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HELDER SANTOS

MADEIRA SAD. Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel
Albuquerque recebeu, ontem, na Quinta Vigia, plantei, equipa técnica e
Direção do Madeira SAD, receção que visou agradecer a participação da
formação madeirense na Taça Challenge, da qual foi semifinalista
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ANDEBOL

`Derby' sem
luvas de boxe
4 Diretor dos leões reage
a acusação de «antijogo»
do técnico das águias
O diretor do andebol do Sporting e
antigo jogador, Carlos Galambas,
pediu para os jogadores do Benfica
«deixarem as luvas de boxe no
balneário», antes do derby deste
domingo (20 h, no Pav. João
Rocha), que pode dar o título aos
leões em caso de triunfo. Reagiu,
em declarações ao jornal do clube,
às palavras do técnico encarnado
Carlos Resende, após o encontro
com o Madeira, SAD, anteontem:
«Não podemos cometer erros [no
derbyl, sabendo que o Sporting
tentará fazer anti-jogo [...1Caberá à
inteligência dos árbitros não
permitir.» Galambas classificou-as
como «pressão inaceitável sobre a
equipa de arbitragem». «O Benfica
entra em campo connosco, quase
sempre, disposto a praticar
pugilismo em vez de jogar andebol.
Compete aos árbitros terem a
inteligência de obrigarem os
jogadores do Benfica a deixarem
as luvas de boxe no balneário.» Os
leões lideram a 4 jornadas do fim
da fase final (56 pontos, mais 4 do
que as águias).
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“Temos ambição de ainda
chegar ao terceiro lugar”
ABC/UMINHO joga esta noite em Avanca, para a 7.ª jornada da fase final da
Andebol 1. Técnico Jorge Rito quer vencer pois ainda aspira chegar ao pódio.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

A equipa do ABC/Minho enfrenta hoje uma difícil deslocação ao
Pavilhão do Avanca, para mais
um jogo da Fase Final do campeonato Andebol 1. Partida referente à 7.ª jornada tem início às
20.30 horas. Treinador Jorge Rito não espera uma partida fácil.
“Certamente vai ser um jogo
difícil, como têm sido todos nesta fase final, independente e do
nome da equipa e da posição
que ocupa. Todos querem ganhar e isso foi bem demonstrado
na jornada anterior em que o
Avanca foi ganhar ao Dragão”,
afirmou, ontem, o técnico academista na antevisão.
“Sabemos que vai ser um jogo
complicado, e este ano todos os

DR

Jorge Rito perspectiva mais um jogo equilibrado com o Avanca mas espera vencer

nossos jogos com o Avanca foram equilibrados e com resultados pela margem mínima. Mas
temos ambição de consolidar o

quarto lugar e quem sabe pensar
em chegar ao terceiro. É esta a
ambição que nos move para esta
recta final do campeonato”.
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• MODALIDADES

Pavilhão para o andebol
NÉLIO GOMES

ngomes@dnoticias.pt
O presidente do Governo Regional,
Miguel Albuquerque, deu 'luz verde'
para a construção de um novo pavilhão para o andebol madeirense.
Um anúncio feito ontem à tarde, na
Quinta Vigia, por ocasião da recepção à equipa do Madeira Andebol
SAD, seus técnicos e dirigentes, num

acto de reconhecimento pelos feitos
desportivos alcançados recentemente, ao atingir as meias finais da
Taça Challenge.
No seu discurso, Miguel Albuquerque, que fez rasgados elogios à
prestação da equipa madeirense
esta temporada, anunciou que o 'velho' e degradado Pavilhão do Funchal irá ser alvo de profundas obras
de remodelação. Posteriormente, o

governante assumiu mesmo a intenção de se avançar, nos próximos três
anos, com um contrato-programa
com vista à construção da nova infra-estrutura para o andebol.
Antes disso, o presidente do Madeira Andebol SAD, Carlos Pereira,
havia lançado o repto para a construção de uma nova infra-estrutura,
com condições para receber eventos
do mais alto nível.

Madeira SAD foi recebido por Miguel Albuquerque. FOTO HÉLOER SANTOS/ASPRESS
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• OPINIÃO

vertebral
->

por

Ricardo Duarte Freitas
rfreitas@dnoticias.pt

O ar que por cá se
respirou em 2016
está no top nacional. A Madeira foi a zona do país
onde se verificou menor número
de violações devido à concentração de PM10.
S

V

\ A O O preço do m2 no
Funchal está a
inflaccionar o mercado imobiliário, tornando o
arrendamento e a compra de
casa numa miragem para milhares de pessoas. Atenção à 'bolha'.

PAULO FIDALGO
Técnico do Madeira Andebol SAD

A equipa que alcançou o feito histórico de atingir as meias finais
da Taça Challenge foi recebida na
Quinta Vigia e de lá saiu com a
promessa de um novo pavilhão
construído de raiz.

Frase

Ni
Não devemos estar assustados com O futuro,
porque somos nós que
O vamos fazer
NUNO NUNES
Director do M-ITI

Alerta
Ferry por um canudo
• O novo prazo de candidatura à
operação ferry entra em contrarelógio e não se avista nenhum
interessado pelo periscópio do
Governo.
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abc/uminho joga hoje no pavilhão do avança (20h30)

Ambição de chegar ao pódio
josé costa lima

errotado em casa pelo campeão Sporting
na última jornada, o
ABC/UMinho espera naturalmente regressar
às vitórias na ronda que se
aproxima. O próximo adversário dos minhotos no
campeonato nacional (fase de apuramento de campeão) é o Avanca, quinto
colocado, e o técnico Jorge
Rito tem consciência que
este não vai ser um desafio
fácil para os academistas,
que hoje (20h30) jogam
no pavilhão do opositor.
«Vai ser um jogo difí-

D

cil, como têm sido todos
nesta fase final. Independentemente do nome da
equipa, da posição que
cada equipa ocupa, todos
querem ganhar. E isso ficou bem demonstrado na
última jornada, porque o
Avanca foi vencer ao Dragão», alertou o treinador
do ABC, emblema minhoto que está no quarto
lugar da classificação ( já
sem hipóteses matemáticas de chegar ao título),
mas que parte «ambicioso» para as quatro jornadas que restam e com os
olhos postos no pódio da
classificação final.

«Sabemos que vai ser
um jogo complicado. Esta
época, todos os jogos com
eles foram muito equilibrados, qualquer jogo foi
resolvido pela diferença
mínima», recordou Jorge
Rito na antevisão à partida da 7.ª jornada.
«No entanto, temos
muita ambição de consolidar o quarto lugar e
tentar, por que não, chegar ao terceiro. E é assa
ambição que nos move
nestas últimas jornadas
do campeonato», ficou o
técnico do ABC/UMinho.
Os bracarenses têm
apenas mais dois pontos

Jorge Rito
de vantagem sobre o seu
adversário e menos três
do que FC Porto (3.º).
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Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD/Boa-Hora FC
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Este sábado (5 de Maio) há andebol com fartura no Pavilhão do Boa Hora FC, na Ajuda: o
equipamento recebe o terceiro Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD/Boa-Hora FC!
Esta é a terceira edição de uma iniciativa que procura promover a prática do andebol de veteranos no
país. O Boa-Hora FC, que este ano comemora o seu centenário, volta, assim, a associar-se a este
evento.
Além da Esferantástica ACD (Associação Cultural e Desportiva), equipa criada em 2012
especificamente para competições de veteranos, a prova contará com o cartaz mais internacional de
sempre, estando asseguradas as presenças de equipas de três continentes: Clube Português do Recife
(Brasil), Veteran Handball Hammamet (Tunísia) e Club Deportivo Veteranos Balonmano de Sevilla
(Espanha). Participam, ainda, as equipas portuguesas da Associação Desportiva Sanjoanense e do
Centro de Cultura e Desporto de Olhão, que irão defrontar-se num esquema de dois grupos de três
equipas.
Organizado pela Esferantástica ACD e pelo Boa-Hora FC, o torneio tem como objectivo a promoção da
actividade desportiva e voltar a chamar antigos jogadores de andebol para a prática da modalidade.
O Torneio Andebol Masters Esferantástica/Boa-Hora FC conta uma vez mais com o apoio da Federação
de Andebol de Portugal (FAP) e da Associação de Andebol de Lisboa (AAL), para além do patrocínio de
empresas privadas, como a GfK Portugal.
Bons jogos a todos!
Colocado por

em Maio 4, 2018

redacção
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Sporting pode revalidar o título, em casa, no jogo frente ao Benfica

rm
Sporting-Benfica em chamas com
troca de palavras entre Resende e Galambas

Faltam três dias
e o dérbi já ferve
Em causa estão as declarações de Carlos Resende
após o jogo na Madeira. O
técnico das águias disse
estar à espera de "antijogo"
por parte do Sporting e os
leões contra-atacaram
••• A três dias do dérbi, os
ânimos aqueceram. Carlos Resende, treinador do Benfica,
disse esperar que "o Sporting
faça antijogo". Carlos Galambas, diretor desportivo dos
leões, contestou as afirmações
do rival: "Connosco, o Benfica
entra em campo quase sempre
disposto a praticar pugilismo
em vez de jogar andebol."
Tudo começou após o jogo
na Madeira, anteontem, do
qual o Benfica saiu vitorioso
(26-30). Resende conta que a
equipa que comanda "não cometa alguns erros como hoje
[quarta-feira]" e que no do-

mingo jogue "de forma rápida, sabendo de antemão que o
Sporting tentará fazer antijogo". Por fim, pôs o peso da
vitória sobre quem vai dirigir
o jogo, afirmando que "isso
também caberá à inteligência
dos árbitros não permitir". As
palavras do técnico dos encarnados não agradaram a Carlos
Galambas - com quem jogou
muitos anos no ABC e na Seleção Nacional. "As declarações do meu amigo Carlos
Resende após o jogo com o
Madeira SAD são profundamente lamentáveis, porque
significam uma pressão inaceitável sobre a equipa de arbitragem nomeada para o
dérbi do próximo domingo."
Recorde-se que o encontro
terá lugarnoPavilhãoJoãoRocha, no domingo, e que, em
caso de vitória, o Sporting revalidará o título.

irtruLos

11Q
Em caso de
vitória, o
Sporting
consegue
revalidar o
titulo de
campeão
nacional e
somará o
19.° da
história do
clube
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PAULO PEREIRA ESTA
A UM JOGO DA FINAL NA ROMÉNIA
Em apenas cinco jogos, Paulo Pereira já soma
quatro vitórias ao serviço do CSM Bucareste.
Anteontem, a equipa do técnico luso venceu a
primeira mão das meias-finais da liga romena,
frente ao Steaua Bucareste (21-25), e parte em
vantagem para o segundo jogo. Se Paulo
Pereira vencer segunda-feira, pode sonhar
como título de campeão, que é do Dínamo
Bucareste e ao qual o CSM nunca chegou.
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FRANÇA DUNEROUE DE WILSON
DAVYES BATE ST. RAPHAEL
O Dunkerque, onde joga o português Wilson
Davyes, subiu ao sétimo posto da liga
francesa de andebol após ter batido o SaintRaphael (equipa que se classificou no passado
fim de semana para a meia-final daTaça EHF)
por 30-26, no jogo que encerrou a antepenúltima jornada do campeonato, que tem o
Montpellier na liderança. O internacional
português marcou dois golos.

Página 10

A11

ID: 74816608

04-05-2018

Meio: Imprensa

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,16 x 4,55 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Avanca recebe ABC
na abertura da 7a ronda
A ronda do Grupo A do Campeonato arranca hoje (20h30), como ABC a
visitar Avanca e a poder alcançar os dragões no 3.° lugar. Amanhã jogam FC Porto-Madeira SAD e domingo os leões procuram o bicampeonato ante o Benfica.
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ANDEBOL. Antes da receção de
amanhã ao Madeira SAI.), o
central do FC Porto, Miguel
Martins. disse que Os próximos
jogos são para preparar a Final 4
da Taça de Portugal: "O nosso
objetivo é ganha -la custe o que
custar. Estes jogos são para nos
dar boas sensações para a Final."
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ANDEBOL

"Pressão inaceitável
sobre a arbitragem"
Diretor do Sporting,
Carlos Galambas, reage
ao treinador do Benfica,
Carlos Resende
ALEXANDRE REIS

O diretor do Sporting, Carlos
Galambas, lamentou as declara
polémicas de Carlos Resende, treinador do Benfica, considerando que se trata de uma
"pressão inaceitável sobre a
equipa de arbitragem", antes do
dérbi do próximo domingo.
"As declarações do meu amigo
Carlos ReSende, após o jogo com
o Madeira SAD, são profundamente lamentáveis, porque significam uma pressão inaceitável
sobre a equipa de arbitragem nomeada para o dérbi", considerou
Carlos Galambas, em declarações
publicadas no si te dos leões.
Galambas criticou o discurso
de Resende. O técnico das águias
sustentou que "o Sporting tenta rá fazer antijogo", tendo deixado
também um recado à dupla
Duarte Santos e Ricardo Fonseca:
"Caberá à inteligência dos árbitros não o permitir."
E se Carlos Resende pede
que não deve ser permitido o
jogo passivo aos leões, como
alegadamente ocorreu no
clássico do Dragão, Galambas
também tem queixas do Benfica quanto à sua agressividade
defensiva: "O Benfica entra
em campo frente ao Sporting
disposto, quase sempre, a praticar pugilismo. Compete aos
árbitros terem a inteligência
de obrigar os jogadores do

POLÉMICA. Carlos Galambas respondeu às declarações de Carlos Resende

"O BENFICA ENTRA EM CAMPO
DISPOSTO A PRATICAR
PUGILISMO EM VEZ DE
ANDEBOL", DISSE GALAMBAS

Benfica a deixarem as luvas de
boxe no balneário."
Carlos Galambas já projeta a
festa do título: "Estamos absolutamente focados e motivados
para que a conquista cio bicampeona to aconteça já no domingo
no Pavilhão João Rocha, perante
OS sócios e adeptos, com a quarta
vitória consecutiva sobre o Ben fica no campeonato 2017 /18."

Queixas da Luz
As águias não reagiram a Carlos Galambas, mas fonte do
clube cia Luz recordou que Fá bio Antunes perdeu a época
depois de se lesionar num jogo
contra o Sporting, que Pedro
Seabra saiu lesionado ao inter valo num dérbi e que Ricardo
Pesqueira também levou pon tos, sempre em partidas frente
aos leões.
Caso o dérbi termine empatado, os leões ficarão a uma vitória
ou a dois empates do título. Ao
Benfica resta-lhe vencer, se pos sívelpor mais de cinco golos, para
manter a pressão sobre o líder. z
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Na abertura da sétima jornada do Grupo A (Andebol 1), a Artística de Avanca recebe o ABC. Num
duelo entre quarto e quinto classificado (separados por dois pontos), Marco Sousa, treinador do
Avanca, quer dar o melhor seguimento ao triunfo no Dragão Caixa e alcançar o quarto posto.
Vimos de uma excelente vitória, temos a equipa motivada e concentrada em pontuar frente ao ABC.
Vai ser um jogo complicado, mas vamos dar o nosso melhor para conquistar os três pontos, sendo que
o objetivo é alcançarmos o 4º lugar , afirmou o timoneiro dos avancanenses, citado pelo site da
Federação de Andebol de Portugal.
Do outro lado, Jorge Rito revelou que está consciente das dificuldades que o seu adversário pode
causar, mas que a equipa pretende consolidar o quarto lugar e até... pensar no terceiro posto.
Este ano, todos os jogos que fizemos com o Avanca foram bastante complicados, mas temos toda a
ambição de consolidar a nossa posição e por que não irmos à procura do terceiro lugar? É isso que nos
move , rematou o comandante da turma bracarense, citado pelo site da Federação de Andebol de
Portugal.
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
SondagemQUAL O SEU PROGNÓSTICO?AVANCAEMPATEABC BRAGA
2018/05/04 03:03
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