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O ANDEBOL O Madeira SAD ganhou 
ao Boa Hora por 33-26 em jogo em 
atraso dos 1/16 avos da Taça de 
Portugal. Defronta o ABC nos 1/8. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho vai jogar no re-
cinto do Madeira Sad os oitavos
de final da Taça de Portugal de
andebol. A equipa insular ven-
ceu ontem o Boa Hora, por 33-
26, em encontro em atraso dos
oitavos de final.

Com este jogo,  o quadro dos
oitavos de final, a disputar no
dia 28 de Janeiro, fica assim de-

finido: 
São Mamede - SC Horta 
Vitória FC - Sporting 
FC Porto - Maia / ISMAI 
AC Fafe - AA Avanca 
Belenenses - Benfica 
Marítimo - 1º Dezembro 
Xico Andebol - Águas Santas
Madeira Sad - ABC/UMinho
Os vencedores dos oitavos de

final seguem em frente na com-
petição, para os quartos de final,
a disputar a 18 de Março.

Dia 18 de Janeiro

ABC/UMinho vai à Madeira
nos oitavos-de-final

DR

Bracarenses têm viagem à Madeira no caminho para a Taça de Portugal
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Madeira SAD apura-se 
para os 'oitavos' na Taça 

Fábio Magalhães esteve em destaque na vitõria do Madeira SAD. FOTO JOANA SOUSA 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticías.pt  

Com uma exibição de qualidade e 
um grande jogo do internacional 
Fábio Magalhães, que apontou 10 
golos, o Madeira Andebol SAD 
garantiu ontem no Pavilhão do 
Funchal, frente ao Boa-Hora, a 
passagem aos oitavos de final da 
Taça de Portugal, isto depois de 
bater a formação continental por 
32-26, com 19-14 ao intervalo 
igualmente favorável aos andebo-
listas comandados pelo técnico 
Paulo Fidalgo. 

Assim com este resultado cabe-
rá agora aos madeirenses recebe-
rem no Funchal no próximo dia 
28 de janeiro o ABC, uma elimina-
tória onde relembre-se também 
está o Marítimo que neste mesmo 
dia defrontará o L° de Dezembro. 

Ontem registe-se neste primei- 

CS MADEIRA GANHA 

Já no andebol feminino, registe-
se a vitória do CS Madeira ontem 
no reduto do Juventude de Mar 
por 24-17, com 13-9 ao intervalo 
também favorável às madeiren-
ses. Um resultado positivo neste 
acerto de calendário do campeo-
nato nacional da I Divisão, fase 
regular e que permite, às jovens 
comandadas pelo técnico Marco 
Freitas se manterem na luta por 
um lugar na fase final desta 
competição. 
A segunda volta da fase regular 
arranca no próximo fim de sema-
na com o sempre apetecível der-
bi entre as equipas do CS Madei-
ra e Madeira Andebol SAD, o ac-
tual líder da prova com 32 pon-
tos. O Sports é sexto agora so-
mando 22 pontos. 

ro apronto dos madeirenses no 
novo ano, um encontro claramen-
te dominado pelo melhor andebol 
do Madeira SAD, que se exibiu 
quer do ponto de vista colectivo 
quer em muitos apontamentos in-
dividuais, com muita qualidade. 
Natural por isso, que o domínio 
desta eliminatória fosse todo do 
Madeira SAD que diga-se, apesar 
da vantagem alargada, demons-
trou uma boa atitude competitiva 
a prometer para os grandes jogos 
que estão à porta, um Madeira 
SAD mais determinado. 

Os madeirenses alinharam com, 
Yusnier, Bruno Moreira (5), Au-
gusto Manda (4), João Martins, 
João Freitas, Daniel Santos, Luís 
Carvalho, Nuno Silva (3), Pedro 
Rodrigues, Diogo Gomes (1), João 
Miranda (4), Hugo Rosário (4), 
Diogo, João Gomes (1), Nelson Pi-
na (1) e Fábio Magalhães (10). 
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Pedro Portela foi o melhor marcador nacional com io golos 

Portugal venceu a Áustria em Lamego 
Andebol 
Selecçâo Nacional 

Portugal venceu a Áustria, por 
32-25, em jogo de.preparação 
para a fase de apuramento 
para o Europeu de andebol 
masculino de 2018, disputado 
na tarde do passado sábado 
no Pavilhão Multiusos de La-
mego. 

Pedro Portela, com dez go-
los, foi o melhor marcador dó 
encontro que Portugal domi-
nou do primeiro ao último mi-
nuto, e que apenas na fase ini-
cial teve momentos de algum 
equilíbrio. 

Durante a primeira parte, a 
equipa nacional foi muito efi-
caz, em especial através dos 
seus pontas, Pedro Portela e 
Fábio Antunes. Ao intervalo, 
Portugal estava na frente com  

uma vantagem de quatro go-
los (18-14). 

No segundo tempo, o jogo 
não se alterou, com a equipa 
de Portugal muito agressiva a 
defender, criando muitas difi- 

culdades ao ataque austríaco, 
com várias soluções na frente 
para ultrapassar a defesa ad-
versária. 

Na baliza de Portugal, Paulo 
Pereira, seleccionador nacio- 

nal, rodou os três guarda-re-
des presentes no estágio de 
uma semana em Lamego. 

Primeiro Ricardo Candeias, 
depois Alfredo Quintana e 
mais tarde Hugo Figueiras -
este último recebeu no início 
da partida uma placa come-
morativa dos seus 100 jogos 
por Portugal - foram contri-
buindo para o avolumar da 
vantagem portuguesa no 
marcador até aos 32-25. 

Um jogo em, que o técnico 
nacional teve a oportunidade 
de dar minutos á todos os jo-
gadores que tinha disponíveis 
para esta partida, no que aca-
bou por ser um teste bastante 
positivo da equipa de Portugal 
com vista a dois importantes 
jogos frente à Suíça, em Maio, 
de apuramento para o Euro-
peu. 
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Selecção ganhou à 
Áustria em Lamego 
Andebol 1 P16 
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Andebol: Taça de Portugal

Madeira defronta ABC
O Madeira SAD qualificou-se, ontem, para os oitavos 
de final da Taça de Portugal em andebol ao bater o 
Boa Hora por 33-26, em jogo em atraso dos 1/16 fi-
nal da Taça de Portugal em andebol sénior mascu-
lino. No jogo disputado no Funchal, o Boa Hora fez 
uma boa primeira parte, tendo chegado ao intervalo 
a vencer (19-14), mas na etapa complementar os insu-
lares foram mais fortes e marcaram encontro com o 
ABC nos oitavos de final da prova. 

A ronda está agendada para o dia 28 de janeiro e 
dela fazem parte os jogos: São Mamede-Horta, Se-
túbal-Sporting, FC Porto-Maia, AC Fafe-Avanca, Be-
lenenses-Benfica, Marítimo-1.º Dezembro, Xico An-
debol-Águas Santas e AM Madeira-ABC. 
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Exibiçao de classe 
do Madeira SAD na Taça
Os “pupilos” de Paulo Fidalgo despacharam a formação do Boa Hora por (33-
26). Fábio Magalhães voltou a estar em destaque, ao marcar 10 golos.

O
Madeira SAD “arrancou”
ontem uma brilhante vi-
tória sobre o Boa Hora
(33-26), em jogo disputa-
do no Pavilhão do Fun-

chal e que contou para os 1/16
da Taça de Portugal, em seniores
masculinos de andebol.
A equipa de Paulo Fidalgo

Madeira SAD alcançou vitória convincente frente ao Boa Hora, em jogo a contar para a Taça de Portugal.

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt

©
 D

R
venceu as duas partes do en-
contro, tendo chegado ao inter-
valo a vencer por claros 19-14.
No segundo tempo, a vitória foi
confirmada por 14-12, onde, nes-
ta fase, o equilíbrio imperou.
Destaque na partida para o

Fábio Magalhães, que confirmou
a sua grande forma, ao marcar
10 golos na partida. Recorde-se
que o atleta do Madeira teve a
participação no dia anterior num
jogo com as cores da seleção
nacional, em partida de prepa-
ração para os desafios com a
Suíça.

Além da prestação do jogador
da formação madeirense, realce
ainda para os golos de Pedro
Miranda e Bruno Moreira, às
suas contas fizeram mais oito
golos no desafio.
Não fosse a exclusão de Mi-

randa, certamente que o seu pe-
cúlio teria aumentado. Um jogo
que voltou a ter uma moldura
humana em grande número,
enchendo o Pavilha da Capital
insular e que não deu os 60 mi-
nutos dispensados para assistir
a uma exibição de classe da
equipa de Paulo Fidalgo. JM
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»BEIM SAD BI 
FRENTE NA TAÇA DE PORTUGAL 
O Madeira SAD apurou-se ontem para os 
oitavos de final da Taça de Portugal de 
andebol, ao derrotar o Boa Hora, por 32-26, no 
único jogo que se encontrava por disputar da 
eliminatória anterior. Nos "oitavos", a jogar a 
28 de janeiro, os insulares recebem o ABC. 
Fábio Magalhães, que na véspera havia 
jogado em Lamego pela Seleção Nacional, foi 
a grande figura ao marcar dez golos. -R.O. 
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ANDEBOL O Madeira SAD 
apurou se para os oitavos-de - 
final da Taça de Portugal, ao 
bater ontem o Boa Hora por 33 - 
26. 0 ABC é o próximo 
adversário, em jogo marcado 
para o dia 28 deste mês. 
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Madeirense João Ferraz renovou com o Wetzlar da Liga Alemã de Andebol
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