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O ANDEBOL. Vardar Skopje é 
o único clube não francês na 
final 4 da Liga dos Campeões 
que dias 26 e 27, em Colónia, 
opõe os macedónios ao 
Montpellier e Nantes ao PSG. 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 8,90 x 15,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75077278 21-05-2018

ANDEBOL D R. 

Madeira, SAD conquistou a 18.' Taça de Portugal da sua história 

Madeirenses em festa tripla 
Juntaram, ontem, a Taça 

de Portugal à Supertaça e 
ao campeonato 

O Madeira, SAD conquis-
tou a Taça de Portugal femi-
nina, ao vencer o SIR 1.2  de 
Maio por 27-14 (12-6 ao inter-
valo), ontem, em Vila Pouca 
de Aguiar. É a 18.2  Taça no 
historial da equipa, mas a pri-
meira desde 2014/15, sendo 
que, esta época, as madeiren-
ses fizeram o pleno: já tinham 
conquistado a Supertaça e o 
título nacional da 1. Divisão. 

«Estas fantásticas atletas  

provaram a sua qualidade. Esta 
temporada fizemos 34 jogos, 
ganhámos 33 e empatámos 
um. Não é fácil manter um ní-
vel destes ao longo de uma 
época. Estou muito feliz: três 
disputas de título, três con-
quistas para a Região Autó-
noma da Madeira», disse San-
dra Fernandes, treinadora do 
Madeira, SAD, que lidera a lis-
ta de vencedores da Taça (18), 
seguido do Benfica, com 6. 

O presidente do Gover-
no Regional da Madeira, Mi-
guel Albuquerque, felicitou 
a equipa. 
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ANDEBOL FEMININO-TAÇA 

MADEIRA SAD GANHA 
A equipa de andebol feminino 
do Madeira SAD conquistou 
ontem a. sua 18.a Taça de Por-
tugal, ao vencer o SIR 1.0  de 
maio por 27-14, em jogos reali-
zados em Vila Pouca de Aguiar. 
Ao intervalo, o conjunto insu-
lar. que teve como melhor 
marcadora Beatriz Sousa, com 
oito golos, já liderava o marca-
dor por 12-6. 
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Juniores do Alavarium discutem título da 2.ª Divisão
A equipa júnior masculina do Alavarium venceu (28-26), ontem, no recinto do Boavista
e terminou em 1.º lugar a Zona 1 da 2.ª Fase do Nacional de 2.ª Divisão de Andebol.
Agora, vai discutir o título nacional do escalão com o Benavente, vencedor da Zona 2.
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SIR/JOÃO BARROS 14 
MADEIRA SAD 27 

ANDEBOL 

Imparável Madeira SAD 
ganha a Taça de Portugal 

"Terminamos 
urna época 
fantástica" 
A internacional Isabel Góis foi 
uma vez mais na final de ontem 
uma das principais protagonis- 
tas. Sobre este título destacou: 

"Foi a cereja em cima do bolo. 
Faltava-nos este título e creio 
que foi extremamente justo. 
Realizamos uma época a todos 
os níveis de grande qualidade, 
creio que fomos a melhor equi- 
pa da época e por isso estamos 
muitos felizes. Juntar mais este 
troféu à Supertaça e ao título de 
campeão nacional foi muito 
importante para o plantel. Mui- 
to mais do trabalho individual 
creio ser justo destacar neste 
momento todo o grupo de tra- 
balho". 

PAVILHÃO Vila Pouca de Aguiar 
ÁRBITROS Pedro Fernandes e João 
Nunes 

SIR/JOÃO BARROS: na, Telma, 
aela, Adriana 

, na' revés ), Miriam 
Almeida (2), Ana Pinto, Nadezza, 
Isabel, Carolina, Ana Sacramento, 
Barbara Ferreira (3), Adriana Bastos 

lana Alves. 
MADEIRA SA # Isabel Gois, Anais 

Monica Gomes, Mariana 
Sousa, Beatriz Sousa (8), Márcia 
Abreu, Filipa Correia (1), Sara 
Gonçalves (2), Mónica Soares (6), 
Mónica Correia, Cristiana Morgado (4), 
renata Tavares (5), Maria Figueiredo e 
Patrícia Fagundes (1). 

"Estamos todas 
de parabéns 
pela Taça" 

AO INTERVALO 12-6 (Madeira SAD) 

Ontem em Vila Pouca de Aguiar a 
festa foi do Madeira Andebol SAD 
que fechou da melhor maneira uma 
época brilhante vencendo a Taça de 
Portugal 2017/2018 
FOTOS BRUNO MOURA 

MADEIRA ANDEBOL 
SAD CONQUISTA A 
SUA 18.' TAÇA DE 
PORTUGAL NA SUA 
HISTÓRIA 

A madeirense Beatriz Sousa 
com 8 golos apontados foi uma 
das revelações desta final e 
será certamente da época que 
ontem terminou. Com  17 anos, 
a internacional portuguesa ga- 
nhou um papel determinante 
na SAD como ontem voltamos 
a assistir. 

"Estamos muito felizes por 
mais esta importante conquista 
para o Madeira Andebol SAD. 
Estivemos muito bem em ter- 
mos defensivos. Em termos in- 
dividuais estou feliz, mas muito 
mas quero destacar todas as co- 
legas, técnicos e dirigentes estão 
de parabéns". 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Imparável este Madeira Andebol 
SAD comandado pela técnica San- 
dra Fernandes. As madeirenses 
dominaram por completo a tem- 
porada 2017/2018 vencendo todas 
as competições oficiais. Ontem 
juntaram à Supertaça e ao Cam- 
peonato Nacional a Taça de Portu- 
gal, a sua 18.a conquista, batendo 
na final realizada em Vila Pouca 
de Aguiar, o SIR/Colégio João 
Barros por 27-14 com 12-6 ao in- 
tervalo. 

Números impressionantes des- 
te grupo de trabalho que em 35 jo- 

Andebol jovem 
participou na 
fase nacional 

taram com enorme brio entregando 
a esta festa do andebol feminino 
muita qualidade. 

Para o Madeira Andebol SAD 
sem dúvida o fechar de uma tempo- 
rada onde quase tudo foi perfeito, 
vitórias em todas as competições 
nacionais, 35 jogos sem conhecer 
qualquer derrota numa época mar- 
cada também pelas dificuldades in- 
ternas em termos de trabalho. San- 
dra Martins e toda a sua estrutura 
técnica depois de um ano quase em 
branco, soube construir uma equipa 
bem mais consistente e de onde se 
destacou sem dúvida o excelente 
ambiente no plantel onde a entre 
ajuda foi 'arma'. 

gos oficiais registaram 34 vitórias 
e um empate. Números sem dúvi- 
da que espelham a qualidade do 
trabalho ao longo da temporada. 

Mérito nesta final para todo o co- 
lectivo, mas sem dúvida que o nível 
exibicional colocando dentro de 
campo por Isabel Góis na baliza, 
Beatriz Sousa e Mónica Soares fora 
determinantes para que o conjunto 
comandado pela técnica Sandra 
Fernandes, outra das obreiras deste 
registo, fosse de muita qualidade. 

O SIR/Colégio João de Barros 
participou na sua primeira final e 
dignificou a vitória das madeiren- 
ses. A equipa apesar de revelar infe- 
rior às soluções das madeirenses lu- 

"Faltava-me a Taça de Portugal" 
A técnica Sandra Martins Fernan- 
des tem grandes responsabilidades 
na forma como a equipa atingiu a 
qualidade competitiva que permitiu 
a conquista de mais este título na- 
cional. 

"Foi de facto uma época muito 
positiva para todo o projecto. Que- 
ro dar uma palavra de enorme gra- 
tidão à estrutura administrativa 
pois criaram as condições para ter- 
mos uma equipa renovada e com- 

O andebol de formação da ma- 
deira esteve em acção a nível na- 
cional disputando as fases de 
apuramento nacionais. 

Em juvenis femininos o CS 
Madeira ganhou ontem a sua úl- 
tima partida ao Alcanena por 
26-21, resultado que no entanto 
não permite às jovens madei- 
renses seguirem para a fase fi- 
nal. O Juventude de Mar foi o 
vencedor desta fase. Já nos ini- 
ciados masculinos. a Região es- 
teve representada na fase de 
apuramento pela formação do 
CS Marítimo. Os madeirenses 
perderam ontem frente ao Zona 
Azul, equipa que segue para a 
fase final com o Sporting A. 

conseguimos fazer. Muitos jogos, 
muitas viagens, muito sofrimento, 
mas o grupo esteve particularmen- 
te unido e com um claro objectivo 
trabalhar com humildade para 
vencermos. 

Creio que demonstramos que fo- 
ram ao longo da época a equipa 
mais consistente e entendo que so- 
mos uns justos vencedores desta 
Taça, que para mim é gratificante, 
nunca tinha ganho este troféu". 

petitiva. Quero igualmente reno- 
var os meus parabéns para o ande- 
bol da Região Autónoma da Ma- 
deira. Todos os títulos são impor- 
tantes para afirmar uma terra que 
muito tem feito por esta modalida- 
de em Portugal. Não posso deixar 
de dar um grande obrigado a todas 
as jogadoras que esta época estive- 
ram a trabalhar no Madeira Ande- 
bol SAD. É delas este resultado foi 
delas toda a brilhante época que 
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Atletas da ADEF sagram-se vice-campeões nacionais
Os atletas Miguel Costa, Ruben Lopes e Gonçalo Domingues atletas iniciados da 
ADEF-CCS, sagraram-se, este fim-de-semana, vice-campeões nacionais de selecções
regionais em andebol.
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Madeira SAD fechou urna época plena de festas 

Madeira SAD leva 
18.a Taça de Portugal 
••• O Madeira SAD chegou a 
Vila Pouca deAg-uiar com o tí-
tulo de campeão nacional no 
bolso - vitóriapor 3-0, na final 
do play-off, sobre °Colégio de 
Gaia- e saiu daquela localida-
de com a dobradinha. Na ver-
dade, saiu com o pleno, uma 
vez que, no início da época, já 
havia ganho a Supertaça, com 
triunfo também sobre as 
gaienses, por 21-16. 

Desta vez, depois de derro-
tar, respetivamente, o Colégio 
de Gaia (23-22), nas meias-fi-
nais, e o SIR 1.° de Maio/Colé-
gio João de Barros (27-14), na 
final, o conjunto de Sandra 
Martinsconquistoual8.aTaça 
de Portugal do seu historial, 
sucedendo ao... Colégio cle 
Gaia. Beatriz Sousa, com oito 
golos, foi a melhor marcadora 
da final. -RUIGUIMARÃES 
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FERMENTOES-  ESTREIA-SE 
E HORTA REGRESSA À 1 DMSÃO 
O Fermentões, pela primeira vez, e o 
Sporting da Horta, que regressa, garantiram 
este fim de semana a subida à I Divisão 
Nacional de andebol. O conjunto minhoto, 
clube de onde saíram figuras como Carlos 
Ferreira ou Tiago Pereira, derrotou o Póvoa, 
por 27-23, enquanto os açorianos receberam e 
venceram a Sanjoanense, por 29-26, e um ano 
depois estão de volta. —R.G. 
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Andebol Taça de Portugal feminina 

Madeira SAD celebra conquista da 18.' Taça de Portugal 

Madeirenses 
fazem o pleno 

Após sofrer para elimi-
nar o Colégio de Gaia nas 
meias-finais (23-22), o Ma-
deira SAD impôs-se com 
total naturalidade ao SIRI.' 
Maio na final da Taça de 
Portugal, venceu por 27-14, 
e conquistou o troféu pela 
18.a vez. Um final de época 
em cheio para as madei-
renses, que fizeram o pleno 
ao juntar a Taça ao Cam-
peonato e Supertaça. 

A final teve um início 
equilibrado, sendo neces-
sário esperar até aos seis 
minutos para ver o primei-
ro golo, da autoria de Caro-
lina Gomes. O Madeira 
SAD respondeu pronta-
mente à desvantagem e 
embalou para a reviravol-
ta. Ao intervalo, as madei-
renses já tinham uma con-
fortável vantagem de seis 
golos (12-6). 

A supremacia das insula-
res acentuou-se na segun-
da parte e o resultado foi, 
com naturalidade, ganhan-
do contornos ainda mais 
expressivos. Beatriz Sousa,  

com oito golos marcados, 
esteve em plano de desta-
que no triunfo do Madeira 
SAD. 

"Estas fantásticas atletas 
provaram a sua qualidade. 
Nesta temporada, fizemos 
34 jogos, ganhámos 33 e 
empatámos um. Não é fácil 
manter um nível destes ao 
longo de uma época. Estou 
muito feliz. Foram três dis-
putas de título e três con-
quistas para a Região Autó-
noma da Madeira" congra-
tulou-se, orgulhosa, Sandra 
Fernandes, treinadora das 
insulares. N.V.S. 

SIR 1.2  Maio 14  
Madeira SAD 27  
Local Pavilh3o Munmpal de Vila Pouca de Aguiar. 
Árbitros Pedro Femandes e João Nunes 
sia viciai Adriana Bastos (2), MiriareAlmeida 
(2), Telma Amado, Adriana Lage (4), Ana Neves 
(1), Carolina Gomes (2) e Diana Roque. legaram 
ainda: Mihaela Talmaci, Ana Pinto, Naddeza Abreu, 
Isabel Cardoso, Carolina Cintra, Ana Sarmento, 
Bárbara Ferreira (3), Vera Gomes e Adriana Akes 
Treinador Paulo F&r. 
Madeira SAD Mônica Gomes, Sara Gonçalves  
(2), Mônica Soares (G), Cristiana 4), 
BeatrizSousa (8), Renata Tavares(5) e Isabel Góis. 
Jogaram ainda: Arais Gouveia, Mariana Sousa, 
Márcia Abreu, Roa Correia (1), Mônica Correia, 
Mana Figueiredo e Patricia Morais (1). 
Treinador Sandra Fernandes. 
Ao intervalo 6-12. 
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ANDEBOL 

Madeira SAD conquista 
a sua 18.a  Taça feminina 

O Madeira SAD venceu ontem a 
sua 18.a Taça de Portugal feminina, ao 

bater (27-14) o Colégio João Barros, na 
final em Vila Pouca de Aguiar. Beatriz 

Sousa (8 golos), Mónica Soares (6) e Renata 
Tavares (5) brilharam pelas insulares. 
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A11Madeira SAD conquista Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2018

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Ruben Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=55a46643

 
Madeira SAD conquista Taça de Portugal Ruben Pires 09:25
 
Este triunfo da equipa feminina do Madeira SAD na Taça de Portugal junta-se à vitória no campeonato
nacional.
 
Federação Portuguesa de Andebol
A equipa feminina do Madeira SAD conquistou a Taça de Portugal, pela 18ª vez, no passado domingo
ao derrotar o 1º de Maio/ Cj Barros por 27-14. A colectividade madeirense já se tinha sagrado campeã
nacional da modalidade nesta temporada.
O Madeira SAD acabou por vencer a Taça de Portugal num triunfo relativamente confortável frente ao
1º de Maio/ Cj Barros por 27-14.
A equipa feminina do Madeira SAD teve um embate muito disputado nas meias-finais da prova onde
acabou por levar de vencida o Colégio de Gaia por 23-22. Quanto ao 1º de Maio/ Cj Barros teve de
passar, na mesma fase da competição, pelo Maiastars, num jogo que acabaram por ganhar por 26-24.
Continuar a ler
Com esta vitória na Taça de Portugal o Madeira SAD dá seguimento a uma temporada de triunfo
depois de ter confirmado o título nacional de andebol recentemente.
De recordar que a equipa feminina do Madeira SAD tinha triunfado na Taça de Portugal na temporada
de 2014/2015 pela última vez.
O Governo Regional já felicitou a conquista alcançada pela equipa feminina do Madeira SAD.
 
2018-05-21 09:25:26+01:00
 
Ruben Pires
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Grupo B: Xico Andebol vence, mas desce de divisão; Maia/ISMAI garante
permanência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/05/2018

Meio: ZeroZero.pt Online

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=221602

 
Este fim de semana, o Xico Andebol confirmou a descida de divisão, apesar da grande vitória frente ao
Belenenses. Ainda nas contas da descida, o Maia/ISMAI garantiu a permanência e o Fafe saiu da zona
de despromoção, por troca com o São Bernardo.
 
Vitória vimaranense teve sabor amargo
 
©Os Belenenses - AndebolO Xico Andebol foi vencer ao terreno do Belenenses por 31x32, após uma
grande reviravolta, mas que não impediu a sua descida de divisão. O conjunto de Belém descolou no
marcador e cavou uma diferença de cinco golos, com que as equipas seguiram para intervalo (17x13).
No reatamento, os vimaranenses transfiguraram-se, conseguiram igualar e, a sete minutos do fim,
viraram o resultado, vencendo por 31x32.
 
A nível individual, João Ferreira (12 golos) foi o artilheiro dos azuis do Restelo, enquanto Bruno
Landim e Francisco Ribeiro (ambos com oito tentos) foram os elementos mais concretizadores da
turma de Gustavo Castro.
 
Remontada atirou aveirenses para zona de descida
 
©Ruiva Rodrigues/Boa-Hora FC AndebolNo Pavilhão Fernando Tavares, o Boa-Hora recebeu e venceu
o São Bernardo por 36x34, resultado que 'atira' os aveirenses para a zona de despromoção. A
primeira metade foi marcada pelo equilíbrio, embora com um ligeiro ascendente dos forasteiros, que
foram para os balneários em vantagem (17x18). No segundo tempo, os lisboetas foram à procura da
vitória, mas o conjunto de João Alves manteve-se firme e aguentou as investidas. Contudo, a dois
minutos do final, o Boa-Hora conseguiu a remontada e acabou mesmo por triunfar (36x34).
 
A nível individual, André Lima (oito golos), Luís Nunes e Rui Barreto (ambos com sete) foram os
melhores marcadores da turma de Luís Santana, enquanto Tiago Sousa, Jonas Alves (ambos com oito
tentos) e Jorge Justino (sete) foram os 'homens-golo' dos visitantes.
 
Empate deu permanência e 'linha de água'
 
©Luís Vieira/Federação de Andebol de PortugalO Fafe empatou 22x22 na receção ao Maia/ISMAI,
resultado que foi suficiente para os fafenses abandonarem a zona de despromoção. Após um início
equilibrado, os homens da casa descolaram no marcador, com o guardião Nuno Silva (19 defesas) em
destaque, e chegaram ao descanso na frente do marcador (13x9). Na segunda metade, os visitados
continuaram na liderança, mas a dois minutos do final, os forasteiros chegaram à igualdade e
conseguiram levar dois pontos para a Maia (22x22).
 
A nível individual, Vasco Santos (cinco golos), João Ferreira, Tiago Silva e Luís Pereira (todos com
quatro) foram os melhores marcadores da equipa de Ricardo Guimarães, enquanto Tiago Magalhães
(cinco tentos) e António Ventura (quatro) foram os mais concretizadores dos maiatos.
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Líder não deu hipóteses
 
©Pedro Alves/Federação de Andebol de PortugalO líder Águas Santas triunfou por 36x26 na receção
ao Arsenal da Devesa, que já garantiu a permanência na Andebol 1. Numa partida onde o andebol
ofensivo foi privilegiado, os arsenalistas entraram bem, mas foram os maiatos a chegar ao intervalo
em vantagem (19x15). Na segunda metade, os pupilos de Rolando Freitas mantiveram a intensidade e
alcançaram um triunfo expressivo por dez tentos de diferença (36x26).
 
Individualmente, Pedro Cruz (11 golos) e Elias António (sete) foram os artilheiros da turma visitada,
enquanto Vasco Areias (sete golos) e André Caldas (seis) foram os melhores marcadores do emblema
de Braga.
 
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
2018/05/21 09:03
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