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Treinador do
Sporting Horta
é Tiago Cunha
Andebol. A direção do Sporting da Horta anunciou que o
treinador Tiago Cunha vai liderar a equipa técnica na próxima temporada.
Com 33 anos, Tiago Cunha
vai ter a sua primeira experiência como treinador sénior, depois de ao longo da sua carreira ter trabalhado nos escalões
de formação da Associação de
Andebol de Aveiro.
Na Horta, o técnico vai orientar o regresso dos faialenses à
I Divisão nacional da modalidade, cujo calendário vai ser
sorteado no próximo dia 2 de
agosto. .Ard
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ANDEBOL

Portugal luta pelo
terceiro posto
O »A Seleção Nacional de sub-20
defronta a Alemanha, hoje (14 h), para
apurar o 3.° classificado do Europeu a
decorrer no Dvorana Zlatorog de Celje,
Eslovénia. O treinador nacional, Nuno
Santos, prometeu empenho da equipa
na luta pelo bronze, após falhar a final,
que opõe França e Eslovénia (16.30 h):
«Resta-nos pensar que está aqui um
grupo muito interessante de atletas e
estou seguro de que tudo vamos fazer
para conseguir o bronze».
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Femininos preparam Supertaça
No Madeira Andebol SAD em femininos, o início da temporada,
no que aos trabalhos de preparação diz respeito está agendado
para o dia 9 de Agosto, com a técnica Sandra Fernandes a ter já
pela frente a primeira competição
oficial da época marcada para 26
de Agosto em Braga onde disputa
frente ao SIR 1.° de Maio/Colégio
João Barros a disputa da Superta-

ça. Um início de época prematuro
pois caso a selecção nacional se
apure para os Jogos da Juventude, o campeonato nacional
2018/2019, apenas terá o seu arranque marcado para finais de
Outubro. Relativamente à outra
equipa da Região, envolvida nas
provas nacionais, o CS Madeira
apenas tem marcado o início dos
trabalhos para o mês de Setembro.
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ANDEBOL

Madeira Andebol SAD
com muitas novidades

Carlos Pereira e Paulo Fidalgo uma dupla com muita responsabilidade na SAD 2018/2019.
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
O plantel do Madeira Andebol
SAD apresenta-se ao serviço amanhã pelas 19 horas, no Pavilhão do
Complexo Desportivo do Marítimo em Santo António, para o arranque dos trabalhos da temporada (2018/2019).
E será certamente das temporadas mais competitivas de sempre e
que vai colocar à prova um plantei
praticamente construído de raiz.
Seis contratações, Bruno Landim
(ex Xico Andebol), Ruben Sousa,
Elias António e Ulisses Ribeiro (ex:
Águas Santas, Valter Soares (ex:
Benfica), e Pedro Peneda vindo da
Suíça onde estava trabalhai; a que
se juntam vários jovens da formação, dão corpo a uma equipa orientada por Paulo Fidalgo, responsável
que de resto mantém a sua habitual
estrutura na equipa técnica. Num
quadro de grande contenção finan-

MADEIRENSES
APRESENTAM SEIS
REFORÇOS PARA
UMA ÉPOCA MUITO
COMPETITIVA
ceira por um lado e perante um
mercado nacional bastante inflaccionado com andebolistas de média
qualidade muito acima do orçamento disponível dos madeirenses,
a opção clara do projecto liderado
por Carlos Pereira seu presidente
foi a de construir-se uma equipa racionalmente mais económica mas
sem nunca perder-se o ADN que
tem caracterizado o desempenho
do Madeira SAD nas últimas épocas. Fazer crescer o grupo de trabalho tornando a equipa competitiva
e praticando um andebol moderno,
com muita objectividade.

E para esta época todos estes
argumentos serão necessários,
pois os madeirenses entram a nível nacional num dos mais competitivos campeonatos de sempre a que se junta a Taça de Portugal e depois a Taça Challenge já
em novembro com a disputa da
3.a eliminatória. Com menores
recursos relativamente aos seus
principais concorrentes, leia-se
aqui equipas que vão lutar por
uma vaga no grupo A, (os seis
primeiros classificados no fim da
fase regular), o Madeira SAD vai
certamente tentar contrariar todas estas barreiras com a sua habitual competência e dedicação,
tentando no final da fase regular
do 'nacional' da I Divisão de novo
atingir essa meta.
Ao nível externo, nas provas europeias, jogo a jogo ir até onde for
possível. Amanhã será pois o primeiro dia de uma grande caminhada.
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ANDEBOL - Campeonato da Europa Sub-20 (Eslovénia) - Ap. 3.° e 4.° Lugares - Alemanha-Portugal (14).
AUTOMOBILISMO - Grande Premio da Hungria - As 14.10 horas, prova a contar para o Mundial de

Fados de Fámula 1, no circuito de Hungaroring.
BASQUETEBOL - Campeonato da Europa Sub-18fOivisão B (MacediânIa) - Grupo A - Portugal-Noruega
(10).
FUTEBOL. - Taça da liga (2• Fase) - Varzim-Moreirense (17). Farense-Estonl (17), Arou ca-Chaves (17),
Feirense-Leixões (17), Nacional-ecavula (19.45).
Campeonato da Europa de sub-19 (Finlândia) - Anal - Portugal-Itália (17.30).
TÉNIS - 19° Porto Open - Anal feminina (11) 8 finai masculina (14.39). no Clube da Ténis do Podo.
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ANDEBOL7
Tudo pelo bronze
contra alemães
12I A Seleção Nacional sub-20
despede-se hoje (14h00) do Europeu da Eslovénia, desafiando a poderosa Alemanha na luta pelo
bronze, enquanto os anfitriões e a
França disputam a final (16h30).
Os germânicos são adversários
poderosos, cotados como a segunda representação, atrás da Dinamarca, com mais medalhas na
competição (três de ouro e duas de
prata), mas Portugal, vice -campeão em 2010, tem -se batido bem
com as potências no escalão, pelo
que as expectativas são grandes.
O treinador Nuno Santos manifestou -se confiante: "Tudo vamos fazer para conseguir o bronze, independentemente da qualidade da equipa alemã, pois nós
também temos muita qualidade."
logos de ontem: 9° lugar, Noruega-Suécia (24-20); 11°, Hungria- Dinamarca (31-29); 139, Israel-Roménia (30-28);15°, Rússia-Polónia (28-26). Para o 5° posto jogam hoje Croácia -Espanha e
para o 7°Islândia-Sérvia.10 A.R.
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