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Sports e Madeira SAD
com jornada positiva
giram do lado da equipa da Região, perante um adversário muidesporto@dnoticias.pt
to dedicado.
C.S. Madeira, em casa do AssoMónica Soares foi a melhor
mada, e Madeira Andebol SAD, marcadora do Madeira SAD com
no reduto do Alcanena, somaram 5 golos apontados.
ontem vitórias, na ronda que fechou a realização de mais uma Femininos só em Novembro
Registe-se que na I Divisão em
dupla jornada fora de portas.
No reduto do Assomada, vitória seniores femininos, no que à pardo CS Madeira por 30-28, com as ticipação das equipas da Madeira
madeirenses em vantagem no fi- diz respeito, o regresso à compenal do primeiro tempo por 16-14. tição apenas irá acontecer no fiUm encontro que foi disputado nal da primeira semana de Nocom algum equilíbrio e onde, do vembro, com a realização no Funlado do Sports, Jéssica Gouveia chal de mais uma dupla jornada.
com 11 golos apontados esteve em
Na II divisão em masculinos,
destaque.
quem não foi feliz nesta dupla
Já o Madeira Andebol SAD, em ronda no continente foi o Maríticasa do Alcanena, obteve mais mo que, a Norte, sofreu nova deruma vitória, agora por 23-17, com rota, agora em casa do Fermena SAD já em vantagem ao interva- tões por 33-28, com a equipa norlo por 13-7. Este foi um encontro tenha em vantagem no final da
onde as maiores dificuldades sur- primeira parte por 17-11.
HERBERTO D. PEREIRA
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contrato-programa

Câmara de Braga doa
205 mil euros ao ABC
A Câmara Municipal vai atribuir, na sua reunião
de hoje, um subsídio de 205.920 euros ao ABC
de Braga – Andebol SAD, com base no contrato-programa celebrado entre clube e autarquia.
Relativamente ao ano passado, regista-se um
aumento de dez por cento na verba. A Associação de Cicloturismo – BTT os Braguinhas, será contemplada com 202 euros e não 205.920
euros, como por lapso noticiámos na nossa edição de ontem. Luís Carlos Correia Martins, atleta da Federação Portuguesa de Vela, será subsidiado com 400 euros para fazer face às despesas
de deslocação a França.
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CS Madeira e SAD vencem no andebol
os encontros de ontem referentes à 4.ª jornada do campeonato da 1.ª divisão feminina
de andebol, o CS Madeira e o Madeira SAD venceram os respetivos
encontros.
Em encontro equilibrado, o CS
Madeira venceu em lisboa a formação da Assomada, por 30-28,
levando a melhor num jogo onde
os empates se sucederam.
No entanto, a equipa madeirense
saiu na frente do marcador e, ao
intervalo, ganhava por 14-16, conseguindo chegar ao triunfo no final.
Já o Madeira Sad venceu na deslocação a Alcanena, por 17-23, fruto
de uma boa entrada em jogo, que
deixou as adversárias ‘k.o’.

N

Apesar do jogo ter tido duas partes distintas - depois de uma boa
primeira parte as madeirenses
quebraram na segunda parte - o
triunfo é justo e assenta bem na
formação insular, que foi sempre
mais esclarecida e aguerrida na
abordagem que protagonizou ao
jogo. JM
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