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HOJE 
BILHAR 
21h00 
Benfica-FC BBC, Luz. 

AMANHA 

ANDEBOL, INICIADOS 
12h00 
Be! (oca-Passos Manuel. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@anjomaipt 
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MODALIDADES 

Madeira Andebol 
demolidor em Gaia 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticías.pt  

Grande prestação das formações 
do andebol feminino madeirense 
em mais uma jornada da fase re-
gular do 'nacional' da I Divisão. 

O principal destaque vai para a 
estrondosa vitória do Madeira 
Andebol SAD em casa do Colégio 
de Gaia por 32-20, com 17-8 ao in-
tervalo, desfecho igualmente fa-
vorável às ma- 
deirenses. 

Um resulta-
do verdadei-
ramente de- 
molidor por 
parte das coman-
dadas pela técnica 
Sandra Fernandes pe-
rante um dos candida-
tos aos principais títulos 
nacionais esta temporada. 

Depois de, na véspera, as 
madeirenses terem ensaiado 
um jogo mais acessível contra 
o Académico FC, ganhando 
com tranquilidade, ontem 
Madeira SAD construiu um 
jogo onde do ponto d 
vista defensivo a equip 
esteve particularment 
feliz, mesmo tendo em 
consideração a longa 
paragem no campeo-
nato e a ausência 
cia de andebolis-
tas habitual- 

mente titulares, caso de Esma 
Muratovic. 

A experiência de algumas das 
andebolistas do Madeira SAD 
voltou a ser um factor determi-
nante neste desfecho mas, sem 
dúvida que o colectivo acaba por 
assumir um papel principal. 

O Madeira SAD alinhou com 
Anais (3), Mariana Sousa (6), 
Márcia Abreu (2), Filipa Correia 
(1), Mariana Faleiro (1), Erica Ta- 

vares (2), Renata Tavares (8), So-
raia Lopes (9), Sara Pereira, Na-
dia Santos, Patrícia Morais e Va-
lerria Gorelova. 

CS Madeira também ganha 
Já o CS Madeira cumpriu o sua 
missão e venceu em casa do Aca-
démico FC por 29-22, com 16-13 
ao intervalo favorável às madei-
renses. Um resultado justo numa 
partida onde as madeirenses fo-
ram sempre muitos superiores. 

O CS Madeira alinhou com, Na-
dia, Mónica Gomes (1), Ana Araú-
jo, Ana Castro (3), Sandra, Sara 
Gonçalves (9), Maria Kourdolos, 
Ana Franco (1), Odete (4), Márcia 

Teixeira, Claudia 
Vieira (2), Jessica 
Gouveia (3), Maria 
Rodrigues (6) e Ca-
tarina Fernandes. 
Nesta ronda no 
Norte, registe-se 
os 19 golos apon-
tado por Sara 
Gonçalves, 10 
em Gaia, 9 on-
tem frente ao 

Académico. 

• 

Madeirenses 
brilharam em 
casa do Gaia 

TAÇA DE PORTUGAL JOGA-SE AMANHÃ 

Depois de uma dupla ronda a norte 
neste fim de semana, as duas forma-
ções da Região, Madeira Andebol 
SAD e CS Madeira voltam à acção já 
amanhã, 1 de Novembro, para a dis-
puta dos 1/16 avos de final da Taça 
de Portugal 2016/2017. 
O detentor do troféu o conjunto do 
CS Madeira actua a partir das 17 ho-
ras em casa do Cister de Alcobaça. 

Antes, às 16 horas, será a vez do 
Madeira Andebol SAD semifina-
lista na edição anterior e recordis-
ta de vitórias na Taça de Portugal, 
joga em Valongo, contra o Valongo 
Vouga. Duas partidas onde as 
equipas da Região assumem todo o 
favoritismo, desafios que certa-
mente darão a oportunidade para 
que ambos os técnicos, Sandra  

Fernandes (Madeira SAI) e Mar-
co Freitas (Sports da Madeira) 
possam dar tempo competitivo a 
todas as opções disponíveis. 
Nos masculinos, registe-se que o 
Madeira Andebol SAD apenas re-
gressa à competição no próximo 
dia 12 de novembro com o encon-
tro agendado com o Sporting da 
Horta nos Açores. 
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NADEM 
GANHOU BI GNA 
Em jogos em atraso do 
Nacional da I Divisão 
feminina de andebol, ontem 
realizados, as duas equipas da 
Madeira venceram no 
distrito do Porto. Com  estes 
resultados, o campeão 
nacional, Madeira SAD, é o 
único que ainda não perdeu e 
aproximou-se do líder 
Alavarium, tendo menos um 
jogo disputado. —*s. 

NACIONAL FEMININO 

Académico-CSMarlaira 22-29 
ColeçOo Gala -Madeira Sad 20-32 
,..L;LSSU,Ica.c,Ao 

J V E DGM-GS P 
1.Alavarkan 6 5 O 1 179-134 16 
2. Madeira SAD 5 4 1 0 152101 14 
3. MaiaStars 5 4 0 1 123115 13 
4. °Barros 6 3 O 3 145-140 12 
5. CoL Gala 5 3 O 2 145-121 11 
6. CS Madeira 4 3 1 O 115-87 11 
7. CA Leç a 6 2 O 4 147-154 10 
a Santa Joana 5 2 O 3 93-108 9 
9. Passos Manuel 5 2 O 3 99-129 9 
10..kive Mar 6 1 O 5 121-149 8 
11 kiee Lis 6 1 O 5 126-150 8 
12. Acadêmico 5 1 0 4 96153 7 
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Candeias e Silva 
completam seleção 
Guarda-redes e 
lateral não evitaram 
derrotas das suas 
equipas em França e 
em Espanha 

AUGUSTOMMIO 

••• No dia em que a maio-
ria dos convocados por Pau-
lo Pereira para os dois pri-
meiros jogos de qualificação 
do Euro'18, face àAlemanha 
e Eslovénia, se concentrou 
em Rio Maior Ricardo Can-
deias e Jorge Silva ainda jo-
garam nos países onde pros-
seguem assuas carreiras. 

O primeiro alinhou pelo 
Pontault, em jogo dos oita-
vos de final da Taça da Liga 
francesa, e perdeu com o 
Toulouse, da primeira divi-
são, por 27-35, jogo em que  

Flávio Fortes marcou um 
golo. Jorge Silva (quatro go-
los) também perdeu em Es-
panha, na Asobal, e por um 
golo (28-27), na visita do 
Granollers ao Irun. Nesta 
mesma ronda, o Anaitasu-
na, de Filipe Mota (dois), foi 
vencer a casa do Puente Ge, 
nil, por 29-30. 

No campeonato húngaro, 
o Csurgoi, de Álvaro Rodri-
gues, venceu o Balmazujva-
ros, por 28-21. Na liga da 
Macedónia, Sérgio Barros 
marcou três golos no Euro- 
farm Rabotnik-Vardar

,
Ju- 

nior, que ficou 30-24. Por 
fim, na Benelegue, Sérgio 
Rola e João Jacob marcaram 
nove golos cada e venceram 
nos Targos-Sasja (25-28) e 
Lions-Vise (33-29), respeti-
vamente. 

Jorge Silva marcou mais quatro golos na Liga Asobal 
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Andebol feminino 
Madeira SAD ganira 
ao Colégio de Gaia 
• Em jogo em atraso da • 
quarta jornada da 1.' Divi-
são, o Madeira SAD venceu, 
ontem, no pavilhão do Co-
légio de Gaia, por 32-20. 
Noutra partida, o CS Madei-
ra triunfou no pavilhão do 
Académico, por 29-22. Sara 
Gonçalves, do CS Madeira, 
com nove golos, foi a me-
lhor marcadora deste jogo. 
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ANDEBOL 

Defesa forte para travar Alemanha 
A Seleção tem trabalhado 

com afinco no estágio de Rio 
Maior, como objetivo de alcançar 
um resultado positivo na Alema-
nha. A equipa das quinas viaja 
amanhãpara Wetzlar, defrontan-
do, na quarta-feira, a campeã eu-
ropeia .em título e bronze no 
Rio'2016, na P ronda do Grupo 5 
de qualificação para o Euro-
peu'2018. Paulo Pereira, treinador 
de Portugal, sabe como parar a 

Paulo Pereiramontaadefesa Alemanha: "Temos treinado os  

aspetos defensivos e as transições 
rápidas para o ataque", explicou o 
técnico, que quer aproveitar a 
arma do contra- ataque. 

Refira-se que o saldo entre os 
dois países é favorável à Alema-
nha, que no último confronto 
venceu (26-21) Portugal no Tor-
neio Internacional de Espanha, 
em Algeciras' 2009. 

Portugal, com12 derrotas e 2vi-
tórias, tem, no entanto, umsuces-
so muito importante, quando der- 

rotou (21-19) aAlemanha, em Ko-
blenz, em 1996, na qualificação 
parao Mundia1.0 outro triunfo das 
quinas aconteceu em Estrasburgo, 
em 2000, quando Portugal ga-
nhou por 24-23. 

Entretanto, o islandês Dagur Si-
gurdsson, selecionador da Alema-
nha, não deverá renovar o seu 
contrato, porque ao ganhar °ouro 
no Europeu e o bronze no Rio'2016 
tornou-se num dos treinadores 
mais procurados. O A.B. 
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05h27
 
Seleção tem trabalhado com afinco no estágio de Rio Maior
 
A Seleção tem trabalhado com afinco no estágio de Rio Maior, com o objetivo de alcançar um
resultado positivo na Alemanha. A equipa das quinas viaja amanhã para Wetzlar, defrontando, na
quarta-feira, a campeã europeia em título e bronze no Rio'2016, na 1ª ronda do Grupo 5 de
qualificação para o Europeu'2018. Paulo Pereira, treinador de Portugal, sabe como parar a Alemanha:
"Temos treinado os aspetos defensivos e as transições rápidas para o ataque", explicou o técnico, que
quer aproveitar a arma do contra-ataque.
 
Refira-se que o saldo entre os dois países é favorável à Alemanha, que no último confronto venceu
(26-21) Portugal no Torneio Internacional de Espanha, em Algeciras'2009.
 
Continuar a ler
 
Portugal, com 12 derrotas e 2 vitórias, tem, no entanto, um sucesso muito importante, quando
derrotou (21-19) a Alemanha, em Koblenz, em 1996, na qualificação para o Mundial.O outro triunfo
das quinas aconteceu em Estrasburgo, em 2000, quando Portugal ganhou por 24-23.
 
Entretanto, o islandês Dagur Sigurdsson, selecionador da Alemanha, não deverá renovar o seu
contrato, porque ao ganhar o ouro no Europeu e o bronze no Rio'2016 tornou-se num dos treinadores
mais procurados.
 
Autor: Alexandre Reis
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Refira-se que o saldo entre os dois países é favorável à Alemanha, que no último confronto venceu
(26-21) Portugal no Torneio Internacional de Espanha, em Algeciras'2009. 31-10-2016 . Record Por
Record A Seleção tem trabalhado com afinco no estágio de Rio Maior, com o objetivo de alcançar um
resultado positivo na Alemanha. A equipa das quinas viaja amanhã para Wetzlar, defrontando, na
quarta-feira, a campeã europeia em título e bronze no Rio'2016, na 1ª ronda do Grupo 5 de
qualificação para o Europeu'2018. Paulo Pereira, treinador de Portugal, sabe como parar a Alemanha:
"Temos treinado os aspetos defensivos e as transições rápidas para o ataque", explicou o técnico, que
quer aproveitar a arma do contra-ataque.Refira-se que o saldo entre os dois países é favorável à
Alemanha, que no último confronto venceu (26-21) Portugal no Torneio Internacional de Espanha, em
Algeciras'2009.Portugal, com 12 derrotas e 2 vitórias, tem, no entanto, um sucesso muito importante,
quando derrotou (21-19) a Alemanha, em Koblenz, em 1996, na qualificação para o Mundial.O outro
triunfo das quinas aconteceu em Estrasburgo, em 2000, quando Portugal ganhou por 24-
23.Entretanto, o islandês Dagur Sigurdsson, selecionador da Alemanha, não deverá renovar o seu
contrato, porque ao ganhar o ouro no Europeu e o bronze no Rio'2016 tornou-se num dos treinadores
mais procurados.
 
31-10-2016 . Record
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