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Quartos da Taça
já sorteados
--> Por jogar estão, ainda, três encontros dos oitavos de final. Eliminatória em março e abril
Embora ainda com três jogos dos oitavos
de final por disputar (ABC-Benfica, Marítimo-Modicus e FC Porto-Sporting) a Federação de Andebol já procedeu ao sorteio
dos quartos de final da Taça de Portugal
masculina. Assim, o Madeira SAD defrontará o vencedor do ABC-Benfica, a 3 de abril,
e o Vitória de Setúbal - Águas San- tas terá
lugar a 17 de março. No mesmo dia, o Póvoa
recebe o vencedor do Marítimo - Modicus.
Ao vencedor do FC Porto-Sporting está
destinado o Belenenses, a 3 de abril. A
final-fourjogar-se-á a 1 e 2 de junho. C. R.

TAÇA DE PORTUGAL MASC.
4 Quartos de final
Vitória FC - Águas Santas
17 março
Póvoa Andebol Clube- vencedor CS
Marítimo/ Modicus*
17 março
Madeira SAD-Vencedor ABC/Benfica**
3 abril
Vencedor FC Porto/Sporting"*- Belenenses
3 abril
* A disputar a 3 de fevereiro
** A disputar a 16 de março
***A disputar a 17 de março
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ANDEBOL

Benfica favorito
na visita a Braga
3 Sporting quer 'vingar-se' da
derrota na primeira volta, no jogo
que, amanhã, fecha a ronda 20
Iniciada, no último sábado, com a vitória do
FC Porto frente ao SC Horta (34-17), a 20.'
jornada prossegue hoje com mais 5 jogos,
concluindo-se apenas amanhã, com a
receção do Sporting ao Ismai, na qual o
conjunto leonino procurará vingar-se da
derrota imposta na primeira volta do campeonato, enquanto o atual 3.° classificado
do Andebol 1 pretende conquistar mais uma
vitória. Hoje é o Benfica, 2.° classificado, que
visita o Arsenal da Devesa, para um jogo
em que é naturalmente favorito, Nota,
ainda, para o jogo Águas Santas-Belenenses, formações que lutam pelo
apuramento para a fase final, CID RAMOS

ANDEBOL 1
4 20' Jornada
-, 26 de janeiro
SC Horta-FC Porto
17-34
4 Hoje
Avanca-Madeira SAD
18.00 h
Pavilhão Municipal do Funchal, na Madeira
Boa Hora-Fermentões
20.30 h
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa
ABC-AC Fafe
21.00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Águas Santas-Belenenses
21.00 h
Pavilhão do Águas Santas, na Mala
Arsenal Devesa-Benfica
21.00 h
Pavilhão Gimnodesportivo de Tebosa, em Braga
4 Amanhã
Sporting-Maia/ISMAI
20.00 h
Pavilhão João Rocha, em Lisboa
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ABC/UMinho se passar
Benfica vai à Madeira
ANDEBOL

| Redacção/Lusa |

O clube que sair vencedor do jogo entre
ABC/UMinho e Benfica, a disputar em
Braga dia 16 de Março, a contar para os
oitavos-de-final da Taça de Portugal de
andebol, vai nos quartos-de-final ao Funchal visitar o Madeira SAD.
O jogo em solo insular está agendado
para dia 3 de Abril.
FC Porto ou Sporting, com jogo dos
‘oitavos’ marcado para 17 de Março, decidem quem recebe o Belenenses nos
quartos.
No único jogo dos quartos que já está
definido, o Vitória de Setúbal, da II Divisão, recebe o Águas Santas, quarto na primeira categoria, enquanto o Póvoa defrontará Marítimo ou Modicus.
Os jogos estão marcados para 17 de
Março e 03 de abril, sendo que a ‘final
four’ vai decorrer em 01 e 02 de junho,
com as meias-finais no primeiro dia e a fi-

DR

Jorge Rito e José Rolo fizeram ontem a

nal no segundo.
Eis o quadro dos quartos-de-final:
Madeira – ABC ou Benfica
V. Setúbal – Á. Santas (I)
Póvoa – Marítimo ou Modicus
FC Porto ou Sporting – Belenenses
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ABC/UMinho recebe AC Fafe

HOJE, ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho e AC Fafe defrontam-se em jogo
a contar para a 20.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho recebe hoje às
21 horas, no Pavihão Flávio Sá
Leite, o AC Fafe, em jogo da
20.ª jornada do Andebol 1.
Os academistas, que entram
neste encontro na sexta posição
com 43 pontos, são favoritos
diante de um adversário que
vem de uma mudança na equipa
técnica, com a saída do treinador
principal Victor Tchikoulaev e
entregue ao treinador interino,
Armando Pinto, que chega a
Braga - embora com dois jogos
em atraso - na penúltima posição
e com 23 pontos.
Pode valer a pena lembrar que
na ronda anterior os academistas
foram perder à Maia com o
Águas Santas, por 27-21, enquanto o AC Fafe foi derrotado

DR

Fafense Luís Nunes marcou quatro em Outubro, quando ABC foi a Fafe vencer por 23-26

em casa (21-22) pelo SC Horta
no encontro da sétima jornada, e
que em Outubro, os bracarenses
foram a Fafe vencer por 23-26.
Em antevisão, o treinador do
ABC, Jorge Rito, considerou
que “a derrota com o Águas
Santas já lá vai, temos que pensar nos jogos que faltam” e que
os objectivos de qualificação para esta primeira fase “continuam
intactos”.
“O jogo com o Águas Santas
não correu bem, queremos melhorar o nosso nível de jogo e
queremos ganhar, estamos prearados para isso”, acrescentou.
Segundo Jorge Rito, o plantel
academista está todo disponível.
Resultaram infrutíferas as tentativas que fizemos no sentido
de contactar ao telefone o treinador do AC Fafe para ouvir a sua
antevisão.
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§20.ª jornada
Hoje às 21 horas
Benfica visita
Arsenal da Devesa
em Tebosa

O Arsenal da Devesa, que tem
vindo a disputar os jogos em casa no Pavihão Flávio Sá Leite hoje
recebe - porque aquele recinto
está ocupado pelo ABC-Fafe o
Benfica no Pavilhão de Tebosa.
Os encarnados, segundos com 47
pontos mas menos dois jogos do
que o FC Porto, que lidera com
55, medem forças com uma
equipa que conta por derrotas os
18 jogos disputados. A partida,
com início às 21 horas, integra a
20.ª jornada, que tem a agenda
seguinte:
HOJE
Boa Hora - Fermentões
Avanca - Madeira SAD
Sporting - Maia/ISMAI
ABC/UMinho - AC Fafe
Águas Santas - Belenenses
Arsenal Devesa - Benfica
26 DE JANEIRO
SC Horta - FC Porto
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Mealhada aplaudiu Fernando Santos
em Gala de homenagem ao desporto
Festa 13.ª edição teve como ponto alto a distinção atribuída ao seleccionador nacional, numa cerimónia que voltou a
contar com algumas figuras importantes do desporto e onde não faltou o tributo a atletas, dirigentes e treinadores
Mónica Sofia Lopes
O seleccionador nacional de
futebol, Fernando Santos, assistiu, na Mealhada, a um autêntico corrupio de estrelas
desportivas do município. Na
Gala, que homenageou todos
aqueles que se destacaram na
época anterior em diversas
modalidades, o aplauso colectivo, e de pé, foi para o treinador português, homenageado
com o Prémio Prestígio e Excelência pelo título no Euro 2016.
Foi com emoção que o distinguido «melhor seleccionador do Mundo» voltou a ver as
imagens do jogo da final do
Europeu de futebol. Ali, cerca
de quatro centenas de pessoas
tornaram a gritar «golo» ao remate de Éder, que ditou que
Portugal se sagrasse campeão.
«Continua a ser um momento
bonito, de Portugal e dos portugueses», começou por dizer,
garantindo que «“sem vocês”
dificilmente tínhamos alcançado este triunfo». E recordando
o Verão de 2016, em Marcoussis, França, o seleccionador nacional confessou: «Em muitos
momentos, foram os portugueses à porta do Centro onde
estagiamos, mas também os
que víamos em Portugal quando ligávamos a televisão, que
nos empurraram». «No final,
ficámos tão contentes por nós,
como por vós», rematou. E foi
das mãos do presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, que o seleccionador
nacional recebeu o galardão.
«É com alegria e honra, mas
também muita emoção, que
entrego este prémio», disse,
com voz embargada, o autarca.
Mário Saraiva recebeu
“Alto Prestígio”
Com apresentação da “prata
da casa”, Francisco Aleixo e
Rita Pereira, durante duas horas, a Gala foi desvendando os
grandes vencedores da noite.
Assim, os seniores do Futebol
Clube da Pampilhosa sagraram-se a equipa do ano; Luís
Rosa, ginasta na Academia
Cantanhede Gym, foi a revelação do ano; Patrícia Peralta, do

Fernando Santos e Rui Marqueiro

Márcio Dias e Luís Ferreira

Ernesto Oliveira e Norberto Alves

Cândido Costa e João Almeida

andebol da Casa do Povo da
Vacariça, a dirigente do ano;
Luís Ferreira, treinador do Hóquei Clube da Mealhada, recebeu o prémio de treinador do
ano; Adriano Almeida, da equipa de juvenis do Sporting, atleta do ano. O Centro Recreativo de Antes viu-se reconhecido como associação desportiva do ano.
Os grandes prémios ficaram
guardados para o final, com
Álvaro Castela, «Varito», ex-futebolista no Grupo Desportivo
da Mealhada, onde iniciou carreira aos 14 anos e só saiu passados 20, foi agraciado com o
Prémio Carreira, recebido pela
sua mulher. Do mesmo clube,
e outrora praticante e dirigente,
Mário Saraiva levou para casa
o «Alto Prestígio». O Prémio
Incentivo foi entregue à equipa
de basquetebol feminina do
Centro Recreativo de Antes,
criada na época de 2017/2018,
e que actualmente participa no
Campeonato Distrital de Sub14. José Malta, actualmente tesoureiro do Pampilhosa, cargo
que não deixa mesmo atravessando alguns problemas de
saúde, recebeu o Prémio Dedicação.
O Mérito Desportivo foi entregue a duas dezenas de atletas, numa gala animada por
Cláudio Da Paula, Michel Osório Filipe e Fábio Rocha com o
Ballet do HCM e ainda os
“Dance with Heart” do Atlético
Clube de Luso. |

VENCEDORES
Público

Deo e Ernesto Oliveira

Rui Marqueiro, Francisco Aleixo e Mário Saraiva

José Malta e Vítor Oliveira

Equipa
Equipa sénior do Pampilhosa
Revelação
Luís Rosas (Cantanhede Gym)
Dirigente
Patrícia Peralta (CP Vacariça)
Treinador
Luís Ferreira (HC Mealhada)
Atleta
Adriano Almeida (Sporting)
Associação Desportiva
Centro Recreativo de Antes
Prémio Carreira
Álvaro Castela – “Varito”
Alto Prestígio
Mário Saraiva
Prémio Incentivo
Centro Recreativo de Antes
Prémio Dedicação
José Octávio Domingos Malta
Prémio Prestígio e Excelência
Fernando Santos
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andebol: Taça de Portugal

ABC ou Benfica
visitam Madeira
O Madeira SAD vai receber nos quartos de final
da Taça de Portugal de andebol o detentor do
troféu, o Benfica, ou o ABC, ditou o sorteio realizado ontem, com três jogos dos "oitavos" ainda por realizar.
ABC e Benfica jogam em 16 de março pela
oportunidade de passar aos quartos, sabendo já
que o vencedor visita o Madeira SAD no dia 3 de
abril, enquanto FC Porto ou Sporting, com jogo dos "oitavos" marcado para 17 de março, decidem quem recebe o Belenenses na próxima
fase.
No único jogo dos quartos que já está definido, o Vitória de Setúbal, da II Divisão, recebe o Águas Santas, quarto na primeira categoria, enquanto o Póvoa defrontará Marítimo ou
Modicus.
Os jogos estão marcados para 17 de março e
3 de abril, sendo que a "final four" vai decorrer
em 1 e 2 de junho, com as meias-finais no primeiro dia e a final no segundo.

Quartos de final
Madeira SAD – ABC ou Benfica
Vitória de Setúbal – Águas Santas
Póvoa – Marítimo ou Modicus
FC Porto ou Sporting – Belenenses
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Andebol

ABC-Fafe no Sá Leite,
Arsenal-Benfica em Tebosa
epois de ter empatado em casa com
o Belenenses na 18.ª
jornada, e perdido no
pavilhão do Águas Santas,
na 19.ª, o ABC tem hoje, a
oportunidade de regressar aos triunfos, quando
receber o AC Fafe.
A equipa bracarense está no 6.º lugar (último que
garante a discussão pelo
título na 2.ª fase), com 43
pontos, e hoje recebe o AC
Fafe, adversário que segue
em posição desconfortável na tabela (penúltimo)
e tem somente 23 pontos.
«Queremos melhorar o

D

nosso nível de jogo e ganhar», resumiu Jorge Rito,
técnico do ABC, na antevisão ao dérbi do Minho,
aprazado para as 21h00
de hoje, no Sá Leite.
«A derrota com o Águas
Santas já lá vai e temos
de pensar no que aí vem,
nos jogos que faltam, até
porque os nossos objetivos para esta primeira fase continuam intactos. O
jogo com o Águas Santas não correu bem, mas
agora queremos ganhar»,
prosseguiu o treinador.
«Foi uma semana dura, mas vai ser assim até

ao final desta primeira fase», completou Jorge Rito.

Arsenal-Benfica
em Tebosa
Nos restantes jogos da jornada 20, destaque para a
receção do Arsenal da Defesa, último, ao Benfica
(2.º). O duelo disputa-se
em Tebosa, Braga, a partir das 21h00.
Os jogos para hoje:
18h00: Avanca-Madeira.
20h30: Boa Hora-Fermentões
21h00: ABC-AC Fafe,
Águas Santas-Belenenses e Arsenal-Benfica.
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Madeira SAD recebe Avanca
ainda a 'olhar' para o topo...

Elledy Semedo é uma das 'armas'
de Paulo Fidalgo para derrubar o Avanca.

DE3OL

Décio Ferreir
decioferreira@jm-madeira.pt

Madeira SAD não pára. A
formação de Paulo Fidalgo
volta hoje à ação, desta feita para defrontar o Avanca,
num dos jogos da 20.4 jornada do Campeoanato 1. Aliás, a
jornada arranca no Pavilhão do
Funchal, onde Artística de Avanca/Bioria e AM Madeira SAD vão
medir forças - recorde-se que, por
acordo entre as equipas, houve
inversão do local do jogo.
O apito inicial soa às 18 horas e
o jogo tem transmissão em direto
na Andebol TV.
Elledy Semedo, um dos mais
importantes no conjunto madei-

O

rense, deixou rasgados elogios
ao conjunto continental.
"Voltamos a jogar em casa,
desta vez contra o Avanca, equipa que surpreendeu na época
passada e apresenta-se muito
combativa, alta, pesada, com
muitos internacionais jovens,
com boa dinâmica e recursos
individuais. Uma equipa muita
rápida na saída para o contraataque, com um bloco defensivo
muito alto na zona central e
com bons rematadores de primeira linha", disse o jogador da
equipa madeirense.
Para Elledu Semedo, uma vitória da sua equipa vai depender
da coesão defensiva.
"Vamos ter que ser muitos
coesos nos aspetos defensivos,
tentar manter um ritmo de jogo
a nosso favor e aproveitar ao
máximo os erros do Avanca",
defendeu o jogador.

Refira-se que, para além do
jogo entre Madeira SAD e Avanca, estão agendados mais quatro
encontros, nomeadamente o Boa
Hora FC/ROFF que recebe o CCR
Fermentões, a partir das 20h30,
partida que pode ser bastante
equilibrada. Os restantes três
jogos da noite têm início marcado para as 21 horas e as atenções voltam-se para Águas Santas, onde a equipa de José António Silva joga com o CF Belenenses.
BENFICA OU ABC PARA A TAÇA

Os madeirenses vão defrontar
o Benfica ou o ABC nos quartos
de final da Taça de Portugal, ditou ontem o sorteio que teve
lugar na sede da Federação. Os
jogos estão agendados para os
dias 17 de março e 23 de abril.
A 'final four' está prevista realiza-se a 1 e 2 de junho.
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Elledy Semedo
espera
dificuldades
frente ao Avanca
pág. 33
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Falta: Sporting e FC Porto têm dois jogos
entre si em atraso, para o campeonato e a Taça
1111
Na primeira volta do campeonato, no Dragão Caixa, o Sporting impôs a única derrota interna do FC Porto este ano (28-31)

ANDEBOL O FC Porto, que já fez duas partidas desde o recomeço da competição
interna, também tem um calendário muito apertado pelo menos até ao final de março

Sporting recomeça.
com agenda bem cheia
Leões, que não jogam
desde a vitória em Braga,
frente ao ABC, no dia 22 de
dezembro, voltam à
competição amanhã, em
casa, frente ao ISMAI, em
partida da 20.a jornada do
Campeonato Nacional
RUI GUIMARÃE
. S

••• Tendo tido dois atletas no
campeonato do mundo FrankisCarolpeloCatar e Fábio
Chiuffa pelo Brasil - o Sporting
adiou alguns jogos, tanto do
CampeonatoNacionalcomoda
Taça de Portugal, enfrentado
nos próximos dois meses um
calendário muito apertado. O
mesmo acontece com o FC Porto, que teve Thomas Bauer no
Mundial, sendo que os dragões
recomeçaram a competir mesmo sem o austríaco. Acresce a
isto que ambas as equipas estão
ainda nas competições europeias: os leõ es na Liga dos Campeões e o FC Porto naTaça EHF.
O Benfica, apesar de ter tido
Borko Ristovski no campeonato do mundo que no domingo

consagrou a Dinamarca, estájá
fora da Europa e, por isso, tem
uma sucessão de jogos mais
leve.
OSporting,que neste período
rescindiu com o guarda-redes
croata Matej Asanin e fez regressar Manuel Gaspar, que estava emprestado ao Boa Hora, e
ainda contratou o francês Arnaud Bingo, volta a jogar amanhã. Será frente ao ISMAI, a
única equipa portuguesa que

EUROPA

derrotou os bicampeões nacionais esta temporada, que, 40
dias depois daúltimapartída, os
verdes e brancos voltarão à
competição. O encontro será
no Pavilhão João Rocha, onde
os homens de Hugo Canela não
atuam háummêsemeio. Entre
este jogo e a segunda jornada da
fase final do Andebol 1, no dia
27 de março, o Sporting fará 15
encontros em 55 dias, o que dá
um a cada quatro dias. Sensivelmente° mesmo ritmo teráo FC
Porto com 16 jogos em 56 dias.
O Benfica, já sem ter competições europeias, após ter sido
eliminado da Taça EHF pelos
alemães do Hannover, fará praticamente neste mesmo período 12 jogos.
CAMPEONATONACIONAL

Portugal ainda tem três
equipas nas competições
europeias: o Sporting na
Liga dos Campeões, o FC
Porto na Taça EHF e o
Madeira SAD na Taça
Challenge

Hoje
Boa Hora-Ferment6es
Avanca-Madeira SAD
ABC-AC Fafe
Aguas Santas-Belenenses
Arsenal-Benfica
Amanhã
Sporting-ISMAI
Dia 26/01
Sp Horta-FC Porto

20h30
181100
21h00
21h00
21h00
20h00
17-34

2S

AiÉ NARDO

DIA
PROVA JOGO
HORA
Amanhã CN (20.':om) Sporting-15MA I
20h00
03/02 CN (21.'jorn)
Madeira SAD-Sporting
17h00
06/02 CN (16.1om) Sporling~Santas
18h00
21h00
09/02 CN (22' jorn) Sporting-Fermentões
13/02 C1407...jom) ACFafe-Sporting
21h00
20/02 C N (24ioni) Sportíng-Avanca
18h00
23/02 IC (1.° mão)
Sporting-Dinamo de Bucareste 18h00
28/02 IC (2.' mão)
Dinamo de Bucareste-Sporting 19h00
18h00
03/03 CN (25.10m) Sporting-Belenenses
06/03 CN (18.1orn) Sporting-FC Porto
20h00
181130
09/03 CN (19.1om) Benfica-Sporting
13/03 CN (26' jorn) Arsenal-Sporting
20h00
FC Porto-Sporting
16h00
17/03 TP(oitavos)
20/03 CN
1..jomada da fase final
27/03 CN
2.'jomacia da fase finai
DIA
PROVA
JOGO
FC Porto-ABC
02/02 CN(21.1orn)
06/02 CN (23.1otn)
FC Porto-AC Fafe
FC Porto-Cuenca (Esp,)
09/02 ENE (1.1orn)
13/02 CN (24.1om)
FC Porto-Beknenses
16/02 EHF (2.1om)
Constanta (Ront)-FC Porto
Aguas Santas-FC Porto
20/02 CN (22.1orn)
HosItehro (Din.)-FC Porto
23/02 EHF (3.1orn)
Benfica-FC Porto
27/02 CN(25.1om)
FC Porto-Hosttebro (Din.)
02/03 EHF (4.*;orn)
06/03 CN (1B.' jom)
Sporting-FC Porto
FC Porto-ISMAI
09/03 CN (26..}orn)
FC Porto-Sporting
17/03 TP(oitavos)
1,9omada da fase final do CN
20/03 CN
24/03 ENE (5.1orn)
Cuenca (Esp.)-FC Porto
Zlornada da fase final do CN
27/03 CN
FC Porto-Constanta (RomJ
30/03 E H F (6..jorn)
Nota:CN Campeonato Nacional; LC - Liga dos campeões;
EHF- Taça EHF; TP - Taça de Portugal

HORA

18h00
20h30
18h00
20h30
13h45
21h00
17h45
21h00
15h00
20h00
18h00
16h00
11h00
18h00
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ID: 78809427

30-01-2019

Meio: Imprensa

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,60 x 4,97 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

II DIVISÃO ESTARÁ
PRESENTE NA MEIA-FINAL DA TAÇA
Os quartos de final da Taça de Portugal de
andebol propiciarão o acesso à meia-final de
uma equipa da II Divisão: Póvoa, Marítimo ou
Modicus. ()Águas Santas desloca-se a Setúbal
e a definição dos outros jogos depende de
encontros ainda não realizados. Calendário:
Madeira SAD -ABC ou Benfica; Setúbal-Águas
Santas; Póvoa-Marítimo ou Modicus; FC
Porto ou Sporting-Belenenses. -As.
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A13

Os destaques da jornada 14 do campeonato feminino de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

30/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36e1e058

2019-01-30 09:14
Confira tudo o que se passou na 14.ª jornada do campeonato feminino de andebol.
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VÍDEO EM DIRETO | Avanca-Madeira SAD, esta quarta-feira às 18h00

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

30/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19a30372

2019-01-30 09:35
Veja em direto o encontro entre Avanca e Madeira SAD, para a jornada 20 do campeonato de andebol.
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A15

VÍDEO EM DIRETO | Boa Hora-Fermentões, esta quarta-feira às 20h30

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

30/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8ede7ff

2019-01-30 09:37
Veja em direto o encontro entre Boa Hora e Fermentões, da jornada 20 do campeonato de andebol.
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A16

VÍDEO EM DIRETO | Águas Santas-Belenenses, esta quarta-feira às 21h00

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

30/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e3bc1ca

2019-01-30 09:41
Acompanhe em direto o jogo entre Águas Santas e Belenenses, da jornada 20 do campeonato de
andebol.
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Andebol: o calendário de jogos dos quartos da Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

30/01/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e532c8f

2019-01-30T12:03:00.000
Benfica, Sporting, FC Porto e ABC já sabem quem vão encontrar em caso de apuramento
O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal realizou-se esta terça-feira e ditou que vencedor do
ABC-Benfica, jogo ainda em atraso dos oitavos , vai jogar no reduto do Madeira SAD.
Já o vencedor do FC Porto-Sporting, o segundo de três jogos ainda por realizar da eliminatória
anterior, vai receber o Belenenses.
O FC Porto-Sporting e o ABC/UMinho-Benfica jogam-se a 16 de março, enquanto o Marítimo-Modicus,
também referente aos oitavos , joga-se no próximo domingo.
Recorde-se que o Benfica é o atual detentor do troféu.
O calendário dos quartos de final
17 março:
Vitória Setúbal-Águas Santas
Póvoa Andebol-Marítimo/Modicus
3 abril:
FC Porto/Sporting-Belenenses
Madeira SAD-ABC/UMinho-Benfica
Redação Maisfutebol
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ID: 78810356

30-01-2019

Meio: Imprensa

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,85 x 11,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Fava na Taça
para o Belém
Ao Belenenses saiu a fava
no sorteio de ontem dos quar los-de- final dal-aça de Portugal, pois vai visitar (3 de abril)
o vencedor do clássico entre
1'C Porto e o bicampeão Si> »- ting, ainda relativo aos 'oitavos' e agenciado para 17 de
Março.
Já o ABC recebe o Benfiea (de
tentor do troféu) a 16 de março
parase saber quem viajará até ao
Funchal para defrontar o Madeira SAD a 3 de abril. lá o V. Se
tübal, da '2" divisão, recebe (17
de março) o Aguas Santas, sen do que na mesma data o Póvoa
joga em casa com o vencedor do
Marítimo- Modicus. As equipas
apuradas jogarão a final four ale
2 de junho.
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A19

ID: 78809992

30-01-2019

Meio: Imprensa

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,80 x 10,83 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

AIIIMEIIM111~IF

Águia não entra em facilitismos
O FC Porto já venceu o Spor ting da Horta, em partida anteci pada da 20a jornada do Campeonato Nacional, e hoje (21h00) é a
vez do Benfica entrar em campo.
As águias - que estão em segundo
com 47 pontos, a oito dos dragões
mas com menos dois jogos - não
querem perder de vista o comboio
da frente e visitam o reduto do Arsenal sem qualquer tipo de facilitismos na 'bagagem'. Apesar de
terem pela frente o lanterna-vermelha - totaliza 18 derrotas em
outros tantos encontros disputados -, os encarnados olham para o
jogo de hoje como uma "final".
"Nesta instituição todos os jogos
são uma final. Temos trabalhado
da mesma maneira, vimos vídeos
de cada ação para podermos che-

gar lá o mais fortes possível, fazer Leões voltam amanhã
um grande jogo e conquistar a vi- O Sporting, que tem estado afastatória. O nosso primeiro objetivo é do da competição devido ao Munsempre ganhar, jogar bem e estar- dial, onde tinha dois jogadores mos focados", afirmou João Silva, Frankis Carol (Qatar) e Fábio
Chiuffa (Brasil) -, volta a jogar
em declarações ao site do clube.
O central brasileiro, de 25 anos, amanhã para o campeonato. A
falou ainda do seu atual momento turma verde e branca é terceira,
de águia ao peito, ele que enfren- com três jogos em atraso, e visita o
tou uma longa paragem devido a recinto do Maia Ismai, o atual 99
lesão e voltou à competição ainda classificado. o
no decorrer deste mês. "Janeiro
está a ser sem dúvida muito im- ANDEBOL
portante para mim, para ganhar zo.,,iornada
ritmo de jogo e qualidade. Estou
SP. HORTA 17-34 FC PORTO
muito feliz pelo meu regresso e por
AVANCA 18h00 MADEIRA SAD
assim poder ajudar a equipa...
BOA HORA 20h30 FERMEN rÕES
ABC zihoo AC FAFE
Ainda estou à procura da minha
ACUAS SANTAS 21hoo BELENENSES
melhor forma, mas a cada dia, a
ARSENAL zihoo BENFICA
cada semana vou evoluindo rumo
SPORTINGAmanhã MAIA ISMAI
a esse objetivo."
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