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mais Andebol 

O TORNEIOS L O FC Porto ganhou 
ao Teucro (29-28) e esta na final do 
Torneio O Rosal, ante o AU. Novas. No 
Restelo, o Belenenses bateu o 
Benfica (29-27) em apresentação, 
com pavilhão quase cheio. 

O TORNEIOS II. O Aguas Santas 
venceu o ISMAI (22-21) e Avanca e 
Xico empataram (32-32) no 
quadrangular do Aguas Santas. Na 
Povoa de Varram, os locais venceram 
ao AC Fafe (26-25). enquanto o 
Arsenal Devesa bateu o Boavista 
(32-25) no torneio local. 
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Supertaça 
feminina é hoje 
4  Colégio de Guia e Madeira SAD 
abrem a época em Figueira de Cas-
telo Rodrigo 

O campeão e vencedor da Taça de 
Portugal. Colegio de Gaia. mede, hoje. 
forças com a Madeira SAD, na reedição das 
finais destas duas competições da época 
passada, agora na Supertaça feminina, às 
16 horas, em Figueira de Castelo Rodrigo. 
As gaienses reforçaram-se com Filipa 
Fontes (ex-Alavarium) e Joana Resende 
(ex-CALE), enquanto as madeirenses 
contrataram Mõnica Soares e Isabel Góis 
(ex-Alavarium), Sara Gonçalves, Claudia 
Vieira, Mõnica Gomes (ex Sp. Madeira) e 
Cristiana Morgado (ex-CALE). Desde 
1998/99 que as insulares vencem esta 
prova, exceção feita a epoca 2006/07, na 
qual a competição não se realizou. 

HUGO COSTA 
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ANDEBOL 

Diogo e André 
com inquérito 

Em causa inscrições por ABC e 
FC Porto; Dario regressa e deve jo-
gar amanhã nu Supertaça 

O extremo-esquerdo Dario Andrade está 
de regresso ao ABC, apos ter anunciado o 
final de carreira e devera pelos bracarenses 
já amanhã, na Supertaça, frente ao 
Sporting. em Meda (16.30 h). Isto porque, 
naquele posto especifico, os minhotos 
contavam apenas com o jovem Rafael 
Peixoto, pois Diogo Branquinho dificilmente 
cumprirá o contrato que o ABC alega estar 
registado na Federação de Andebol de 
Portugal. Aliás, a Federação abriu ontem um 
inquérito disciplinar a Branquinho e 
também a Andre Gomes. uma vez que aos 
serviços federativos chegaram igualmente 
contratos e inscrições de ambos pelo FC 
Porto. A BOLA sabe que o ABC apresentou, 
no passado, inscrições plurianuais 
assinadas por ambos. 
Os dois internacionais portugueses 
deverão, assim, rumar aos dragões, que 
inclusive colocam os nomes de ambos no 
plantei. no site oficial do clube. A BOLA 
sabe que os bracarenses ponderam levar 
o caso para os tribunais nacionais e 
internacionais. HUGO COSTA 
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Ponta esquerda
Dario Andrade 
volta a competir 
após fim de carreira
Dario Andrade, que tinha anun-
ciado o fim de carreira, vai voltar
a jogar com a camisola academis-
ta e ontem já treinou no Pavilhão
Flávio Sá Leite.
“Fui a primeira pessoa no final da
época a falar com o Dario e a ex-
plicar-lhe que tínhamos um pla-
no de construção da equipa para
2017/18 que passava por  um jo-
gador experiente, de selecção tal-
vez, ter para cada posição [neste
caso de ponta esquerda] e depois
ter outro da formação que pudes-
se continuar o seu processo de
crescimento, ajudado por   um
atleta mais velho na sua posição”,
disse o treinador Jorge Rito.

DR

Dario Andrade
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‘Caso’ Branquinho
“Foi uma surpresa
para todos”
Jorge Rito prosseguiu revelando
a intenção de Rafael Peixoto inte-
grar já a equipa sénior  mas,
adiantou ainda, “estávamos con-
victos que o atleta da ponta es-
querda [Diogo Branquinho]  que
acabou por sair não saísse. Foi
uma surpresa para todos. Neste
momento o que nós temos é um
ponta esquerda júnior e um se-
gundo ponta esquerda que é ju-
venil do ano passado. Ou seja,
aquele contexto de crescimento
para o Rafa não se proporciona.
Ele teve de ser nos jogos de pre-
paração lançado a titular desta
equipa. O Dario compreendeu
perfeitamente esta ideia e depois
do que aconteceu — vocês sa-
bem, a saída de dois atletas do
plantel que tinham contrato com
o ABC, para mim é incompreensí-
vel e escandaloso — temos um
jogador que pode fazer mais uma
época ou duas”. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hugo Rocha é um dos jogadores
do ABC/Minho que venceu o
Sporting,  em Fafe, na final da
Taça de Portugal. 

Questionado sobre diferenças
entre as equipas, tendo em conta
entradas e saídas, porventura
mais relevantes as ocorridas no
clube de Braga, o polivalente la-
teral ou pivot salientou que as
equipas “estão diferentes”. 

Sustentando que “ninguém
consegue uma comparação entre
as equipas sem que elas se de-
frontem”, Hugo Rocha realça
que os plantéis estão a passar
“processos diferentes” e acentua
que  “não me causa qualquer ti-
po de desconforto”. 

Assim, salientou, “se calhar na

época passada também diziam
que, [final da Taça] contra o
Sporting, o ABC iria passar por
dificuldades no jogo e acabou
por conseguir ganhar”. 

Hugo Rocha

“Equipas diferentes 
da final da Taça”

DR

Hugo Rocha com a Taça de Portugal
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A equipa sénior de andebol do
ABC/UMinho vai hoje de tarde
para a Mêda, onde amanhã às
16.30 [directo na TVI 24] joga
com o Sporting a Supertaça.  

“Independentemente de não ser
favorito, ter percentagem de 90
para 10 ou de 80 para 20, o ABC
vai estar no domingo na Mêda
para disputar o resultado. Vamos
fazer tudo para ganhar o troféu”,
disse ontem Jorge Rito.

O treinador academista, em
antevisão, adiantou que  “temos
que sair de consciência tranquila
de que demos o máximo cada
um e colectivamente, para con-
seguirmos o que queremos con-
seguir”. Admitindo que “pouca
gente” aponta o ABC como fa-
vorito, frisou que no desporto

muitos factores contam para o
rendimento dos atletas”. 

“Sabemos o que temos estado a
fazer, sabemos o que temos de
fazer e também temos a certeza
que vamos ter do outro lado uma
equipa que vai querer o mesmo
que nós”, realçou.

Instado a comparar o Sporting
ao Cangas [que o ABC/UMinho
venceu 30-25 terça-feira]  Jorge
Rito vincou que a equipa galega
“não tem nada a ver com a do
Sporting, nem na forma de jogar,
nem características individuais
dos jogadores”.

“Fazer tudo para ganhar” 
a Supertaça ao Sporting 
AMANHÃ ÀS 16.30 o ABC/UMinho, vencedor da Taça de Portugal, disputa na Mêda com o Sporting,
campeão nacional, o primeiro troféu da época 2017/18 — a Supertaça. 

FLÁVIO FREITAS 

Hugo Rocha e Jorge Rito, ontem, em antevisão ao jogo da Supertaça

lll
“Quero agradecer
à equipa que conseguiu 
a Taça de Portugal  aos
jogadores e aos treinadores,
porque se não tivessem
ganho a Taça de Portugal
nós não tínhamos o direito
desportivo de neste
domingo estarmos a
disputar o primeiro troféu
oficial da época. Estou
agradecido por ter a
oportunidade que me foi
proporcionada  pela equipa,
incluindo treinadores e
jogadores  que já saíram”.

JORGE RITO

treinador do ABC/UMinho
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• MODALIDADES 

Madeira Andebol 
abre época com Supertaça 

Ganhar a Supertaça é a grande meta das madeirenses. FOTO RUI SILVA/ASPRESS 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Vinte treinos depois do arranque 
da temporada, a formação de se-
niores femininos do Madeira An-
debol SAD tem esta tarde a primei-
ra grande 'prova de fogo' com a 
disputa da primeira competição da 
época, a Supertaça, evento que dis-
puta-se às 16h00, no Pavilhão dos 
Desportos de Figueira de Castelo 
Rodrigo, com transmissão em di-
recto pela Andebol TV. 

Colégio de Gaia e Madeira SAD 
reencontram-se na discussão do 
primeiro troféu da nova época des-
portiva, depois de terem disputado 
tanto a final do Campeonato Na-
cional da 1a Divisão seniores femi-
ninos, como a final da Taça de Por-
tugal da última época. 

`Presas' à ilha e por isso sem con-
seguirem realizar uma pré-tempo-
rada mais compatível com o grau 
de exigência que sempre se coloca 
em cada época, as madeirenses, 

MADEIRENSES 
DISPUTAM PRIMEIRO 
TROFÉU DA ÉPOCA 
FRENTE AO FORTE 
COLÉGIO DE GAIA 

nalistas vencidas de duas das prin-
cipais provas nacionais de seniores 
femininos, querem voltar aos títu-
los e manter a Supertaça no clube, 
o que acontece desde 1998/99. 

Sandra Fernandes, técnica do 
Madeira SAD, destaca ao DIÁRIO: 
"Temos uma equipa completamen-
te renovada com muitas jogadoras 
novas e estamos numa fase muito 
inicial de assimilação de processos. 
Uma menos-valia nesta altura é não 
termos feito qualquer jogo de pre-
paração, ao contrário do nosso ad-
versário que, para além de ter man-
tido a estrutura, já conseguiu com-
petir. Vamos para esta competição  

sabendo que pela frente está o cam-
peão nacional e detentor da Taça 
de Portugal, mas isso não retira a 
ambição de queremos vencer". 

A treinadora do Madeira Ande-
bol SAD espera ainda que "seja 
mais urna boa propaganda para o 
Andebol feminino que está em alta, 
com a brilhante conquista da nossa 
selecção Sub17", recorda. 

Plantei experiente pode ajudar 
Sandra Fernandes tem a 'seu' favor 
um equipa renovada mas onde 
igualmente pontifica muita expe-
riência e será esse factor importan-
te para o encontro de logo à tarde. 

"Claro que poderá ser um dos 
muitos aspectos que teremos em 
consideração. Estes vinte treinos 
que já efectuamos demonstraram 
um lote de andebolistas muito de-
terminadas, com vontade enorme 
de superação. A sua experiência 
competitiva certamente irá ajudar 
a conseguirmos levar para a Ma-
deira mais um título", sublinha. 
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ABC QUER SUPERTAÇA
O ABC/UMinho quer, 
amanhã, vencer o primeiro 
título da temporada. Dario 
Andrade, que está de re-
gresso ao andebol, pode ser 
reforço em Mêda.
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atleta respondeu afirmativamente ao repto de jorge rito

«Dario Andrade mostrou 
ter a génese do ABC»

j
orge Rito confirmou 
a notícia avançada 
ontem pelo Diário do 
Minho de que Dario 

Andrade teria aceitado re-
gressar ao ABC.

O ponta esquerda fez 
ontem o primeiro treino 
e Rito confirmou mes-
mo que, caso esteja ins-
crito, ponderá utilizá-lo 
amanhã diante do Spor-
ting. «Está em boa forma. 
É um miúdo que se cuida 
bem e faz desporto todos 
os dias», disse.

Sobre este volte face do 
jogador, que tinha coloca-
do um ponto final na sua 
carreira, Jorge Rito infor-
mou que convidou o joga-
dor na sequência das saí-
das polémicas de Diogo 
Branquinho (rumou ao FC 

Porto) e André Gomes, so-
bretudo o ponta-esquerda, 
posição que Dario Andrade 
vem suprir. «O plano que 
tinha para a equipa do ABC 
para este ano, que passaria 
por contar com um atleta 
com experiência por po-
sição e outro jogador da 
formação que pudesse ir 
continuando o seu proces-
so de crescimento. 

O Rafael seria promo-
vido e contávamos que o 
ponta-esquerda [Diogo 
Branquinho] não saísse, 
mas esse contexto não se 
verificou.

«Depois de ter aconte-
cido o que aconteceu, em 
que dois atletas deixaram 
o ABC, mesmo tendo con-
trato, o que para mim é in-
compreensível e até mes-

mo escandaloso, o ABC 
viu-se nesta situação», disse.

É aqui que Jorge Rito, 
que havia acompanhado a 
decisão de Dario Andrade 
em colocar um ponto fi-
nal na sua carreira, voltou 
a contactar o atleta. «Lan-
cei o desafio ao Dario pa-
ra regressar e ele mostrou 
mais uma vez ter a géne-
se do ABC. Se fosse uma 
pessoa com preconceitos 
não regressaria. E fê-lo 

num momento em que 
o clube precisa de ajuda», 
sublinhou.

Numa nota publicada 
no site oficial do ABC, o 
clube academista ressal-
vou que o ingresso de Da-
rio Andrade no clube «é 
de forma provisória «até 
que a Federação de An-
debol de Portugal decida 
que Diogo Branquinho 
deve regressar ao Acadé-
mico», pode ler-se.

Jorge rito, técnico dos academistas, promete uma equipa competitiva amanhã frente ao sporting

«ABC vai lutar pela conquista da Supertaça 
sendo favorito ou não»

 Luís Filipe Silva

s
eja ou não aponta-
do como favorito, 
o ABC vai amanhã  
em Mêda (16h30) 

dar tudo para conquistar 
o primeiro troféu oficial 
desta temporada.

É esta a mensagem for-
te deixada ontem pelo 
técnico dos academistas, 
Jorge Rito na conferên-
cia de imprensa de ante-
visão da partida.

«É tudo muito relati-
vo. Se formos analisar as 
percentagens de favori-
tismo, poucos aponta-
rão o ABC como favori-
to, mas no desporto há 
muitos fatores que con-
tam no rendimento dos 
atletas. Nós sabemos o 
que temos estado a fa-
zer, o que temos de fa-
zer e temos a certeza de 
que do outro lado está 
uma equipa que quer o 
mesmo do que nós.

Aquilo que posso ga-
rantir, independentemen-
te de não ser favorito, ou 
de ter uma percentagem 
de 90 para 10 ou de 80 
para 20, o ABC vai estar 
em Mêda para disputar a 
Supertaça, independen-
temente do que qualquer 
pessoa possa pensar, ou 
de sermos muito ou pou-
co favoritos. Na segunda-
-feira a vida vai continuar, 
quer tenhamos ganho ou 

A
n
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Hugo Rocha e Jorge Rito na conferência de imprensa de antevisão da partida

ABC com apoio em Mêda

Autocarro parte 
amanhã às 12h00
O ABC não vai estar sozinho amanhã em Mêda, 
onde vai disputar a Supertaça frente ao Spor-
ting, às 16h30. De Braga (Pavilhão Flávio Sá Lei-
te), às 12h00, vai partir um autocarro cheio de 
adeptos rumo a Mêda, numa viagem organiza-
da por Raquel Mota, uma apaniguada incondi-
cional dos academistas, que na úlima Gala do 
clube foi eleita "adepta do ano".

ponto prévio para agra-
decer ao grupo de traba-
lho da época passada te-
rem com a sua conquista 
proporcionado a disputa 
da Supertaça deste ano. 

«Queria agradecer à equi-
pa que no ano passado 
conseguiu vencer a Ta-
ça de Portugal pelo ABC,  
o Hugo é um deles, aos 
jogadores e treinadores. 

Se eles não tivessem 
ganho a Taça de Portu-
gal, não teríamos o direi-
to desportivo de estar a 
disputar o primeiro tro-
féu nacional desta tem-
porada, destacou.

Hugo Rocha: 
«É cedo para nivelar 
as equipas»
Hugo Rocha é um dos 
jogadores do ABC que 
no final da época passa-
da esteve em campo na 
conquista da Taça de Por-
tugal. O jogador admitiu 
«diferenças em ambas 
as equipas» mas recusou 
que os academistas este-

jam diminuidos. «Com os 
jogos que fizemos e que 
o Sporting fez, ninguém 
consegue ainda nivelar as 
equipas. Acho que pas-
sam é por processos di-
ferentes. A mim não me 
causa desconforto essas 
diferenças.

Se calhar, no ano pas-
sado também poderiam 
dizer que o ABC em rela-
ção ao Sporting era uma 
equipa que iria passar por 
dificuldades, mas a ver-
dade é conseguiu ganhar. 
Ainda é cedo para saber 
o que as equipas valem», 
disse.

«Ganhámos no ano 
passado sem sermos os 
favoritos. O mais engra-
çado é que este jogo foi o 
de encerramento da épo-
ca passada e o primeiro 
desta época».

perdido. Temos é de sair 
todos de consciência tran-
quila que fizemos o máxi-
mo para conseguir aqui-
lo que queremos», disse 
o técnico.

Jorge Rito também 
recusou fazer qualquer 
ponto comparativo en-
tre o Sporting, adversá-
rio de amanhã, e os es-
panhóis do Cangas, que 
os academistas derrota-
ram recentemente no úl-
timo jogo de preparação. 
«São realidades comple-
tamente diferentes.

Não escolhemos o 
Cangas por ser seme-
lhante ao Sporting, mas 
sim pela oportunidade. 
As equipas são diferen-
tes e a maneira de jogar 
também», explicou.

Agradecimento
aos que venceram
a Taça de Portuga
Jorge Rito aproveitou a 
conferência de imprensa 
de ontem para fazer um 

D
R
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região  P.15

CÂMARA 
DE MELGAÇO 
ATRIBUI NOTA 
DE LOUVOR 
AOS BOMBEIROS 
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região  P.14

VIANAPOLIS LANÇA CONCURSO
PARA DEMOLIR PRÉDIO COUTINHO
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Pastoral 
Universitária 
oferece 
residência 
de qualidade 

Braga já prepara
Noite Branca
REPORTAGEM A uma semana do arranque da Noite Branca de 2017 já está tudo a postos para 
garantir que esta será a edição que permitirá a Braga mostrar argumentos sólidos para a 
candidatura a Cidade Cultural da UNESCO. P.09-12

região  P.17

BARCELOS 
FESTEJA 
89 ANOS
DE ELEVAÇÃO
A CIDADE 

Istambul BB de Mossoró,
Hoffenheim e Ludogorets
no caminho do Sp. Braga 

Vitória de Guimarães
joga com Konyaspor,
Marselha e Salzburgo 

BRAGA  P.03 Dario Andrade
regressa ao ABC

DESPORTO 
P.23

P.30

DESPORTO P.22
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Colégio
de Gaia
disputa
Supertaça
hoje

Andebol Feminino

O Colégio de Gaia disputa hoje, frente ao Madeira SAD,
equipa que já derrotou na final da Taça de Portugal no
passado mês de junho, a partir das 16h, a Supertaça de
andebol feminino, no Pavilhão dos Desportos de Figueira
de Castelo Rodrigo, naquela que será a primeira prova
oficial da temporada. 

GAIENSES NOMEADAS
A treinadora Paula Castro (na foto) e as atletas Patrícia
Lima, Carolina Monteiro e Jéssica Ferreira, estão nomea-
das para os prémios ‘Treinadora do Ano’, ‘Jogadora do
Ano’, ‘Revelação do Ano’ e ‘Guarda-redes do Ano’ respe-
tivamente, na Gala da Federação Portuguesa de Andebol,
que também se realiza hoje à noite, no Centro de Con-
gressos Desportivos e Exposições de Pinhel, a partir das
21h.
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As duas melhores equipas da época passada voltam a medir forças.

Madeira SAD e Colégio de Gaia disputam supertaça
Madeira SAD e Colégio de Gaia

defrontam-se hoje para dis-
putar a Supertaça de seniores

femininos, a partir das 16h00, no
Pavilhão dos Desportos de Figueira
de Castelo Rodrigo. 
Depois de terem disputado tanto

a final do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão como a final da Taça
de Portugal da temporada transata,
madeirenses e nortenhas reen-
contram-se assim para discutir o
primeiro troféu da nova época
desportiva, cuja partida será objeto
de transmissão em direto pela An-

debol TV.
O Colégio de Gaia, orientado por

Paula Marisa Castro, vai tentar er-
guer a 3.ª Supertaça da história
do clube, enquanto o Madeira SAD
de Sandra Fernandes vai procurar
conquistar a sua 20.ª.
Esta final promete muita emoção

e intensidade, já que frente a frente
vão estar as duas melhores equipas
da época passada. O Madeira SAD
vai querer ‘vingar’ a perda do cam-
peonato para o Colégio de Gaia, e
ainda a última Taça de Portugal.
JM

©
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L

COMBATI° 
JA ESTÁ 131 ÁGUAS SANTAS 
Internacional sub-21 brasileiro, que recente-
mente jogou o Mundial da Geórgia, onde 
Portugal também esteve, tendo ficado em 
oitavo lugar, Leonardo Comerlatto já está em 
Portugal, tendo assinado o contrato que o 
ligará ao Águas Santas durante as próximas 
duas temporadas. Comerlatto, oriundo do 
Taubaté, tem 19 anos, mede 1,98 anos e joga a 
lateral-direito. -R.G. 
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Dario prolonga carreira de 25 anos 
. • . . . • . 

Dario interrompe reforma 
Antigo internacional 
vai reforçar o ABC 
enquanto o caso de 
Diogo Branquinho 
não for resolvido 

••• Retirado desde o final da 
época passada, DarioAndrade, 
de 36 anos, vai voltar a jogar, 
reforçando, de forma provisõ-
ria,oABC,queamanhã(16h30) 
disputa a Supertaça com o 
Sporting, na Mêda (Guarda). 

Recuperar° experiente ponta-
esquerda foi a solução encon-
trada pelosminhotos, enquan-
to estes não veem o caso de 
Diogo Branquinho resolvido 
por parte da Federação de An-
debol de Portugal. De recordar 
que ojovem de 23 anos assinou 
contrato com oFC Porto, numa 
altura em que tinha vínculo 
em vigor com os bracarenses. 
O mesmo aconteceu com An-
dré Gomes. Ambos os clubes 
estão assim a travar uma luta  

pelos jogadores, podendo aca-
bar nos tribunais. " O que acon-
teceu foi escandaloso. Lancei o 
desafio ao Dario, ele aceitou e 
mostrou por que é do ABC, 
numa altura em que o clube 
precisa de ajuda", disse otécni-
co Jorge Rito, na antevisão ao 
jogo de amanhã, acrescentan-
do que o antigo internacional 
"está sempre em forma" e joga 
contra os leões "caso já esteja 
inscrito". 

-CATARINADOMINGOS 
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REGRESSO. Foi muito curto o interregno de Dano Andrade 

Meda para vencer a Supertaça." 

ANDEBOL 

ABC JOGA COM DARIO 
FRENTE AO SPORTING 

Gaienses favoritas em Castelo Rodrigo 

O ponta anunciara 
o abandono da carreira 
mas está convocado para 
a Supertaça de amanhã 

ALEXANDRE REIS 

E PAULO GONÇALVES SOARES 

®A nova época começa com o 
mesmo clássico que rematou a 
temporada anterior. O campeão 
Sporting e o vencedor da Taça ABC 
discutem, amanhã (16h30), a Su-
pertaça, em Mêda, com a turma de 
Braga a mostrar um trunfo que já 
parecia fora do baralho. É que o 
ponta-esquerdo Dario Andrade, 
que na final da Taça frente aos leões 
anunciara o abandono da carreira, 
vai regressar. Tudo porque Diogo 
Branquinho, da mesma posição, 
'fugiu' para o FC Porto, num dife-
rendo que ainda está por resolver. 

Jorge Rito, treinadordo ABC, ex 

CHAMADA DO INTERNACIONAL 
DEVE-SE AO DIFERENDO 
COM DIOGO BRANQUINHO, 
QUE FUGIU PARA O FC PORTO 

plicou o recurso ao internacional: 
"Já tinha falado com ele no final da 
época. O Dario tem condições físi-
cas para fazer mais urna ou duas 
épocas. O ABC viu-se numa situa-
ção delicada com asaída de dois jo-
gadores [o outro é André Gomes] 
ainda com contrato, oque é incom - 
preensível e até mesmo escandalo-
so", sustentou Jorge Rito. 

Quanto ao clássico, o técnico está 
determinado: "O ABC vai estar na  

Bosko também quer ganhar 
Pelo Sporting, o lateral BoskoBje-
lanovic também não quer falhar a 
conquista do primeiro troféu da 
época: "O ABC é sempre forte. 
Saiam muitos ou poucos jogado-
res, mantém-se competitivo. 
Tem novos jogadores, nem me-
lhores nem piores, mas diferen-
tes. Mas o mais importante é fo-
carmp nos no nosso trabalho. Se 
estivermos ao nosso nível, iremos 
trazer a Supertaça ." o 

O Colégio de Gaia, campeão e 
vencedor da Taça, defronta hoje 
(16h) o Madeira SAD na final da 
Supertaça feminina, no Pavilhão 
dos Desportos de Figueira de 
Castelo Rodrigo. Paula Marisa 
Castro, treinadora das gaienses, 
não espera facilidades: "É o jogo 
de abertura, frente a um adver-
sário com muitos reforços. Ante-
vejo jogo equilibrado, mas com 
dificuldades para ambas as equi- 

pas." Já o Madeira SAD, com 19 
Supertaças. quer manter a in-
vencibilidade na prova (desde 
1998/99). Sandra Fernandes, téc-
nica das madeirenses, está con-
fiante: "Temos uma equipa reno-
vada, mas estamos numa fase 
muito verde. Não fizemos jogos 
de preparação, ao contrário do 
adversário, que manteve a estru-
tura, mas isso não retira a ambi-
ção de queremos vencer." 
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ANDEBOL A 74  eclição da Gala 
do Andebol vai atribuir hoje 
(21h) as distinções da época 
2016/17, num espetáculo com a 
presença de vários artistas, a 
realizar -se no Centro de 
Congressos e Exposições de 
Pinhel (Guarda). Estão a 
concurso, em masculinos e 
femininos, as categorias de 
melhor atleta, guarda redes, 
revelação e treinador. Também 
será apurada a melhor dupla de 
árbitros. 
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