no jogo
para o campeonato, desta feita
a partida decorreu sem qualquer celeuma.
Já o ABC/UMinho, da 2ª divisão, afastou da competição a
Juve Lis, equipa da principal
divisão feminina. A jogar em

casa, a equipa bracarense
adiantou-se no marcador no
decorrer da primeira parte e já
foi para o intervalo a ganhar 116. Na segunda parte, a Juve Lis
não encontrou melhores soluções para dar a volta ao resultado e, apesar de ter reduzido a
diferença, não evitou a derrota,
por 23-20.
O jogo entre Batalha AC e AC
Vermoim, que vai apurar o último vencedor dos oitavos-definal, foi adiado para 16 de Fevereiro.|
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ABC/UMINHO JOGA HOJE (21H00) fora com ÁGUAS SANTAS. JORGE RITO AVISA...

«Águas Santas tem sido regular
mas queremos os três pontos»

O

um campeonato extremamente regular. É claro que
temos muita confiança em
fazer um bom resultado e
sabemos o que é que nos
traria esses três pontos
para a concretização dos
nossos objetivos. Estamos
determinados em conseguir conquistá-los», assegurou, ontem, na antevisão da partida, o treinador
do ABC/UMinho.

DM

ABC/UMinho visita
hoje (21h00) o Águas
Santas, em encontro
da 19.ª jornada do
campeonato de andebol
da primeira divisão. A partida coloca frente a frente duas equipas que têm
a mesma pontuação (42) e
que dividem a quarta posição, com menos 10 pontos que o líder FC Porto.
Os dragões têm 52 pontos e são perseguidos por
Benfica (47) e Sporting
(46), que apenas "fecham"
a jornada 19 do Andebol 1
no dia 9 de março.
Jorge Rito, técnico da
turma academista, antevê mais um jogo «difícil».
«Teremos mais um
desafio complicado que,
tal como o Belenenses, o
nosso último adversário,
também está na luta pelos seis primeiros lugares.
O Águas Santas tem feito

CCR Fermentões
joga em Belém
Também hoje, o CCR Fermentões visita o Belenenses (20h00), o AC Fafe recebe o Sporting da Horta
(21h00) e o AA Avanca visita o Maia/ISMAI.
O Arsenal da Devesa já
realizou o seu jogo da ronda, tendo perdido, fora,
com o FC Porto, naquela
que foi uma das goleadas
do campeonato (53-26).

Jorge Rito, técnico do ABC/UMinho
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Madeira SAD anfitrião
do Colégio de Gaia na 'Taça'
g Hl
114rio Ferreirg
decioferreira@jm-madeira.pt

sorteio dos quartos de final
da Taça de Portugal em
andebol feminino ditou um
encontro entre o Madeira
SAD, atual detentor do troféu, e o Colegio de Gaia, partida
que deverá realizar-se no próximo
dia 30 de março. A outra equipa
madeirense, o CS Madeira, vai defrontar o ASS Assomada, mas fora
de portas, ditou o sorteio ontem
realizado.
Com um vencedor dos 1/8 final
ainda por apurar - o jogo entre
Batalha AC e AC Vermoim só se
realiza a 16 de fevereiro, o vencedor
deste embate vai jogar frente ao
Alpendroada.
Refira-se que o dia 30 de março
é a data prevista para os jogos
dos 1/4 final. Os vencedores dos
1/4 final apuram-se para a Final
Four da Taça de Portugal Seniores
Femininos, que se realizará a 25 e
26 de maio de 2019.
Entretanto, a partida referente
à 14.9 jornada, entre a equipa do
SIR 1.9 Maio e o Madeira SAD, que

O

Equipa de Sandra Fernandes vai defrontar o Colégio de Gaia.
SORTEIO DA TAÇA DE PORTUGAL
Apendroada-Batalha AC ou AC Vermoim
Madeira SAD

Colégio Gaia

Passos Manuel -

ABC/UMinho

ASS Assomada

CS Madeira

tanta celeuma causou no passado dia 13, devido a alegadas
tentativas de agressão e insultos
ao conjunto madeirense, para
já deu 25 euros de multa para
cada equipa, no entanto, o inquérito aberto pela Federação
Portuguesa de Andebol continua a decorrer.

Página 8

ID: 78701243

23-01-2019

Meio: Imprensa

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,33 x 2,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Madeira SAD joga
acesso às 'meias'
da Taça com o Gaia
pág. 33
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Boa Hora no caminho dos insulares
Madeira SAD defronta esta
quarta-feira, pelas 18h00 a formação do Boa Hora, em partida
a contar para a 19.4 jornada do
Campeonato Andebol I, isto num
dia em que vão disputar-se outros
quatro jogos, São eles Belenenses Fermentões, Maia - Avanca, Águas
santas - ABC Uminho e ainda o
Fafe - Sporting Horta.
A jornada só ficará completa no
próximo dia 9 de março, com o
jogo que vai colocar frente a frente

O

Benfica e Sporting. O Madeira SAD
é o atual 7.2 classificado e tenta a
todo o custo chegar ao Agrupamento A da competição, ou seja,
entre os seis primeiros da tabela
classificativa, tarefa que não se adivinha fácil, tendo em conta os cinco
pontos que separam a equipa madeirense do Belenenses (6.4).
No topo da classificação, recorde-se, está o FC Porto com 52 pontos, seguindo-se o Benfica e o Sporting, com 47 e 46, respetivamente.
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"Gostava de voltar ao
João Ferraz tem um lugar à
parte no andebol nacional:
é o primeiro - e único jogador a disputar a
Bundesliga. Abordou a
carreira e os desempenhos
internacionais da seleção
e dos clubes
RUIGUIMARÃES
AUGUSTOPERRO

***João Ferraz, o único jogador português a atuar no principal campeonato alemão, a
Bundesliga, esteve alguns dias
em Portugal e visitou a redação de O JOGO, dando-nos
uma entrevista exclusiva. O
lateral-direito, de 29 anos,
tem mais duas épocas de contrato com o Wetzlar, mas desde já admite que regressar a
"casa" é um objetivo e que gos-

tava de voltar a jogar no FC
Porto, clube de onde saiu no
final da 2014/15.

Há quatro anos passou do
campeonato português
para o melhor do mundo.
Quais foram as principais
dificuldades que sentiu
quando chegou àAlemanha?
—Sabia que ia para o melhor
campeonato do mundo e continuo a ser o único português
da história a jogar neste campeonato. Em Portugal, os jogos entre os ditos "grandes"
eram os únicos competitivos,
na Alemanha todos são competitivos. Essa é uma enorme
diferença a que tive de me
adaptar.

E no jogo propríamente
dito, nos duelos com os

adversários?
— A nível de tática é muito
mais duro, as coisas são todas
muito mais rápidas, estamos
a falar de jogadores muito
mais altos e fortes. Os melhores jogadores do mundo querem vir para a Alemanha e isso
faz a diferença.

Adaptou-se com
facilidade a esse tipo
de jogo?
—Na altura do Obradovic, o FC Porto também
jogava muito assim,
com bastante velocidade, mas tive de mudar
algumas coisas, porque
o treinador era outro.

Está há quatro anos na
Alemanha Imagino que
esteja a ser positivo...
— Sim, totalmente.

"Temos chances de ir
ao Europeu com este
tipo de apuramento"
Apesar deter estado
ausente dos últimos
jogos da seleção, João
Ferraz acredita que
Portugal poderá
qualificar-se para o
Europeu de 2020. "Com
este tipo de apuramento temos todas as
possibilidades de estar
dentro, apesar de a França ser mais
forte". O esquerdino sonha voltar a
vestira camisola das Quinas: "Claro
que gostava de voltar a ser opção. O
meu grande objetivo como jogador é
estar nos grandes palcos, e gostava
de ajudar Portugal neste momento
muito importante, mas a decisão
não depende só de mim."
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"Eliminação do
Magdburgo foi
o espanto geral"
"Tenho de
aproveitar &facto
de estar a jogar
no melhor
campeonató de
andebol cio
mundo"
"lá recebi
propostas de
outras equipas da
Alemanha e de
França, mas eu
sinto-me bem ali.
O treinador
confia em mim"

"Na Alemanha
todos os 'o
são
competitivos.
Só este ano
perdemos seis
jogos or um
olo"

FC Porto"
Dou-me bem como estilo de
jogo, gosto de estar naAlemanha. Claro que está a ser uma
experiencia positiva. Repare,
só para °campeonato fazemos
32 jogos muito duros e só este
ano perdemos seis por um
golo...

Qual foi o momento menos
bom que viveu nestes
quatro anos na Alemanha?
—Foi a lesão no ombro. No segundo ano, estive quase sempre parado.
E o melhor momento?
—Foi aquela meia-final da
Taça da Alemanha. Foi o melhorresultado da equipa, nunca tinha estado numa finalfour.
Tem mais duas épocas de
contrato. Quando acabar,
terá 31 anos. Pensa voltar a

"O meu
melhor
momento
na Alemanha foi
quando a
minha
equipa
conseguiu
estar na
final-four da
Taça"
João Ferraz
Jogador do
Wetzlar

jogar em Portugal?
—Sim, mas nunca se sabe,
muita coisa pode mudar. Gostaria de terminara carreira em
Portugal, mas até lá ainda tenho alguns anos pela frente.
Há algum clube em
particular em que gostasse
de jogar em Portugal?
—Eu quero terminar a carreira em Portugal e gostava que
fosse no FC Porto, embora isso
não dependa só de mim.
Durante estes quatro anos,
craque está a jogar na
Alemanha, teve propostas
para voltara Portugal?
—Sim, recebi propostas de
Portugal, mas também de países como a França. Mas agora
tenho de aproveitar o facto de
estar no melhor campeonato
do mundo.

O lateral estava naAlemanha aquando da eliminação do Magdburgo por
parte do FC Porto naTaça
EHF e recorda a estupefação que este resultado
provocou contra uma
equipa da Bundesliga
moo Não foi há muito que o
FC Porto conseguiu aceder à
fase de grupos da Taça EHF, ao
eliminar, de forma surpreendente, a equipa do Magdburgo. João Ferraz viveu esse momento na pátria do andebol.

Como sentiu o sucesso do
FC Porto na Taça EHF?
—Falei com muitos colegas lá
e ninguém estava à espera que
o FC Porto fosse eliminar o
Magdburgo, que nessa altura
era segundo no campeonato.
Tinha afirmado a O JOGO,
antes da segunda mão, que
o FC Porto tinha possibilidades de passar...
—O FC Porto jogou muito
bem naAlemanha, e a diferença de três golos perspetivava
ser possível passar. Lembrome que depois, aqui no Porto,
o FC Porto teve 12 golos a favor, o que nenhuma equipa
conseguiu na Alemanha.
O resultado da primeira
mão não terá criado
preocupação?
—Pensavam que a primeira

mão tinha corrido muito bem
ao FC Porto e na segunda esperavam que o Magdburgo viesse ganhar por uns dez golos ao
Dragão Caixa.

O que justificou esse
sucesso?
—O FC Porto jogou muito
tempo com sete jogadores e
decidiu muito bem. O Rui [Silva], o Fábio [Magalhães], o
Areia e o Quintana estiveram
fantásticos.

1,,a segunda mão
eles esperavam
que o Magdburgo
viesse ganhar por
uns dez golos ac
Dragão Caixa"
Depois do jogo, qual foi a
reação na Alemanha.
—Vieramperguntar-mesobre
alguns jogadores e como se
trabalha no FC Porto.
A Imprensa especializada
ficou admirada?
—Não foi só a Imprensa, foi o
espanto no geral.Ninguém estava à espera, até porque o
Magdburgo estava num grande momento.

FC Porto
seguiu para
a fase de
grupos da
Taça EHF,
que
começará a
disputara 9
de fevereiro, depois
deeliminar
o Magdeburgo

***João Ferraz não tem dúvidas. Gilberto Duarte é o melhor.

Quem é o melhor jogador
português da atualidade?
—Há já muitos anos que é o
Gilberto Duarte.
E o melhor jogador
português de sempre?
—Para mim também é o Gilberto Duarte. Ele já tem currí culo suficiente para isso.
E a nível internacional,
quem é o melhor nesta
altura?
—Karabatic, Hansen e Lazarov, embora este não defenda
como os outros dois, para mim
são os melhores jogadores.

"Os portugueses têm qualidade"
Ferraz crê que
Sporting e FC Porto
podem colocar mais
portugueses em
ligas internacionais
oiro O desempenho dos clubes portugueses na Europa e a
nível interno foi analisado
pelo lateral-direito.

Bundesliga?
—O Diogo Oliveira está numa
equipa que pode subir à primeira divisão. Gostava que
viessem mais portugueses,
mas no andebol é mais difícil
baterem as cláusulas.
Não terá também a ver com
o facto de o andebol
alemão ser mais exigente
do que em outros países?

Os resultados do FC Porto
na Taça EHF e do Sporting
na Champions fez os
clubes alemães virarem-se
para o mercado português?
—Acho que sim, temos demonstrado que os portugueses têm qualidade. O Sporting
está a apostar mais do que nos
últimos anos e isso é bom para
o andebol português.
Como se justifica ser o
único português na

"O Sporting esta a
apostar mais do
que nos últimos
anos e isso é ixkin
para o anciebol
•rtu • ês"

Para além
de João
Ferraz, o
único
português
de sempre a
jogar na
Bundesliga,
também
Diogo
Oliveira joga
na Alemanha, na II
Divisão, no
Balingen

—Não sei, acho que é muitas
vezes uma questão de tíming.
Tenho colegas meus que já receberam propostas, mas têm
as tais cláusulas que as equipas
lá na Alemanha não estão dispostas a pagar.

Quem é o seu favorito para
ganhar o campeonato
português?
—Nem sempre vejo os jogos,
mas para mim é o FC Porto. Sei
que vai ser difícil, porque o
Sporting tem muito boa equipa e o Benfica também. Vi a Supertaça e criaram muitas dificuldades ao Sporting.
Porquê o FC Porto?
—Se continuar assim pode ganhar. Tem como ponto forte a
defesa e principalmente o
Quintana. Quando se tem
uma boa defesa é meio caminho andado.
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ANDEBOL -1! Divisão Nacional (1! Fase) - Madeira SAD-Boa Hora (18), Belenenses-Fermentões
(20). Maiadsmal-Avança (21), Fafe-Sp. Horta (21), Águas Santas-ABC (21).
FUTEBOL - Taça da Liga (Melas-finais) - Braga-Sporting (19.45 - Estádio Municipal de Braga).
Juniores B (2! Fase) - Ap. Campeão - Sane Sul - Benfica-Real (20), Sporting-V. Setúbal (19.30).
HÓQUEI EM PATINS Divisão Nacional - Oelras-Olivelrense (21), Turquel-F. C. Porto (21), Juv.
Viana-Sp. Tomar (21.30).
DIVERSOS - Futebol - As 10 horas, reunião do Diálogo Social, organizada pela Liga, em Braga.
Voleibol - As 9 horas, sorteio da fase final do Europeu feminino, em Istambul, Turquia.
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ABC em Águas Santas
A 19' jornada do campeonato, que tem como jogo grande o
dérbi entre Benfica e Sporting (a
9 de março), inicia-se hoje, ten do como aliciante a visita cio ABC
(4" classificado) ao pavilhão do
Aguas Santas (5"), em mais um
jogo de luta pelo 6" lugar e conse quente apuramento para o Gmpo A da fase final. Já o Belenenses
(6") e o Madeira SAD (7") são fa voritos na receção a Fermentões
e Boa Hora, respetivamente.
Entretanto, a Main Round do
Mundial da Alemanha e Dinamarca conclui -se hoje, ficando
definidos os jogos das meias - fi nais. No Grupo 1, Alemanha e
França, ambas com 7 pontos, estão apuradas para lutar pelas
medalhas, mas falta saber quem
ficará em I" e 2" lugar. Os anfi

ANDEBOL 1
19.• jornada

MADEIRA SAD 18hoo BOA HORA
BELENENSES 2ohoo FERMENTOES
ACUAS SANTAS 21hoo ABC
MAIA ISMAI 21ho0 AVANCA
AC FAFE 21h00 SP. HORTA
BENF ICA 9 março SPORTING
FC PORTO 53-26 ARSENAL

triões jogam com a Espanha e os
campeões mundia is coma Croácia. Se os saldos forem idênticos,
tudo se decidirá na diferença de
golos, que neste momento é fa
vorável aos germán icos (19-14).
No Grupo 2, a Dinamarca (8)
defronta a Suécia (6) e a Noruega
(6) a Hungria, sendo que duas das
três equipas nórdicas serão as semifinalistas. c A.R.
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ANDE BOL

Madeira SAD
recebe Col. Gaia
Ge O MadeiraSAD, que defende a conquista da Taça de Portugal feminina, receberá o Colégio
de Gaia nos quartos-de-final da
prova, a 30 de março. Jáo Passos
Manuel recebe o ABC e o Assomada o CS Madeira. O Alpen dorada defronta o vencedor do
jogo Batalha-Vermoim, ainda
referente aos oitavos-de-final,
al6 de fevereiro. o
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