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Matej Asanin 

SPORTING-ABC 
4 Finai 4 Supertaça masculina- 16.30 h Pavdinào Municipal. na Meda 

Ivan Nikcevic 

-  37  Pedro Valdés 
ix -2 

Carlos Ruesga 
-11 

Tiago Rocha 
PV -17 

Janko Bozovic 
Pedro Portela 77  

Hugo Rosário 
-51 

Nuno Silva 

Hugo Rocha 

Belmiro Alves 
-21 

Carlos Martins 

Dario Andrade 
- 

__=apoue 

Humberto 
Gomes 

COMPARATIVO 
4  ABC 2016/11 

Glt Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro Claudio 

Sia 

P1 Dictt araNOrisx Dario Andrade 
LE: Andre Gomes, Hug* Roda, Deldo Pina 

CT. Peio Seabra. Tomás Albuquerque 

LD  Petko Spinola 
PP: Carlos litanias, Miguel Sarmento, Miguel 
Bandeira 
P't Natio Pesqueira. Jose Costa 

4 Sporting 2016,17 

Glt Matei Asa*, usa Cudic, Manuel Gaspar 

PE Dlogo Branquino, Dario Andrade 
1E_ Fraribis Gire& Faio Pado Pinto. Pioico 
Bletanovic,EdmIsen Araújo 

G. Carlos Ruesga Carlos °melro 
13  trio km& Cláudio Pedroso 
PO  Pedro Portela, Francisco Tavares 

PV 16chal Kopco. Igor Zablc, Marco Oneto 

4 ABC 2017/18 

GR Humberto Gomes, Cláudio Silva, Rlcard,  
Ferreira 
PT  Dario Andrade. Rafael Peixoto 
lP Belmiro Alves, Deldo Pina, Francisco Silva, 
Hugo Manso 

Cl,  Num SO"va, Tomas Alooqueque 
Hugo Rosado 

PD  Carlos Martins. Miguel Bandeira 

PV:  Hogo Rocha, Roberto Fettein, Rui Ferroltz 

4 Sporting 2017/18 

GR:  Mate( Asardn, Idjosa Cudc, Manuel Gaspar 
PF:. Pedro Soba. Ivan Mikcevic, Felipe Borges, 
kolo Gaspar 

Frankis Cará, Pedro Baldes, Bosko 
Elidam*. Edmison Aial4o 
Cl Carlos Rue". °rios Game* 
10.  lanko Brook, Maio Pedroso 
PD  Pedro Porteia, Francisco Irares 

Mktiai Kepco, Tiago Rocha 

mais desporto 

ANDEBOL  SUPERTAÇA MASCULINA 

'Reinador: HUGO CANELA :18 -Morsa Curit GR.24 -Manuel Gaspar.  
GR:5 -Michal Kopcc. PV,7 -Bosko Bjelancevic. LEIO -Claudio 
Pedroso.10;13 -Frankls Canal, 1E15 -Pedro Solha', PE:18 -Carlos 
Carneiro, CT:22 -Francisco Tavares. PD:23 -Edmilson Araújo.LE:26-
-Bruno Gaspar. PE:81 -Ferape BorgesPE 
•Seslonado 

Descubra as diferenças 
Sporting e ABC discutem hoje primeiro troféu da época em Meda o Campeões nacionais mantiveram 

grupo e reforçaram-no o Já os bracarense sofreram razia no plantei 
MIG(IEL NUM-  SiA5f 

Par 

HUGO COSTA 

M
ENOS de três meses de-
pois cia final da Taça de 
Portugal em Fafe, Spor-
ting e ABC voltam a de-
frontar-se, hoje, para a 

Supertaça. Méda e o cenário do jogo 
de abertura oficial cia nova tempo-
rada, mas as diferenças são muitas, 
principalmente no que toca aos bra - 
carenses, vencedores da Taça de Por-
tugal: a começar pelo treinador, com 
a ida de Carlos Resende para o Ben - 
fica, regressou Jorge Rito á equipa 
sénior. Quanto a jogadores, dos 16 

Ãzzrraos 

Duarte Santos 

e Ricardo Fonseca 
(Madeira) 

Treinador: JORGE RI TO 78 - Claudio Silva. GR;12 Ricardo 
Ferreira. GR, 3 -Deloo Pina. LE:7 - Rafael Peixoto, PE:11 -Miguel 

Bandeira, PD;10 -Roberto Ferreira, PV:27 -Hugo Manso.1E;87-
- Tomas Albuquerque,CT.78 -Francisco SilvaLE:85 -Rul FerreiraPV 

Constelação 
de luxo 

São seis os elementos que jogaram 
nos dois clubes: Carlos Carneiro (Spor-
ting), Humberto Gomes, Hugo Rocha 
e Nuno Silva (ABC), no que toca a jo-
gadores, Carlos Galambas (diretor 
Sporting) e Carlos Ferreira (adjunto 
ABC) como oficiais para o jogo de hoje. 

Além destes, uma autêntica cons-
telação de estrelas vestiu as camiso-
las dos dois clubes, casos de Pedro 
Seabra, Figueira, Fabio Magalhães, 
Spinola, Tchikoulaev, Paulo Faria, Iná-
cio Carmo, Alvaro Martins. João Pau-
lo Pinto, Rui Ferreira, Zelenovic, Nu-
no Silva (GR), Tiago Silva, José Ricardo 
Costa, Pedro Jerônimo, José Vieira, 
António Figueiredo, Fernando Areias, 
José Luzia, Carlos Resende ou Tó Lei-
te, sem esquecer os técnicos Antó- 
nio Cunha e Pavel Djenev, H. C. 

que estiveram na final de Faie, ape-
nas metade continua: Humberto Go-
mes, Délcio Pina, Hugo Rocha, Mi-
guel Bandeira, Dario Andrade, Carlos 
Martins, Tomás Albuquerque e Cláu-
dio Silva. E se atendermos a que ape-
nas Humberto, Rocha, Dario, Mar-
tins e Tomás foram opções regulares, 
consegue perceber -se as mudanças 
que o ABC enfrentou este verão. 

Do lado dos campeões nacionais, 
a manutenção do grupo que con-
quistou o campeonato 15 anos depois 
foi palavra de ordem, com reforços 
de luxo: Tiago Rocha, capitão da Se - 
leção Nacional, Pedro Valdés e ain-
da Felipe Borges, internacional bra - 
silei ro , que vieram acrescentar 
qualidade extra a um grupo forte e 
que quer começar já a conquistar 
troféus! «A equipa está a ficar pre -
parada para o que ai vem. Fizemos  

muitas experiências, ti-
rámos muitas conclusões e 
agora temos vindo a estreitar 
a especificidade do que quere-
mos. Estamos no bom caminho», 
referiu o técnico Hugo Canela. 

Sobre o adversário, o treinador 
não tem dúvidas: «Têm ideias dife-
rentes, mas a escola do ABC tem 
princípios simples de saber ler o jogo. 
No ano passado já era difícil defron - 
tá - los, este ano não será diferente». 

Por seu turno, o treinador do ABC, 
Jorge Rito, considerou: «Indepen-
dentemente de não ser favorito, ter 
percentagem de 90 para 10 ou de 80 
para 20, o ABC vai estar na Mèda 
para disputar o resultado. Vamos fa-
zer tudo para ganhar o troféu. Temos, 
que sair de consciência tranquila de 
que demos o máximo cada um e co - 
letivamente » Frankis Carol e Carlos Martins vão dois dos protagonistas do duelo 
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ANDEBOL FEMININO 

MADEIRA SAD CONQUISTA SUPERTAÇA 
O Madeira SAD conquistou ontem a Supertaça de andebol femi-
nino ao vencer por 21-16 o Colégio de Gaia, campeão nacional e 
detentor da Taça de Portugal, no Pavilhão Municipal de Figueira 
de Castelo Rodrigo. Filipa Correia, com sete golos, foi a melhor 
marcadora do Madeira SAD e o grande destaque da final. Patrícia 
Resende apontou cinco golos pelo Colégio de Gaia. 
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Madeira SAD fez a festa da Supertaça em Figueira Castelo Rodrigo 

REDRO ALVES/FAP 

Troféu segue para a Madeira 
ANDEB04. — SUPERTAÇA FEMININA 

Pavilhão Municipal, 

em Figueira Castelo Rodrigo 

C011610 GAIA • MADEIRA SAD 

21 
AO 

INTERVALO  8  

Í Isabel Góis GR) 
Monica Correia (GR) 
Nadia Santos (GR) 

Anais Gouveia 
Monica Gomes 
Marcia Abreu (2) 
Filipa Correia (7) 

Sara Gonçalves (3) 

Monica Soares (3) 
Cristiana Morgado (3) 
Renata Tavares (3) 
Claudia Vieira 
Maria Figueiredo 
Patricia Morais 

PAULA CASTRO SANDRA 

tRBIT inrs 
Renato Marques e Andre Gameiro ilrsboai 

-1►  Equipa liderada por Sandra 
Fernandes bateu o Colégio de 
Gaia, campeão e detentor da Taça 

Lá diz o povo que à terceira é de 
vez e o Madeira SAD confirmou isso 
mesmo ontem ao regressar às con - 
quistas nacionais, depois de duas fi-
nais perdidas frente ao Colégio de 
Gaia recentemente. Primeiro foi o 
campeonato, depois a Taça de Por-
tugal, mas na abertura da tempo-
rada 2017 /18, as insulares volta-
ram aos éxitos, com um sucesso 
assinado por 21-16 sobre as gaien-
ses, num duelo em que a defesa es-
teve em particular evidencia. 

Mas vamos por partes: ao me-
lhor inicio das madeirenses, 1-5, 
respondeu o Colégio de Gaia até 
ao intervalo, a reduzir para 6-8, e  

mais tarde, a conseguir o empate 
a 9 golos e conseguindo, inclusi-
ve, passar para a frente aos 11-10. 

Porém, foi sol de pouca dura 
pois o Madeira SAD marcou 5 go - 
los sem resposta (11-15), numa al-
tura em que a defesa e a guarda- re-
des Isabel Góis se destacaram e 
obrigaram as gaienses a pedirem ti-
me - out a 10 minutos do final, num 
recomeço de jogo pouco produti-
vo em termos de golos para ambas 
as equipas. E as insulares, inclu-
sive, aumentaram ainda para 12-18 
já dentro dos cinco minutos finais, 
vantagem que foi gerida a precei-
to e que garantiu a 19." Supertaça 
consecutiva para a SAD. desde 
1998/99 incluSive pois em 2006/07 
a prova não se realizou. 

Além da festa da Supertaça fe- 

minina, o Centro de Congressos e 
Exposições de Pinhel foi ontem à 
noite palco da VII Gala do Ande-
bol. na  qual Patricia Lima, do Co-
legio de Gaia, e Carlos Ruesga, do  

Sporting, foram distinguidos com 
o Prémio Melhor Jogador, suce-
dendo a Ana Andrade e Pedro Sea - 
bra Marques, vencedores da últi- 
ma edição. H. C. 

6 

Jessica Ferreira (GR) 
Ana Ferreira (GRI 
Sofia Jesus 
Sara Costa 
Mariana Rocha 
Bebiam Sabino (1) 
Carolina Monteiro (3) 

Catarina Ruela 
Sandra Santiago (1) 
Helena Soares (1) 
Nair Pinho 

Ana Gante (1) 
Patricia lima (4) 

Melissa Costa 
Fihpa Fontes 

Patricia Resende (5) 
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O ABC/UMinho, detentor
da Taça de Portugal, dis-
puta hoje, a partir das
16.30 horas, na Mêda, a
Supertaça de andebol,
frente ao Sporting, cam-
peão nacional em título.

+ andebol
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minhotos, com um plantel "novo", desejam conquistar a supertaça

ABC/UMinho procura surpresa
na final com Sporting em Mêda

ABC, que bateu Sporting na final da Taça de Portugal (2016/17), perdeu a maioria dos atletas

 pedro vieira da silva

B
astava dizer que o 
ABC/UMinho, que 
se sagrou campeão 
nacional e venceu a 

Supertaça e a Taça Chal-
lenge em 2015/2016 e, 
na época passada, con-
quistou a Taça de Portu-
gal, perdeu, nos últimos 
meses, Pedro Seabra e Ri-
cardo Pesqueira (para o 
Benfica), André Gomes 
e Diogo Branquinho (pa-
ra o Porto, num proces-
so que vai chegar à barra 
dos tribunais), José Cos-
ta e Pedro Spínola, entre 
outros – e ainda o técni-
co Carlos Resende...  

Esta tarde, a turma 
academista, treinada por 
Jorge Rito, e que conta, 
para já, com quatro re-

forços e o regresso de 
Dario Andrade, vai ten-
tar bater, em Mêda, a 
partir das 16h30, o Spor-

D
M

ting. Os campeões na-
cionais, que têm o maior 
orçamento do andebol 
luso, reforçaram-se pa-

ra a nova época e, por is-
so, partem na "poleposi-
tion" para a conquista da 
Supertaça.
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S'iditTOS DE FÍCUEIRA.DE CASTELO RO 

e MODALIDADES 

As madeirenses iniciam época a ganhar ao campeão nacional. FOTOS FAP/PEDRO ALVES 

Supertaça 
ruma para a Madeira 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Inteiramente justa a vitória ontem 
conseguida pela equipa sénior fe-
minina do Madeira Andebol SAD 
sobre o Colégio de Gaia (21-16), en-
contro que abriu a temporada 
2017/2018 a nível nacional e que 
permite ao Madeira Andebol trazer 
de volta para a Região a 19.a  Super-
taça do seu historial, êxitos todos 
conquistados consecutivamente 
desde 1998/99, época de estreia 
deste projecto. 

Um resultado que acima de 
tudo traduz desde logo a melhor 
qualidade das madeirenses peran-
te o campeão nacional em título, 
sobretudo e com destaque parti-
cular para o nível e qualidade de 
jogo defensivo da equipa coman-
dada pela técnica Sandra Fernan-
des. Aliás, neste particular, quer o 
Madeira SAD, mas também o Gaia 

OS REFORÇOS 
DEMOSTRARAM BOA 
INTEGRAÇÃO E 
ISABEL GOIS JÁ 
MOSTROU SERVIÇO 

estiveram bem mais eficazes no 
jogo defensivo, ou não estivésse-
mos em início de época com am-
bos os planteis a se apresentarem 
para esta final com pouco mais de 
quinze dias de trabalho, sendo daí 
natural o acentuado número de 
erros técnicos que certamente lá 
mais para a frente da época não 
acontecerão. 

Melhor sem dúvida se apresen-
tou o Madeira Andebol SAD com os 
seus reforços ontem utilizados, Sara 
Gonçalves, Cristiana Morgado, 
Cláudia Vieira, Mónica Soares e Isa- 

bel Góis a demonstrarem estar bem 
integradas no 'sete' madeirense. 

Sem dúvida caberá à internacio-
nal madeirense Isabel Góis uma 
boa cota de destaque pela excelen-
te exibição que protagonizou, dei-
xando bem claro que a este nível o 
Madeira SAD resolveu urna das 
suas mais recentes fragilidades. 

Urna primeira parte muito mais 
relevante pelo nível de jogo defen-
sivo, com poucos golos mas com as 
madeirenses sempre a demonstra-
rem mais equilíbrio nas opções e na 
gestão do jogo, com a experiência 
de Renata Tavares a ser importante 
neste aspecto. 

O Madeira SAD alinhou com Isa-
bel Goís, Anais Gouveia, Mónica Go-
mes, Márcia Abreu (2), Filipa Cor-
reia (7), Sara Gonçalves (3), Mónica 
Soares (3), Mónica Correia, Cristia-
na Morgado (3), Renata Tavares (3), 
Claudia Vieira, Maria Figueiredo, 
Patrícia Fagundes e Nádia Santos. 

Vitória justa que dedicamos à Madeira 
Sandra Fernandes a técnica do 
Madeira Andebol SAD destaca a 
importância deste resultado para 
a Região a quem dedica este êxito. 

"Antes de mais deixe-me deixar 
um palavra de apreço a todas as 
jogadoras e toda estrutura do Ma-
deira Andebol SAD. Esta vitória é 
sobretudo de todos os que têm 
trabalho no projecto. São vinte 
troféus que o Madeira SAD ganha  

consecutivamente o que é obra e 
tem muito valor. Dedicamos mais 
esta Taça à Madeira e a todos os 
que gosto do andebol". 

Sobre esta primeira apresenta-
ção a técnica das madeirenses 
realçou. 

"Foi uma vitória justa do Ma-
deira Andebol. Uma partida típica 
de início de época onde os erros 
foram muitos o que é natural.  

Destaco a postura das minhas jo-
gadoras, creio que realizamos um 
grande jogo defensivamente, fac-
tor que foi determinante para este 
desfecho. Agora estamos cons-
cientes que temos de continuar a 
trabalhar. O Colégio de Gaia é 
uma grande equipa, temos pela 
frente uma época desgastante que 
vai exigir de todos nós muita dedi-
cação e muita humildade". 
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Madeira SAD festejou 
conquista da 20.ª supertaça
Equipa feminina do Madeira SAD, finalista vencido no campeonato nacional e Taça de Portugal, nos
confrontos com o Colégio de Gaia, ergueu em Figueira de Castelo Rodrigo a 20.ª supertaça do seu historial.

‘Meninas’ do Madeira SAD voltaram a conquistar a conquista da supertaça nacional de andebol.

DR

O
Madeira SAD conquistou
ontem a supertaça de an-
debol feminino ao vencer
por 21-16 o Colégio de Gaia,
campeão nacional e deten-

tor da Taça de Portugal, no Pavi-
lhão Municipal de Figueira de Cas-
telo Rodrigo.
Colégio de Gaia e Madeira Sad

reencontraram-se da mesma for-
ma que terminaram a última épo-
ca, a disputar um título, desta
feita, a supertaça, que ‘pendeu’

ANDEBOL
Daniel Faria/Lusa
danielfaria@jm-madeira.pt

COLÉGIO DE GAIA

PAVILHÃO CASTELO RODRIGUES
ÁRBITROS: ANDRE GAMEIRO/RENATO MARQUES

MADEIRA SAD

COLÉGIO DE GAIA:Carolina Monteiro, Sandra Santiago,
Patrícia Lima, Ana Gante, Patrícia Resende, Helena
Soares e Jéssica Ferreira.
Treinador:Paula Castro

MADEIRA SAD:Anais Gouveia, Márcia Abreu, Renata Ta-
vares, Mónica Soares, Cláudia Vieira, Sara Gonçal-
ves e Isabel Góis.
Treinador:Sandra Fernandes

GOLOS:Bebiana Sabino (1), Carolina Monteiro (3), San-
dra Santiago (1), Helena Soares (1), Ana Gante (1),
Patricia Lima (4), Patricia Resende (5), Filipa Correia
(7), Marcia Abreu (2), Sara Gonçalves (3), Mónica
Soares (3), Cristina Morgado (3) e Renata Tavares
(3).  

16

para o lado das madeirenses. 
Helena Soares inaugurou o mar-

cador para o Colégio de Gaia, mas
aos dez minutos o comando do
marcador pertencia à equipa ma-
deirense (1-4), num início de jogo
com poucos golos, resultado das
dificuldades ofensivas de ambas
as partes. As madeirenses chega-
ram ao intervalo a vencer por 8-6
e após uma reação do Colégio de
Gaia, que empatou aos 10-10 e
passou para a frente aos 11-10, to-

mou a dianteira com um parcial
de cinco golos consecutivos (15-
11), que lhe permitiu gerir e fechar
aos 21-16, num jogo bem conse-
guido e vencido com boa margem,
fruto de uma exibição segura e
com pressão eficaz sobre o adver-
sário, forçando-o a errar, tirando
partido desses erros. 
O Madeira SAD, finalista vencido

tanto do campeonato nacional
como da Taça de Portugal, nos
confrontos com o Colégio de Gaia,

ergueu em Figueira de Castelo
Rodrigo a 20.ª supertaça do seu
historial.
Filipa Correia, com sete golos,

foi a melhor marcadora do Ma-
deira SAD, enquanto no Colégio
de Gaia a jogadora mais concreti-
zadora foi Patrícia Resende, com
cinco, cotando-se como as atletas
em foco no jogo decisivo, que pro-
longa o ‘jejum’ do Gaia em termos
de supertaças, que perdura desde
97/98.  JM

“É com enorme satisfação que
ganhamos este título, tem sido
muito difícil ganhar à excelente
equipa do Colégio de Gaia e final-
mente, numa final, consegui-
mos”,
“A minha equipa está de para-
béns trabalhamos muito e real-
mente conseguimos anular as
peças mais fortes do Colégio de
Gaia. Esta conquista é merecida,
é a 20º Supertaça consecutiva
para a Madeira, estou muito feliz
e tenho de dar os parabéns às
minhas atletas”.

SANDRA FERNANDES
Treinadora do Madeira SAD

“Foi um jogo de início de época,
com dificuldades no ataque. De-
fensivamente até fomos fazendo
as trocas bem feitas, mas em re-
lação ao ataque, tivemos mais di-
ficuldades, muitos maus passes
e falhas técnicas e elas, com al-
guma experiência que têm,
foram resolvendo, também com
algumas dificuldades no início.
Deixo aqui os parabéns ao adver-
sário”. 

PAULA CASTRO
Treinadora do Colégio de Gaia

21
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ENIO 
, 

Madeira SAD 
pela 20,a vez 
O domínio do Madeira SAL,  
na Supertaça feminina 
prossegue, com as insula-
res a erguerem o troféu 
pela 20.a  vez seguida. Em 
Figueira de Castelo 
Rodrigo, as madeirenses 

•z- bateram o Colégio de Gaia 
por 21-16, tendo Fílipa 
Correia como melhor 
marcadora (sete golos). 
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Deikás do duelo da 
Taça de Portugal, 

Matej Asanin e 
Carlos Martins 

reencontram-se 

r--77-7-  Sporting e ABC discutem hoje (16h30) a 
Supertaça, pendendo o favoritismo para o lado dos leões 

Uma luta entre 
duas realidades 
Enquanto o emblema de 
Alvaiade manteve quase 
intacta a equipa que se 
sagrou campeã nacional, 
acrescentando ainda três 
reforços de peso, os 
minhotos estão a iniciar 
um novo ciclo 

CATARINADOSIINGOS 

***A época 2017/18 noande-
bol masculino inicia-se hoje 
(16h30), quando Sporting e 
ABC entrarem em campo para 
lutar pela Supertaça, num due-
lo que acontece na Mêda na 
Guarda. Os leões, que ergue-
ram este troféu pelaúltima vez 
em 2012/13, partem como fa-
voritos, ao manterem o super-
plantei da época passada quase 
intacto, ainda com os acres-
centos de Pedro Valdés, Tiago 
Rocha e Felipe Borges. "Fize-
mos muitas experiências, tirá- 

mosmuitas conclusões e agora 
temos vindo a estreitara espe-
cificidade do que queremos, 
apurar os detalhes e estamos 
no bom caminho", disse °téc-
nico Hugo Canela ao site do 
clube. 

Já no ABC, clube que venceu 
a competição mais vezes em 
igualdade com o FC Porto 
(seis), a história é outra, dado 
que a equipa sofreu uma gran-
de reformulação. Em relação 
ao grupo que conquistou aTaça 
de Portugal em junho, houve 
cinco saídas de peso - os mi-
nhotos ainda esperam recupe-
rar Diogo Branquinho eAndré 
Gomes da disputa com o FC 
Porto-, masJorge Rito, regres-
sado nesta temporada, não pa-
rece incomodado com a falta 
defavoritismo. "OABC vai dis-
cutir o resultado, independen-
temente da probabilidade.Va- 

mos fazer tudo para ganhar. Na 
segunda-feira,avidacontinua, 
ganhando ou não ganhando. 
No final, temos é de ter a cons-
ciência tranquiladequedemos 
o máximo", simplificou o trei-
nador. 

Ruesga é o 
melhor do ano 
Carlos Ruesga (Sporting) 
foi eleito Atleta do Ano na 
Gala, realizada em Pinhel. 
O colega Francisco Tavares 
foi a revelação, enquanto 
Hugo Canela foi o Treina-
dor do Ano. Patrícia Lima e 
Paula Castro (Colégio de 
Gaia) foram Jogadora e 
Treinadora do Ano, 
respetivamente. 
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Andebol feminino 
Madeira SAD 
vence Supertaça 

() Madeira SAD conquis-
tou, ontem, a Supertaça de 
andebol ao vencer, por 21-
16, o Colégio de Gaia, cam-
peão nacional e detentor 
da Taça de Portugal, no Pa-
vilhão Municipal de Figuei-
ra de Castelo Rodrigo. Fifi-
pa Correia, com sete golos, 
esteve em plano de evidên-
cia na equipa insular. 
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Andebol

Madeira SAD 
conquista a 
Supertaça feminina
O Madeira SAD conquistou 
ontem a Supertaça de andebol 
feminino, ao vencer por 21-16 
o Colégio de Gaia, campeão 
nacional e detentor da Taça 
de Portugal, no Pavilhão 
Municipal de Figueira de 
Castelo Rodrigo. A equipa 
insular chegou ao intervalo a 
vencer por 8-6 e, após uma 
reacção do Colégio de Gaia, 
que empatou 10-10 e passou 
para a frente a 11-10, tomou 
a dianteira com um parcial 
de cinco golos consecutivos 
(15-11), que lhe permitiu gerir 
e fechar aos 21-16. O Madeira 
SAD, finalista vencido tanto 
do campeonato nacional 
como da Taça de Portugal, 
ergueu em Figueira de Castelo 
Rodrigo a sua 20.ª Supertaça.
Filipa Correia, autora de sete 
golos, foi a melhor marcadora 
das madeirenses e da partida.
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DIFÍCIL. Treinador Hugo Canela diz que o Sporting está preparado 

Hugo Rocha quer 'caneco' em Braga 

Treinador do Sporting, 
Hugo Canela, pretende 
a Supertaça mas espera 
uma forte oposição 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES SOARES 

RECORDE. O Madeira SAD venceu ontem a sua 20.a Supertaça 
feminina consecutiva, ao bater (21-16) o Colégio de Gaia, campeão 
nacional e vencedor da Taça na época transata. A festa foi em 
Figueira de Castelo Rodrigo 

ANDEBOL 

LEÕES COM CAUTELAS 
FACE A RENOVADO ABC 

O primeiro troféu da nova 
temporada será atribuído hoje em 
Mêda, como clássico (16h30) en-
tre Sporting e ABC, que decide a 
Supertaça. Seria fácil cair na ten-
tação de atribuir o favoritismo aos 
leões, campeões nacionais, mas o 
ABC, vencedor da Taça de Portu-
gal, é uma equipa capaz de bater 
qualquer adversário. 

Em declarações ao site do Spor-
ting, Hugo Canela, técnico dos 
verdes e brancos, destacou a qua-
lidade do adversário: "A escola do 
ABC tem princípios simples, de-
tendo jogadores com muita cultu-
ra tática. Há diferenças em relação 
à época anterior, mas os princípios 
são os mesmos. No ano passado já 
era difícil defrontá-los, este ano 
não vai ser diferente." 

Sobre o Sporting, o treinador 
revelou que a equipa está afina - 
da: "Fizemos muitas experiên-
cias, tirámos muitas conclusões e 
agora temos vindo a estreitar a 
especificidade do que queremos, 
apurando os detalhes. Estamos 
no bom caminho." 

Hugo Canela falou ainda dos três 
reforços: "O Pedro Valdés, de 23 
anos, será o único que poderia não 
ter a noção do que é representar 
um clube grande. Já o Filipe Borges 
e o Tiago Rocha sempre jogaram 
em grandes clubes. Sabem todos o 
que é vestir de verde e branco e vão 
ser mais -valias para o jogo." o  

No historial das 21 edições da Su-
pertaça, o Sporting não tem tido 
muita sorte, detendo apenas 
três troféus em sete finais. ABC 
(6) e FC Porto (6) lideram a lista, 
seguidos do Benfica (5), enquan-
to o Belenenses conquistou a 1.a 
edição em 1981/82. Por isso, o uni-
versal do ABC, Hugo Rocha, 
acredita que a Supertaça pode ir 
para Braga: "Ainda é cedo para  

saber o que as equipas valem, 
sendo um encontro de difícil 
previsão. Ganhámos a Taça de 
Portugal ao Sporting sem ser-
mos os favoritos. Se olharmos 
para a época passada, as pessoas 
diziam que o ABC, relativamen-
te ao Sporting, era uma equipa 
que iria passar por muitas difi-
culdades, mas acabámos por 
conseguir vencer." 

Carlos Ruesga 
melhor do ano 
R O central do Sporting, o es - 
panhol Carlos Ruesga, foi eleito o 
melhor jogador do ano, receben-
do ontem o galardão na Gala de 
Pinhel. Os leões arrecadaramou-
tros prémios, com Francisco Ta-
vares (revelação), Matej Asanin 
(guarda-redes) e Hugo Canela 
(treinador). Eurico N icolaue Ivan 
Caçador foram a melhor dupla de 
juízes. No feminino ganharam 
Patrícia Lima (jogadora), Jéssica 
Ferreira (guarda-redes) e Paula 
Castro (treinadora), todas do Co-
légio Gaia, e Cristina Morgado 
(revelação/CA Leça). o 
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Desporto O Madeira SAD conquistou este sábado a Supertaça de andebol feminino ao vencer por 21-
16 o Colégio de Gaia, campeão nacional e detentor da Taça de Portugal, no Pavilhão Municipal de
Figueira de Castelo Rodrigo.
 
Desporto | Publicado 27 Ago, 2017, 12:12
 
A equipa insular chegou ao intervalo a vencer por 8-6 e após uma reação do Colégio de Gaia, que
empatou aos 10-10 e passou para a frente aos 11-10, tomou a dianteira com um parcial de cinco
golos consecutivos (15-11), que lhe permitiu gerir e fechar aos 21-16.
O Madeira SAD, finalista vencido tanto do campeonato nacional como da Taça de Portugal, nos
confrontos com o Colégio de Gaia, ergueu em Figueira de Castelo Rodrigo a sua 20.ª Supertaça.
 
Filipa Correia, com sete golos, foi a melhor marcadora do Madeira SAD, enquanto no Colégio de Gaia a
jogadora mais concretizadora foi Patrícia Resende, filha do treinador do Sporting, Carlos Resende, com
cinco.
 
O campeão nacional Colégio de Gaia prossegue assim o jejum no que se refere à conquista da
Supertaça, já que a última vez que ergueu o troféu, segundo da sua história, remonta à época de
1997/98.
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