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Galambas, alegria e lágrimas de 25 anos de andebol, n´ A BOLA TV
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Internet
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Data Publicação:

22/10/2017

URL: http://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/697936

00:00
O atual diretor do andebol do Sporting, Carlos Galambas, é o convidado do programa 'Conversas com',
a partir das 15h15. O ex-andebolista que esteve presente em todas as fases finais de Europeus e
Mundiais de seniores, é, ainda hoje, o 3.º jogador com mais internacionalizações na modalidade atrás de Eduardo Filipe e Carlos Resende - e conta, esta tarde, n' A BOLA TV, mais uma mão cheia de
histórias sobre a sua carreira de 25 anos, recheada de títulos de campeão nacional, Taças e até uma
Taça Challenge, o primeiro troféu europeu da história da modalidade. Hoje, a não perder.
Redação
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Artística de Avanca
faz história em Braga
com triunfo sobre ABC
D.R.

Andebol
Campeonato Nacional 1

Avelino Conceição
ÊXITO A Artística de Avanca
derrotou o ABC, na passada
sexta-feira, em partida antecipada da 8.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol
1. Com o triunfo pela margem
mínima (28-29), a formação
avancanense fez história em
Braga, impondo o primeiro desaire ao conjunto orientado por
Jorge Rito e impedindo-o de assumir a liderança da prova.
A forte equipa bracarense
cedo viu aArtística dar uma resposta condizendo com o seu
valor, que lhe permitiu passar
para a frente do marcador (1-3)
no inicio de um jogo que se afigurava prometedor. Os dois
conjuntos mostraram grande
entrega em campo, com boas
saídas para o ataque, e o equilíbrio a ser a nota dominante,

apesar dos locais terem ido para
o intervalo na frente do marcador (14-13).
Na segunda metade, o ABC
ainda dilatou a vantagem para
três golos à maior, mas a equipa
orientada por Carlos Martingo
acreditou sempre num bom resultado e viria a igualar a partida
(18-18) golos. O nervosismo
apoderou-se da equipa de Braga, que não conseguia descolar
no marcador e viu ainda ainda
o conjunto de Avanca passar
para a frente (19-21).
Acinco minutos do final, aArtística já vencia por cinco golos
(23-28), deixando antever a surpresa no Pavilhão Flávio Sá
Leite. E nem mesmo uma reacção final do ABC foi suficiente
para “roubar” uma vitória histórica dos avacanenses, que,
com este surpreendente triunfo,
rectifica o percalço tido na jornada anterior, em que não foi
além de igualdade em casa perante o Xico Andebol.
Com 9 golos, Diogo Silva (na
foto) foi, a par do bracarense
Hugo Rocha, o “artilheiro”neste
jogo. Diogo Oliveira, com 7 golos, subiu à segunda posição
dos melhores marcadores (52
golos em oito partidas disputadas). Com a vitória em Braga,
aArtística subiu ao quarto lugar,
em igualdade de pontual (19
pontos) com o Benfica. |
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CS Madeira sem sorte
frente ao JAC Alcanena
No andebol feminino, o CS Madeira
perdeu ontem em casa do JAC Alcanena por 22-21, numa partida marcada pelas dificuldades colocadas
em campo pela equipa da casa, mas
também exibição abaixo no seu normal das madeirenses. Ao intervalo o
Sports vencia por 14-11.
Na outra partida, o Madeira SAD

foi ao reduto do Assomada e cumpriu o seu dever ganhando por 2018. Hoje as formações madeirenses
voltam a jogar. O CS Madeira em
casa do Assomada (17h00) e a SAD
(17h30) no reduto do Alcanena.
Na II Divisão, em masculinos, o
Marítimo não foi feliz e perdeu em
Gaia por 44-32. H.D.P.
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Proposta vai à reunião de amanhã

Câmara de Braga doa
205 mil euros ao ABC
A Câmara Municipal vai atribuir um subsídio de
205.920 euros ao ABC de Braga – Andebol SAD,
segundo proposta da vereadora Sameiro Araújo, a apresentar na reunião de amanhã do executivo bracarense.
Já a Associação de Cicloturismo – BTT os Braguinhas, será contemplada com 205.920 euros.
Luís Carlos Correia Martins, atleta da Federação Portuguesa de Vela, será subsidiado com
400 euros para fazer face às despesas de deslocação a França.

Página 4

A5

ID: 71852769

22-10-2017

Meio: Imprensa

Pág: 59

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,57 x 7,06 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEM. SILVA
E MOTA Eli GRANDE
Os portugueses Jorge Silva e
Filipe Mota, do Granollers e
Anaitasuna, respetivamente, brilharam na liga
espanhola. Jorge Silva, com
oito golos, foi o melhor
marcador no empate com o
Cuenca (30-30). Já Filipe
Mota ajudou o Anaitasuna a
manter a liderança da ligaem igualdade pontual com o
Barcelona -, ao marcar seis
golos na vitória frente ao
Ademar, por 32-23.
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ANDEBOL Com 6 golos (100%)
de Filipe Mota, o Anaitasuna,
que lidera a Liga espanhola a par
do Barcelona de Alexis Borges,
venceu (32-23) ontem (79 ronda)
na receção ao Ademar. Já Jorge
Silva (8) não conseguiu melhor que o,empate (30-30) para o
Granollers (39) ante o Cuenca.
Nos 118 final da Taça da Liga de
França, o Sélestat de Tiago
Pereira (3) bateu (37-26) 0 Nice e
o Dunkerque de Wilson Davyes
(2) venceu (33-32, a.p.) o
Tremblay. A liderar a
Bundesliga está o Fuchse Berlin,
adversário do FE Porto na EHF,
que empatou (25-25) com Kiel.
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Seleção já treina
em Moimenta
ea A Seleção já se treinou ontem
em Moimenta da Beira, de forma a
preparar-se para a T edição do
Torneio Internacional Terras do
Demo, que contempla dois jogos
particulares frente à Roménia, nas
próximas quarta e sexta-feira.
Trata-se do ensaio de Portugal,
que joga, entre 12 el4 de janeiro de
2018, o torneio de qualificação-•
para o playoff de acesso ao Mundial, onde- encontrará Polónia,
Chipre e Kosovo.
Do grupo de 19 convocados pelo
selecionador Paulo Pereira, falta ramJorge Silva (Granollers/ESP) e
Wilson Davyes (Dunkerque/FRA)
por causa dos compromissos de
ontem nos seus clubes. Fábio Ma
galhães e Ricardo Candeias (Chartres / FRA) também eram esperados ao final do dia. A.R.
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