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Andebol — Liga dos Campeões

Besiktas vem a Braga
após derrota na Dinamarca
EHF CHAMPIONS LEAGUE
| Redacção |

Em jogo da sexta jornada
do Grupo D da Liga dos
Campeões Europeus de
andebol, o Holstebro venceu ontem, na Dinamarca,
por 29-25, os turcos do
Besiktas Mogaz — clube
que no próximo sábado
vem jogar em Braga com
o ABC/UMinho.
Também para esta ronda,

o Nantes bateu em França
o Dínamo de Bucareste
por 26-24, continuando na
frente da tabela classificativa, com 11 pontos.
Na luta pelo segundo lugar, que também dá acesso
à próxima fase, está agora
o Motor Zaporozhye, que
no sábado ganhou por 13
golos (22-35), em Braga .
Com os mesmos 7 pontos, o Besiktas é terceiro,
mas em menor rácio de

golos marcados e sofridos
(175-157 dos ucranianos e
162-168 dos turcos).
Seguem-se com 4 pontos
Dínamo de Bucareste e
ABC/UMinho, com os
bracarenses em situação
inferior após a goleada sofrida no sábado (175-176
os romenos, 175-189 os
minhotos).
O Holstebro é último
com 3 pontos. No sábado
o ABC recebe o Besiktas.
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e MODALIDADES

Madeira SAD amanhã
em casa do FC Porto
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Depois da folgada vitória na noite
de sábado nos Açores (ver texto
abaixo), os madeirenses do Madeira Andebol SAD prosseguem a
sua 'saga' de encontros fora da Região já amanhã, onde a partir das
21 horas no Dragão Caixa defrontam o FC Porto, encontro que por
acordo dos dois emblemas foi
realizada a troca de calendário.
É não se afigura nada fácil este
compromisso em casa da poderosa
formação do Porto, conjunto que
até ao momento leva por vitórias
os onze jogos já efectuados, números que entregam aos nortenhos a
liderança do campeonato nacional
da I Divisão com grande destaque.
Não menos bem colocado está o
Madeira Andebol SAD.
O conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo segue na quarta Madeirenses confiantes amanhã no Porto
posição com 25 pontos tendo nos
onze jogos efectuados somando grande meta frente ao Porto é criar sitivo no Dragão. A equipa tem resete vitórias e quatro derrotas. um jogo positivo e manter a boa di- velado uma boa atitude competitiUma prestação que se enquadra nâmica da sua equipa.
va obviamente que perante um adnum campo bem positivo tendo
"Vamos actuar num reduto sem- versário deste calibre teremos de
em consideração as muitas dificul- pre muito complicado e contra apostar numa boa defesa, com nídades que os madeirenses têm uma grande equipa. O Madeira veis de concentração elevados de
atravessado neste início de tempo- SAD tem como objectivo criar con- modo a aproximarmos o nosso anrada. Para o técnico madeirense, a dições para fazermos um jogo po- debol da mais-valia portista".
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Vitória folgada nos Açores
Na noite de sábado na Cidade da
Horta, nos Açores, registou-se
uma excelente vitória d o Madeira
Andebol SAD frente ao Sporting
da Horta por 36-20, com 21-8 ao intervalo , vantagem igualmente favorável aos madeirenses. A vitória
mais folgada no presente campeonato por parte dos madeirenses,
que, assim, conseguem manter o
grupo de trabalho num excelente
posição na tabela classificativa,
um quarto lugar tendo apenas à

sua frente aos grandes candidatos
ao título nacional. Sábado nos
Açores registe-se a boa estreia dos
jovem de 18 anos Augusto Aranda,
andebolista emprestado até final
da temporada pelo Benfica ao Madeira SAD com 4 golos apontados,
mas também dos jovens madeirenses que Paulo Fidalgo fez alinhar e
sobretudo da equipa que apresentou um andebol eficaz, com excelentes níveis de eficácia defensiva,
factores que transmitiram ao 'sete'

MADEIRA SAD

total concentração para dominar a
equipa da casa, Sporting da Horta
por agora longe do valor que já
apresentou na I Divisão mas ainda
assim uma equipa com mais valias.
A SAD alinhou com, Yusnier, Bruno Moreira (1), Augusto Manda
(4), João Martins (1), Daniel Santos (4), Luís Carvalho, Nuno Silva
(6), João Miranda (4), Hugo Rosário (2), Diogo Alves, João Gomes
(2), Nelson Pina (7) e Fábio Magalhães (5).
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Filipa Franco
já pensa no
regresso
Filipa Franco já pensa no regresso à
equipa. Depois do susto de sábado
frente ao Zagreb, a central das
madeirenses aguarda agora pelos
exames médicos de modo a saber a
dimensão da lesão. Até lá promete
que vai torcer por fora pela equipa.
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Andebol: Campeões

Nantes venceu
e reforçou
comando
O Nantes venceu, ontem,
o Dínamo de Bucareste
(26-24) em encontro da
6.ª jornada do Grupo D da
Liga dos Campeões europeus de andebol – do qual
faz parte o ABC – e continua destacado no comando, co mais quatro pontos
que o Motor, que no sábado goleou os academistas
em encontro disputado
em Braga (35-22). Também ontem, o Holstebro
venceu o Besiktas (26-24).
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Madeira SAD “cilindra”
Sporting da Horta
A equipa de Paulo Fidalgo, a comprovar a excelente época, foi até aos Açores
vencer a equipa local por claros (20-36), com 8-21 ao intervalo.

Equipa de Paulo Fidalgo, aqui antes do jogo com SP Horta, foi até aos Açores exprimir a sua superioridade.

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt
Madeira SAD venceu na
deslocação à Horta, onde
jogou com a equipa SC
Horta, por claros 20-36,
num jogo praticamente
de sentido único. Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipa de Paulo Fidalgo, a consolidar
a posição na tabela classificativa
e a comprovar a excelente época

O

da sua formação.
Depois do equilíbrio inicial,
embora mais consentido do que
forçado, a turma madeirense começou por desiquilibrar a seu
favor, jogando muito mais em
velocidade, o que foi avolumando
o marcador. Chamou a si o controlo do jogo e do marcador, tal
como se verificou no fim.
Pouco a pouco, a equipa de
Paulo Fidalgo foi dilatando o resultado, numa diferença que, ao
intervalo, se situava nos 13 golos
(8-21). A segunda parte, em virtude das muitas substituições
nos insulares madeirenses, aca-

bou por ser menos desnivelada,
pois SC Horta já não foi capaz
de competir com a qualidade
dos jogadores da Madeira, embora conseguissem recuperar
um pouco a diferença com que
perdiam ao intervalo (12-15) e
perdeu, por claros 20-36. Nada a
dizer em mais uma exibição categórica do Madeira SAD.
Com o triunfo deste fim de semana, a equipa do Madeira SAD
mantém a quarta posição na tabela classificativa, com 25 pontos,
ainda à frente do campeão nacional ABC e atrás dos três grandes. JM
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RIO AVE

Arranque da era Luís Castro
Primeiro dia de
trabalho do novo
treinador, que chega
com o adjunto Vítor
Severino

Luís Castro de volta à I Liga

denses. O treinador será apresentado aoiníciodatarde, sendo acompanhado nesta aventura por Vítor Severino,
treinadorque também estava
inserido na estrutura técnica
dos dragões, nestaépocacomo
••• Abre-se hoje uma nova adjunto da equipa de sub-19,
etapa na vida do Rio Ave com sendo um elemento da cona chegada de Luís Castro, que fiança de Luís Castro após cerrescindiu com o FC Porto, ca de um ano e meio de trabaonde orientava a equipa B, lho conjunto no setor de forpara assinar um contrato de mação do FC Porto. Antes,
época e meia com os vila-con- Vítor Severino, 33 anos, foi

coordenador da formação da
Académica, clube onde se iniciou como treinador em
2005.
Ao que tudo indica este será
este oúnicotécnico a acompanhar Luís Castro, sendo que a
restante equipa será composta por três elementos que já
trabalhavam no RioAve, casos
de Augusto Gama (adjunto),
Nuno Batista (scoutinge recupelador físico) e César Gomes
(guarda-redes)--anDatvmoso
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ANDE BOL. Depois de na
véspera o ABC ter pedido (2735) na receção aos ucranianos
do Motor Zaporozhye, os
franceses do Nantes
venceram (26-24) o Dínamo
de Bucareste e os
dinamarqueses do Holsterbo
bateram (29-25) os turcos do
Besiktas, na ronda do
Grupo D da Liga dos
Campeões. Comanda o Nantes
(11 pts); o ABC é 4" (4).
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