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Inicia-se hoje a 1ª Fase do Tor-
neio de Apuramento para a Selec-
ção Nacional de Bridge, que de-
correrá em cinco fins-de-semana
alternados, com a última fase a
terminar a 21 de Março. Miguel
Teixeira e Carlos Luiz serão os
representantes da Madeira neste
evento que reúne os jogadores de
topo da modalidade, sendo que
Carlos Luiz está isento desta pri-
meira fase por ter feito parte da
mais recente delegação portu-
guesa.

Esta duríssima prova destina-
se a apurar os três pares que dis-
putarão os Campeonatos Euro-
peus da modalidade, a disputar

de 12 a de 27 de Junho em Osten-
de, na Bélgica.

Por cá, Miguel Ascenção e Ri-
cardo Fernandes comandam o
Campeonato Regional de Pares
de 2010 ao fim da primeira ses-
são, disputada no Clube Sports
Madeira a 14 de Janeiro. Em se-
gundo lugar estão Gonçalo Esme-
raldo e Nuno Pereira, enquanto o
par constituído por Miguel Tei-
xeira e Rodrigo Martins Soares
ocupava a terceira posição. A se-
gunda sessão disputou-se ontem
à noite e a terceira e derradeira
sessão será jogada no dia 28 de
Janeiro, pelas 21 horas, na sede
do Clube Sports Madeira.

A equipa feminina do CAB Madei-
ra inicia hoje em Vagos a disputa
da Taça Federação da Liga Femini-
na de Basquetebol. Esta competi-
ção, tem a particularidade de reu-
nir as oito melhores equipas na
prova, no final da 1.ª volta.

Desta feita a Madeira apenas vai
estar representada pelas ‘Amigas’,
uma vez que o CF União, 9.º classi-
ficado, ao fim das primeiras nove
jornadas, não se apurou.

Para a ronda de abertura marca-
da para hoje as comandadas de
João Paulo Silva e Carlos Sousa,
vão entrar em acção pelas 22 horas,

horário previsto para o início do 4.º
jogos dos 1/4 de final.

Pela frente as insulares vão ter a
formação da Quinta do Lombos,
8.ª classificada da Liga Feminina.

As madeirenses apresentam-se
como favoritas, no entanto à que
ter em conta que a internacional
portuguesa Paula Muxiri deixou a
Liga Feminina 2 de Espanha, para
reforçar a formação de Lisboa.
Nota ainda para a troca da dupla de
estrangeiras, já que saíram Dan-
nielle Anders e Dominique Gatuso,
entrando para os seus lugares, as
norte-americanas Taylor-James
(extremo de 1,83 metros) e Domi-
nic Cranford (base de 1,73 metros).
L. L.

Super motivados
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A Supertaça que se disputa desde
ontem até domingo no Arena de
Portimão, é para os seis primeiros
classificados do campeonato nacio-
nal da I Divisão de andebol masculi-
no, no escalão sénior (apuramento
conseguido no fim da primeira volta
da fase regular), uma das poucas
‘portas’ de acesso a uma competição
europeia na próxima temporada.

Para o Madeira Andebol SAD,
sem dúvida que constitui uma exce-
lente oportunidade competitiva de
marcar presença na ‘agenda’ do an-
debol nacional colocando os madei-
renses de novo no mapa dos repre-
sentantes nacionais na Europa do
andebol. Um objectivo ambicioso
mas que não deixa de estar nas con-
tas dos madeirenses que surgem
neste evento relevando vontade em
poder atingir a meta final.

Sem poderem contar com Carlos
Galambas, uma baixa de vulto na es-
tratégia do técnico Paulo Fidalgo, a
SAD apresenta esta tarde às 15 horas
frente ao Benfica argumentos para
pelo menos discutir o resultado, tal
como podemos confirmar pela voz
do seu treinador, que desde Porti-
mão falou à reportagem do DIÁRIO,
depois de ter assistido ao encontro

entre o Benfica e Belenenses, ganho
pelos homens do Restelo, adversá-
rios dos madeirenses nesta competi-
ção.

“O objectivo de ir à final mantêm-
se independentemente do resultado
entre o Benfica e o Belenenses.
Creio que só no fim desta fase regu-
lar é que tudo será decidido quem
chegará à final mas repito deseja-
mos alcançar o primeiro lugar”.

A derrota do Benfica primeiro ad-
versário pode condicionar a estraté-
gia da SAD. “Não creio. Reconheço
que o Benfica venha de uma derrota

com o orgulho ferido, pelo que que-
rerão fazer melhor do que foi possí-
vel no encontro com o Belenenses’.

Já em relação à análise feito no
jogo de ontem: “Tenho de admitir
que fiquei surpreendido com as
duas equipas. Esperava mais do
Benfica. O Belenenses também aca-
bou por fazer um bom jogo. Sobre-
tudo temos é de concentrar toda a
nossa energia no jogo frente ao nos-
so próximo adversário o Benfica, lu-
tar com tudo que podemos para que
a SAD possa ser um protagonista
pela positiva nesta Supertaça”.

CABnaTaçaFederação
LEONEL LUÍS
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Natação regressa com
Torneio Francisco Sousa
O Complexo de Piscinas
Olímpicas do Funchal recebe
hoje e até domingo o Torneio
Francisco Rodrigues de Sousa.
Numa competição destinada aos
vários escalões esta arranca hoje
pelas 19 horas com a realização
da primeira jornada. Para
amanhã estão destinadas duas
sessões, pelas 9 e 16 horas,
enquanto a derradeira ronda está
marcada para domingo a partir
das 9 horas.

Duarte Freitas volta ao
Circuito Ibérico em golfe
Depois do 23º lugar na segunda
prova pontuável para o Circuito
Ibérico de Golfe Profissional o
madeirense Duarte Freitas volta a
entrar em acção hoje, desta feita
no Pestana Silves IGT Challenge, a
ter lugar na cidade algarvia de
Silves. Na primeira volta da
competição o jogador insular, há
muito radicado na Alemanha irá
entrar em acção pelas 9h25 horas
juntamente com os britânicos
Mark Davies e Chris Farsworth.

Dojo da Apel recebe 1.º
‘Zéponês’ da temporada
O Dojo da Apel recebe amanha
pelas 14 horas o 1.º Torneio
Zéponês’ da temporada de judo.
A prova tem início previsto para
as 14 horas. Recorde-se que esta
competição é destinada aos
escalões de Infantis, Iniciados e
Juvenis.
Até final da presente temporada
estão previstas a realização de
mais quatro provas do ‘Zéponês’;
27 de Fevereiro, 24 de Abril, 9 de
Outubro e 27 de Novembro.

Caniçal recebe ‘regional’
de karaté em seniores
O Pavilhão do Caniçal vai ser
palco do Campeonato Regional
de karaté em seniores. a prova
esta marcada para amanhã e
tem início previsto pelas 9
horas.
Recorde-se que em jogo para
além dos títulos regionais da
diferentes categorias de peso,
está também o apuramento para
o respectivo Campeonato
Nacional, que se realizará a 6 de
Março de 2010.

Bridgemadeirense ‘ataca’

Maria João tem treinado condicionada devido a entorse. FOTO ASPRESS

Paulo Fidalgo não poderá contar com Galambas no jogo de estreia da Supertaça, diante do Benfica. FOTO ASPRESS

BELENENSES E FC PORTO COM ESTREIA VITORIOSA

O Belenenses venceu ontem o
Benfica, por 29-27, em jogo da
primeira jornada do Grupo A
da Supertaça de andebol, e
onde está incluída a equipa
madeirense, do Madeira
Andebol SAD que hoje entra
em acção. No encontro de
abertura da competição, o
Benfica começou melhor,
alcançando o intervalo a vencer
por duas bolas (13-11). Contudo
e após o descanso o Belenenses
foi mais forte e conseguiu
passar para frente para acabar

o jogo com uma vitória por 29-
27. No segundo jogo da tarde e a
contar para o Grupo B, o FC
Porto não sentiu dificuldades
em ultrapassar. Pode dizer-se
que foi um jogo de sentido
único, que a turma do Porto
venceu depois de comandar o
marcador durante 60 minutos.
Depois de ir para o descanso
com uma vantagem de três
golos (14-11), o FC Porto
ampliou a diferença no
derradeiro período acabando
por triunfar por 27-22.


