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O Madeira SAD joga hoje no recinto do Académico do Porto. FOTO ASPRESS 

Madeira SAD e Sports 
com jornada no Norte 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticías.pt  

O Campeão Nacional em título em 
seniores femininos, o conjunto do 
Madeira Andebol SAD, e o vencedor 
da Taça de Portugal, o CS Madeira, 
competem este fim-de-semana 
numa dupla jornada toda ela dispu-
tada no Norte, encontros que mar-
cam o regresso ao campeonato de-
pois de uma paragem. 

Esta tarde a tarefa parece mais fa-
cilitada para as comandadas da téc-
nica Sandra Fernandes, que a partir 
das 19 horas actuam no reduto do 
Académico do Porto, recém-promo-
vido à principal competição nacio-
nal em femininos. Um jogo onde 
apesar das madeirenses se apresen-
tarem sem ritmo competitivo depois 
de uma longa paragem e com algu-
mas lesões pelo meio, têm a obriga-
ção de ficar com os três pontos em 
disputa. 

Já o CS Madeira não tem tarefa 
fácil em Gaia. A partir das 17 horas, 
as madeirenses medem forças pe-
rante um dos melhores plantéis da I 
Divisão, o Colégio de Gaia, que em  

casa costuma emprestar forte répli-
ca aos adversários. Um desafio im-
portante para a equipa depois do 
motivante apuramento europeu. 

No domingo, a partir das 15 horas, 
o Sports joga contra o Académico, 
estando reservado para as 17 horas 
em Gaia o jogo da jornada, entre o 
Colégio e o Madeira Andebol SAD.  

Duas equipas que lutam pelos títu-
los nacionais e que normalmente 
emprestam ao jogo muita qualidade. 

Entretanto, no Funchal, a partir 
das 14h30, no Pavilhão do Maríti-
mo, em Santo António, os verde-
rubros jogam para o 'nacional' da 
II Divisão, zona 1, recebendo o 
Xico Andebol. 
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Equipas madeirenses querem manter invencibilidade que ostentam até à data.

Madeira SAD e CS Madeira
cumprem este fim-de-se-
mana uma dupla jornada

fora de portas e ambas vão en-
frentar um “teste” com grau de
dificuldade acrescido, que dá
pelo nome de Colégio de Gaia. 
Ditou o sorteio que a equipa

de Marco Freitas seja a primeira
a disputar o duelo com as nor-
tenhas, numa partida agendada
para as 17h00 de hoje e com
transmissão na AndebolTV. O
Colégio de Gaia vai tentar capi-
talizar o “factor casa”, mas a
equipa do CS Madeira vem de-
monstrando que possui argu-

Andebol feminino com dupla jornada no Continente
mentos para disputar a vitória
em qualquer pavilhão nacional. 
No mesmo dia, a partir das

19h00, a equipa de Sandra Mar-
tins defronta o Académico FC,
num jogo em que as madeiren-
ses são claramente favoriats. 
Para amanhã foram agenda-

dos os dois encontros que en-
cerram a 4.ª jornada do Cam-
peonato 1ª Divisão Feminina. E
as equipas madeirenses vão tro-
car de adversário: o Académico
FC recebe o CS Madeira (15h00),
enquanto o Colégio de Gaia faz
de anfitrião ao Madeira SAD
(17h00). JM
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ANDEBOL: 
ALEMANHA 
ESTA NA MIRA 
•••ASeleção Nacional de an-
debol está, desde ontem, con-
centrada em Rio Maior, onde 
prepara o Grupo 5 de qualifi-
cação para o Europeu'2018, 
cuja fase final se realizará na 
Croácia. O estágio fica marca-
do pela estreia do técnico Pau-
lo Jorge Pereira aos comandos 
da equipa nacional (sucede a 
Rolando Freitas) e conta com 
quatro caras novas nos convo-
cados (a lista integra 20 joga-
dores, que serão reduzidos al6 
na hora de jogar): Miguel Bap-
tista (Avanca), Pedro Carva-
lho (FC Porto), André Gomes 
e Diogo Branquinho (ABC). Já 
na próxima quarta-feira (dia 
2), Portugal joga na Alemanha 
coma seleção da casa e, no do-
mingo, dia 6, recebe a Eslové-
nia, na Luz. Disputadas estas 
duas jornadas, a qualificação 
regressa em maio, altura em 
que a seleção joga com a Suíça. 
Em junho, encerra com a rece-
ção àAlemanha e deslocação à 
Eslovénia. Portugal não está 
numa grande competição des-
de 2006. 
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ANDEBOL 

"Orgulho" de Branquinho 
RI A Seleção já treinou ontem 
em Rio Maior, onde se está a pre 
parar para a P ronda do GrupoS 
de qualificação para o Euro - 
peu'2018, jogando, em Wetzlar, 
na próxima quarta- feira, frente à 
Alemanha, campeã em titulo. 

O treino de ontem decorreu 
com normalidade, sendo dedes 
tarar a chamada i néd i t a de I )iogu 
Branquinho (ABC), que ocupou  

lugar (ponta esquerda) do habi - 
t uai Pedro.  olha (Sporting). 

"Tenho um orgulho enorme 
em ser português e é para mim 
u ma grande honra represehtar 
equipa de iodos nós. Força Por - 
tugal!" , considerou Branquinho 
nas redes st)ciais. 

O estágio prossegue hoje com 
os treinos a incidirem sobre os 
aspetos defensivos . J A.R. 
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