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Desporto Lesão de Rui Silva não parece grave 07-05-2014 O central internacional do Sporting Rui
Silva já foi reavaliado à lesão contraída no joelho direito e, segundo um parecer médico, "a patologia
não é grave", apurou Record junto de fonte segura, numa altura em que o clube de Alvalade continua
em silêncio sobre o assunto. Por alexandre reis - Record [ler mais] O central internacional do Sporting
Rui Silva já foi reavaliado à lesão contraída no joelho direito e, segundo um parecer médico, "a
patologia não é grave", apurou Record junto de fonte segura, numa altura em que o clube de Alvalade
continua em silêncio sobre o assunto.O vice-campeão europeu de juniores, em 2010, assistiu o pivô
Bruno Moreira para o golo que deu o empate (28-28) aos leões, frente ao FC Porto, no clássico de
sábado do Dragão Caixa, mas o jogador acabou por sair do recinto transportado numa maca,
temendo-se o pior.Apesar das dores provocadas por uma possível entorse, a lesão de Rui Silva deverá
ser curada sem o recurso a uma intervenção cirúrgica, mas para se dissiparem todas as dúvidas ainda
vai ser feita uma ressonância magnética ao joelho dorido.Refira-se que Rui Silva, de 20 anos, foi
cobiçado em tempos pelos espanhóis do Barcelona e, mais recentemente, pelos húngaros do
Veszprém, sendo um dos bons jogadores do campeonato português.Baixa de vultoO central tem tido
uma temporada fabulosa, à semelhança do Sporting, atingindo a fase de grupos e os quartos-de-final
da Taça EHF. Também já conquistou duas Supertaças e três Taças de Portugal, uma delas ao serviço
do Xico Andebol.Quando faltam disputar três encontros decisivos na luta pelo título, frente ao ABC,
Benfica e Sp. Horta, o Sporting vê-se, assim, privado de um dos seus jogadores fulcrais, que deverá
ficar parado nos próximos tempos.Face às adversidades, o treinador Frederico Santos poderá optar
pelo experiente Ricardo Dias para o lugar de central, apesar de o algarvio ser um ponta-esquerda de
raiz.
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§modalidades
Andebol feminino

Didáxis sagrou-se campeã regional
e vai disputar o título nacional
A equipa feminina de juvenis de andebol da Didáxis (V. N. Famalicão) sagrou-se, no passado fim-de-semana, campeã regional do desporto escolar. Após ter vencido invicta os campeonatos de Braga e Porto, a Didáxis
voltou a defrontar o representante do CLDE Porto (Colégio de Gaia) e o representante do CLDE Tâmega, tendo vencido os dois encontros disputados, sagrando-se assim campeã regional.
No jogo contra o Colégio de Gaia, a A2D venceu por 24-22 tendo estado
por cima do jogo desde dos primeiros minutos não mais tendo largado a
liderança do marcador. No desporto escolar, em todos os jogos contra o
Colégio de Gaia, a Didáxis venceu, recebendo amanhã esta equipa em jogo do campeonato. No segundo jogo, a Didáxis cilindrou a equipa representante do CLDE Tâmega. A vencer 19-0 ao intervalo, num jogo sem história, a Didáxis acabou o desafio com 38 golos contra sete sofridos. Nos
dias 16 a 18 de Maio vai decorrer a fase final nacional em Lisboa estando
em disputa o ceptro Nacional.
No campeonato federado, as iniciadas cumpriram a última jornada da segunda fase do campeonato nacional, com a deslocação a Esposende para
defrontar a Juventude do Mar. A Didáxis venceu por 22-21 terminando
assim a sua participação no terceiro lugar.

DR

Equipa feminina de andebol juvenil da Didáxis
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Estarreja vai ser capital
durante cinco dias
Espectáculo O Garci Cup’14 já está em marcha e, de 25 a 29 de Junho,
promete voltar a ser um grandioso evento desportivo e de laser
PAULO RAMOS

Números

5
Dias que durará o evento

10
Pavilhões que vão estar
envolvidos

Organizadores apresentaram aquele que dizem ser o maior evento andebolístico nacional

Andebol
Torneio

Avelino Conceição
O Estarreja Andebol Clube
(EAC) apresentou, no final da
semana passada, a 5.ª Edição
do Torneio Internacional Garci
Cup, em Andebol, competição
que vai levar até à cidade cerca
de 160 equipas, oriundas de todo o país, incluindo dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, mas também de Espanha.

Para aquele que é já considerado como o maior torneio nacional está prevista a realização
de um total de 500 jogos, em
dez pavilhões, envolvendo perto de dois milhares e meio de
atletas desde os escalões de Minis, Infantis, Iniciados, Juvenis,
Juniores, Seniores e Masters de
mais de equipas federadas, escolas e selecções.
Números que, de 25 a 29 de
Junho, vão fazer do concelho
de Estarreja a capital do Andebol “Indoor”, que englobará ain-

da jogos de Andebol Adaptado
eAndebol de Praia (Circuito Regional de Aveiro). O evento terá
também outras iniciativas paralelas, como o “Samba Sport
Fest’14, um programa de animação promovido pelas Escolas de Samba, ou o “Crazy Bus”,
um autocarro equipado com
som e bar, que proporcionará a
todos os participantes visitas
turísticas pela cidade e pela
praia da Torreira.
Outras das novidades é a presença da Selecção Nacional Feminina de Sub/19, que está em
preparação para o Mundial da
categoria e que conta com algumas atletas que actuam em
clubes da região. Também a
apoiar este torneio estão os jogadores Jorge Sousa (Águas
Santas) e Pedro Solha (Sporting), que serão os padrinhos
dos escalões de Iniciados femininos e Juniores masculinos.
Câmara de Estarreja
é um forte aliado
Organizado em parceria com
a Câmara Municipal de Estarreja, o Garci Cup’14 terá, este
ano, um orçamento de 100 mil
euros, mais 30 mil do que a edição do ano passado. E para este
aumento orçamental, a organização tem na autarquia um
forte aliado, justificando a aposta com o facto de se tratar do
maior evento desportivo realizado na cidade.
Na apresentação do evento,
Diamantino Sabina, presidente
da Câmara de Estarreja, lembrou que se trata de um torneio

160
Equipas envolvidas
na competição

500
Total de jogos que se vão
disputar

2.400
Atletas presentes no torneio

que “tem vindo a ter uma
grande afirmação e que, este
ano, vai ter algumas novidades”,
anunciando que a organização
vai distribuir pela população
bandeiras para serem colocar
em varandas e janelas.
Tanto para o presidente da
Associação deAndebol deAveiro, João Lemos, como para o
presidente do EstarrejaAndebol
Clube, Rui Silva, o Garci Cup “é
um evento que traz mais-valias
para o clube e para o andebol
aveirense, tornando o distrito
numa potência na prática da
modalidade”.
Luís Sousa, o mentor deste
projecto, prevê novamente “um
grande sucesso”de um torneio,
que “exige um grande envolvimento logístico”. Segundo o elemento da organização, “este
ano contamos com apoios fundamentais”, realçando o da Escola Profissional de Aveiro, bem
como de um grupo de pessoas
que “estão já há muito envolvidas para que a engrenagem entre a vertente desportiva e de
laser seja uma aposta ganha”. | Página 6
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Vitória tranquila rumo às meias-finais
“Play-off” O Alavarium venceu o segundo jogo dos quartos-de-final do campeonato e eliminou o Maiastars,
podendo, dessa forma, continuar a defesa do título nacional
ALAVARIUM

29

MAIASTARS

19

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Mariana Lopes (6), Viviana Rebelo (1), Ana Neves (4), Lisa Antunes (3), Ana Seabra (2) e Soraia
Fernandes (2) - sete inicial - Andreia
Madail, Ivete Marques, Soraia
Domingues, Filipa Fontes (2), Mónica
Soares (6), Inês Branco (1), Carla Dias
(1) e Ana Moreira (1).

Treinador: José Amaral.
Andreia Costa, Ana Sousa, Maria
Cerqueira (2), Olinda Leal, Ana Sampaio
(2), Dulce Oliveira (3) e Diana Oliveira
(6) - sete inicial - Ana Sófia, Filipa Rocha,
Ana Silva, Renata Pereira, Ana
Marcelino, Ana Azevedo, Sófia Gomes,
Mariana Azevedo (3) e Ana Silva 3.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 60 espectadores.
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues (A.A. Braga).

Cronometrista: Rosa Pontes (A.A.
Aveiro).
Ao intervalo: 13-6.

Andebol

saber que estava a uma vitória
de garantir o apuramento para
as meias-finais da competição.
E, na verdade, não precisou de
acelerar muito o ritmo do jogo.
Face ao desnível que existe entre
as duas formações, a equipa da
casa cedo começou a construir
a vitória nesta partida.
É certo que teve uma excelente réplica nos primeiros 10/15

1.ª Divisão Feminina

Avelino Conceição
Depois da vitória clara (39-21)
no primeiro jogo destes quartos-de-final do “play-off” da 1.ª
Divisão Nacional Feminina, a
formação de Ulisses Pereira entrou para a segunda partida a

RICARDO CARVALHAL

Mariana Lopes destacou-se no ataque do Alavarium

minutos do encontro, mas a
magnífica prestação de Diana
Roque na baliza (sofreu apenas
seis golos) ajudou a desequilibrar a contenda.Aequipa maiata, que sentiu muitas dificulda-

des para transpor a bem organizada defensiva do Alavarium,
saiu para o intervalo com sete
golos de vantagem e o jogo praticamente perdido.
Na segunda parte, foi ainda

mais notória a diferença de valores entre os dois conjuntos,
com a turma da casa a “fugir”no
marcador, tendo mesmo estado
a vencer por 12 golos de vantagem (24-12). Isto numa fase em

que o técnico Ulisses Pereira já
dava minutos a todas as jogadoras, que souberam garantir
uma vitória folgada, num jogo
em que nunca esteve em causa
a passagem das campeãs nacionais às meias-finais. Destaque,
no Alavarium, para a magnífica
exibição de Diana Roque e para
os seis golos apontados por Mariana Lopes e Mónica. De grande
qualidade foi o trabalho da dupla
bracarense.
A equipa aveirense vai, agora,
medir forças com a equipa do
Colégio João de Barros, já no
próximo sábado. Na outra meiafinal, o Colégio de Gaia jogará
com a turma do Madeira SAD.
As “meias”são disputadas à melhor de três jogos, o que significa
que se apuram para a final quem
vencer dois encontros. |
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

Arsenal da Devesa
caminha para o título
DR

Jorge Rodrigues, à esquerda, esteve em destaque no jogo de sábado

O Arsenal da Devesa caminha a passos largos para
garantir o título no campeonato nacional de andebol da terceira divisão
com a consequente subida
ao segundo escalão.

No passado sábado recebeu e bateu o Albicastrense por 31-22, e deu um
passo quase decisivo para
a subida de divisão, uma
vez que passou a somar
mais seis pontos que o ter-

ceiro classificado.
Ao intervalo o conjunto bracarense já vencia
por 14-11.
Ao Arsenal da Devesa
faltará, então, pouco mais
que um triunfo – nos cinco

jogos que tem para disputar – para garantir a subida à 2.ª divisão.
No encontro de sábado,
há a realçar a exibição global da equipa, muito empenhada em conseguir mais
uma vez um resultado positivo, com o seu técnico
Rui Ferreira a intervir a
contento nas fases mais
difíceis do jogo, com relevo para os oito golos do
seu experiente Jorge Rodrigues que fizeram bem
a diferença no jogo.
A classificação está assim ordenada: Arsenal da
Devesa, 27 pontos; Estarreja (23), Boavista (21),
Juv Lis (19), Albicastrense
(17), Monte (17), Gondomar (11) e 1.º Maio (9).
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LIDERAM FASE FINAL
Juniores do ABC
sempre a vencer
A equipa de juniores do ABC somou, no fim de
semana, a quarta vitória consecutiva na fase final do
campeonato nacional de juniores, e segue no topo da
tabela classificativa, com 12 pontos.
Desta feita, a jogar no Sá Leite, bateu o Belenenses
por 32-22, e manteve dois pontos de vantagem sobre o
FC Porto, segundo, que a jogar em Guimarães, venceu
o Xico por 28-26.
Noutro encontro da ronda, o Benfica recebeu e bateu
o Sporting por 25-20.
Na classificação geral, o ABC soma 12 pontos,
seguido do FC Porto (10), Benfica (9), Sporting (7),
Xico (6) e Belenenses (4).
Na próxima jornada, a disputar no dia 11 de maio,
o ABC visita o FC Porto.
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Sporting da Horta
campeão de juniores
O Sporting Clube da Horta sagrouse campeão regional de andebol, no
escalão de juniores masculinos. A
prova, que teve como palco a ilha
de Santa Maria, juntou Clube Desportivo “Os Marienses”, Grupo
Desportivo da Casa do Povo dos
Biscoitos, Sporting Clube da Horta e Grupo Desportivo da Casa do
Povo dos Arrifes.
No embate que decidiu a atribuição
do cetro, o grémio faialense superou a equipa da casa por 22-21, com
o golo do triunfo a acontecer a seis
segundos do apito final do árbitro.
A formação micaelense dos Arrifes
fechou os lugares do pódio, ao passo
que o representante da Associação
de Andebol da Ilha Terceira, a Casa
do Povo dos Biscoitos, concluiu no
quarto posto da geral.
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Árbitros da RAM na Arábia
A dupla de árbitros de andebol madeirense Ricardo Fonseca/Duarte Santos - voltou a merecer a confiança da IHF (Federação internacional) e vai arbitrar no “Saudi Elite
Championship”, em Jeddah, na Arábia Saudita,
entre os dias 13 a 18 deste mês.
Vasco Sousa
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 ANDEBOL

CDC Oleiros
derrotado
pelo Ac. Porto
O CDC Oleiros foi derrotado por
um golo de diferença (24-25) no
confronto com o Académico do
Porto, num jogo equilibrado e
com níveis de ansiedade elevados. Ambas as equipas a
explorarem as fraquezas do adversário como se em cada posse
de bola o jogo pudesse pender
para um dos lados. A 10 minutos
do fim, aproveitando um
período momentâneo de
inferioridade numérica do CDC
S. Paio de Oleiros, o Académico
do Porto aproveitou para fazer
um parcial de 5-0 e distanciou-se
no resultado. O jogo parecia
perdido mas a a situação inverteu-se quando o Académico ficou momentaneamente a jogar
em inferioridade numérica e,
num esforço final, o CDC S. Paio
de Oleiros conseguiu um parcial
de 4-0, que foi curto para evitar a
derrota.
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 ANDEBOL

Pedro Ribeiro
na selecção
nacional de juniores C
Depois de Pedro Machado já ter sido
chamado e jogado pela selecção nacional de juniores D (iniciados), é agora a
vez do jovem guarda-redes juvenil do
Feirense, Pedro Ribeiro integrar a
selecção C. Quase um ano depois, após
muito treino, entrega e competição, o
jovem feirense vê o seu trabalho premiado com esta chamada à selecção nacional.
Começou a defender a baliza dos “blues” como iniciado, é juvenil e joga a
maioria das vezes pelos juniores. Com
boa compleição física e elevada estatura, Pedro Ribeiro reúne condições e
parece encaixar nos parâmetros dos responsáveis nacionais. De referir que a
sua chamada é também um prémio
para o coordenador e equipa técnica feirense, em específico, para Tiago Pais,
treinador de guarda-redes do Feirense.
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