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Andebol do Marítimo
esta noite nos Açores

Já com a manutenção assegurada na 2.ª Divisão para
a próxima época, a equipa de Andebol masculino do
Marítimo joga esta noite, a partir das 20h, nos Açores,
diante do CD Marienses. Os “verde-rubos” lideram o
grupo da manutenção, com 31 pontos, enquanto que
os açorianos são 4.ºs com menos 10 (21). A 2.ª fase
tem ainda nove jornadas para serem disputadas, com
os madeirenses a “cumprirem calendário” nesta
ponta final da época.
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5.º Encontro
Municipal
de Gira-Volei
em Amares
No âmbito de protocolos
celebrados com a Federação
Portuguesa de Voleibol e com 
a Federação Portuguesa de
Andebol, estão agendados 
para amanhã o 5º Encontro
Municipal de Gira-Volei 
e o 2º Encontro Municipal de
Andebolino, em Amares. 
O programa inicia com a
competição de gira-volei, 
às 9.30 horas, no pavilhão
desportivo da E.B. 2,3 de
Amares. O início da competição
de Andebolino está agendado
para as 14.30 horas, no
pavilhão desportivo da Escola
Secundária de Amares.
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ANDEBOL Após vitória no dérbi com o Alto do Moinho

Torrense isola-se no segundo lugar
OTorrense esteve em grande

na 5.ª jornada da segunda
fase do Campeonato Nacio-

nal da 3.ª Divisão – Zona Sul, ao
derrotar o Alto do Moinho, no seu
pavilhão, por 22-20. Com o triunfo
conquistado, a equipa da Torre da
Marinha isolou-se no segundo lugar
da tabela classificativa com 13
pontos, menos dois pontos que o lí-
der, Benfica B, e mais um que

Oriental e Redondo. O Alto do Moi-
nho, que já perdeu três jogos nes-
ta fase, encontra-se na quinta po-
sição com 9 pontos, ou seja, a seis
pontos do primeiro lugar. 
No dérbi disputado no Alto do
Moinho, a nota dominante foi o
equilíbrio, como comprova o re-
sultado que ao intervalo era favo-
rável à equipa da casa (11-10). Na
segunda parte, o cariz de jogo não

se alterou, mas o Torrense esteve
ligeiramente melhor e acabou por
dar a volta ao marcador que ter-
minou com 22-20, a seu favor. No
Alto do Moinho o jogador que
mais se destacou foi Ruben Pe-
reira que marcou oito golos e na
formação da Torre da Marinha
Tiago Madeira com sete golos
marcados. 

A competição prossegue esta

quinta-feira, dia 25 de Abril, com
a realização da 6.ª jornada que vai
levar a jovem equipa encarnada ao
Redondo, o Oriental a Lagoa e o
Alto do Moinho a Beja, onde de-
fronta o Zona Azul. O Torrense re-
cebe às 17h30, no seu pavilhão,
o Paço de Arcos que nesta altura
ocupa o último lugar da classifi-
cação geral, só com derrotas.

JOSÉ PINA
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CLUBE CONQUISTA MAIS UM TÍTULO NAS CAMADAS JOVENS

ABC de Nelas sagra-se campeão distrital de infantis
�  O ABC de Nelas sagrou-se na
úl tima jornada campeão dis tri -
tal de infantis, o 33.o do palmarés
do clube. 

Num pavilhão com mui ta
gente a apoiar os jovens jogado -
res, os academistas ne len  ses re -
ceberam e venceram a Associa -
ção de Gumirães por 5-1, carim -
bando desta forma a ob tenção
de mais um título, o ter cei ro da
época. 

Uma vitória valorizada pela
ex celente prestação do Gumi -

rães e de todas as outras equipas
participantes no campeonato.
Foi uma grande jornada des por -
tiva proporcionada por todos os
atletas, tal como o fizeram du -
rante a época.

Este é o quinto título con quis -
tado pelo escalão de infantis, em
10 temporadas, o que quer dizer
que o ABC de Nelas obteve o
título em metade dos cam peo -
natos disputados, sendo tam -
bém o clube que mais troféus
alcançou. l INFANTIS somaram o quinto título em 10 anos
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Meias-finais da Liga dos Cam-
peões, 1.ª “mão”: Borussia de
Dortmund (Alemanha)-REAL MA-
DRID (Esp), 19h45, Alemanha
(TVI). • Jogo em atraso da 36.ª
Jornada Liga de Honra: Belenen-
ses-Oliveirense, 16h, Restelo. •
Jota (médio do CD Nacional) in-
tegra Selecção Nacional Sub-20.
• Rui Silva (guarda-redes do CD
Nacional) integra Selecção Na-
cional Sub-19 para o Torneio In-
ternacional do Porto, até sábado.
• Treino do Marítimo, 10h, Santo
António. • Treino do Nacional,
16h, Choupana (Aberto). • Treino
do Marítimo B, 10h, Santo Antó-
nio. • O União da Madeira parti-
cipa no “workshop” de práticas
desportivas e de promoção de
estilos de vida saudáveis,
10h30/13h30, Escola Básica e
Secundária de Machico, com
Jaime Lucas e os jogadores
Kiko, Carlos Manuel, Marcelo,
Bruno, Miguel Fidalgo, Marco
Freitas e Chíxaro.
BASQUETEBOL
• A Associação de Basquetebol
da Madeira colabora com o
Plano Regional de Prevenção Ro-
doviária, na Prova de Orientação
e na Taça Escolar de Educação
Rodoviária, 11h/15h, com mais
de uma centena de alunos do
1.º, 2.º e 3.º ciclos. • Torneio
para alunos dos 1.º ao 4.º anos
na Escola Básica 1.ºC com PE da
Boaventura. • Inscrições para a
Taça Rui Adrião (todos os esca-
lões) até dia 30.
ANDEBOL
• Oitavos-de-final da Taça de
Portugal Fem.: SPORTS DA MA-
DEIRA-MADEIRA SAD, 20h30,
Pav. Funchal.
CANOAGEM
• David Fernandes, Joana Sousa,
Gonçalo Neves e Rodolfo Neves
(todos do Naval do Funchal) no
Estágio da Selecção Nacional
Sénior e Sub-23, em Montemor-
o-Velho.
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Dérbi “Sports”-Madeira SAD
para a Taça de Portugal

Esta noite, a partir das 20h30, no Pa-
vilhão do Funchal, Sports da Madeira
e Madeira SAD jogam mais um dérbi,
o último desta época, a contar para
os oitavos-de-final da Taça de Portu-
gal feminina de Andebol. Duas equi-
pas com propósitos bem distintos,
com a “sociedade” a pretender
somar os títulos internos (Campeo-
nato e Taça) e com o “Sports” a já ter
assegurado a manutenção na 1.ª Di-
visão e num projecto direccionado,
essencialmente, para a formação.1
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FESTAND - Festa do Andebol em Oliveira de Frades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2013

Meio: ViseuMais.com Online

URL: http://viseumais.com/viseu/?p=25761

/

 
24 Abril, 2013 |Autor: ViseuMais
 
 Numa organização do Município de Oliveira de Frades, da Associação de Andebol de Viseu e da
Federação de Andebol de Portugal, encontra-se a decorrer o VI FESTAND - Festa do Andebol, em
Oliveira de Frades.
 
 Este evento, destinado aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, visa incentivar as crianças para a
prática da modalidade de andebol, propiciando-lhes assim alegres momentos de aprendizagem e
diversão.
 
 Desta forma, encontram-se a decorrer na antiga Escola Básica Integrada diversas actividades de
expressão e educação físico-motora no âmbito da modalidade, leccionadas por Técnicos do Município.
 
 Este evento desportivo terminará na comemoração do Dia Mundial da Criança com jogos de mini-
andebol.
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CP Vacariça ‘A’ 13 x 12 AC
Salreu (Minis Femininas)

   No segundo embate da fase
final do campeonato de minis
femininas, a equipa de Salreu
deslocou-se novamente fora
para um dos jogos mais difícil
que poderia ter nesta fase.
Com uma entrada em jogo
algo nervosa, a equipa do
Salreu limitou-se a ver jogar
as adversárias, que só mais
tarde se viram a perder no
jogo devido à mudança radical
de postura em campo das
atletas de Salreu. A segunda
parte continuou a ser atípica e
os golos não apareciam de
forma alguma. O resultado
final foi conseguido nos
últimos instantes do jogo.
Assim, com este resultado, a
equipa de Salreu passa para 2º
e terá de vencer em casa a
equipa da CP da Vacariça ‘A’

por mais de 1 golo de
diferença.
Jogaram pelo Salreu: Glória
Assunção (GR), Matilde Silva
(GR), Maria Gomes, Mafalda
Silva, Ana Silva, Sara Rodrigues
(2), Inês Teixeira (2), Marisa
Oliveira (4), Sofia Marques,
Sara Reis (4). Próxima jornada:
AC Salreu x ADA Canelas – 20
Abril, 11:00h – Pavilhão da
Associação Cultural de Salreu.

Estarreja AC 39 x 33 GC Tarouca
(Juniores Masculinos)

   Os juniores do E.A.C.
conquistaram a segunda
vitória em jogo a contar para a
3ª jornada do acesso à 1ª
Divisão. Pela frente esperava-
se um adversário difícil, o que
se veio a comprovar no
decorrer da partida. Com um
início em que as equipas
procuravam a melhor forma
de se anular, o Estarreja
entrou mais forte no jogo,
forçando a formação de
Tarouca a pedir o primeiro
Time-Out com apenas 10

 Nuno Coelho minutos jogados. Nesta altura
o parcial era de 10 – 4,
favorável à equipa da casa. Tal
como se esperava, a equipa de
Tarouca iria dificultar o jogo.
Após a pausa para acertar a sua
táctica, a equipa adversária
recuperou da desvantagem
através de contra-ataques que
se mostravam letais. Ao
intervalo o marcador indicava
21-18 a favor do Estarreja A.C.
Na segunda parte viu-se um
Tarouca determinado a lutar
pelo resultado, e estiveram
perto de alcançar o empate
logo nos 3 minutos iniciais.
Mérito dos juniores do
Estarreja, que conseguiram
aguentar a pressão e
distanciaram-se no marcador
novamente. O Estarreja
entrou depois numa fase
menos positiva, ainda não
estavam jogados 10 minutos
na segunda parte, chegando a
estar com apenas 3
elementos de campo mais o
seu guarda-redes. Nesta
altura, quando se esperava
que a equipa tivesse
dificuldade em gerir o
resultado, conseguiram
marcar e sofrer um golo. Pelo
que o resultado não sofreu
alterações. Aos 15 minutos o
marcador já estava em 31-27,
e tudo indicava que a
formação da casa tinha
possibilidades de garantir a
vitória. Os jogadores do
Estarreja assumiram a última
metade do segundo tempo,
com a diferença a variar entre
as 3 e 6 bolas de vantagem para
o E.A.C. Os juniores do
Estarreja estão de parabéns
pela vitória, mas acima de
tudo pela atitude
demonstrada em todo o jogo.
Próxima jornada: FC Infesta x
Estarreja AC - 21 Abril, 17:00h
- Pavilhão da Escola
Secundária Abel Salazar.
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PPPPPrrrrreparepareparepareparaaaaativtivtivtivtivos já cos já cos já cos já cos já começomeçomeçomeçomeçarararararam param param param param para mais um Ta mais um Ta mais um Ta mais um Ta mais um Torneio deorneio deorneio deorneio deorneio de
Andebol InternacionalAndebol InternacionalAndebol InternacionalAndebol InternacionalAndebol Internacional

 Joana Sousa

   O Garcicup’13 – Torneio
Internacional Cidade de
Estarreja, vai já para a quarta
edição e o Jornal de Estarreja
falou com Carlos Arrojado,
membro da organização, que
em conjunto com a Câmara
Municipal de Estarreja, Câmara
Municipal da Murtosa,
Federação de Andebol de
Portugal, Associação de
Andebol de Aveiro e Andebol 4
All estão a ultimar os
preparativos para o torneio de
2013.
   A dois meses do início do
torneio já há cinquenta e sete
equipas confirmadas para jogar
em Estarreja e a organização vai
promover diversas actividades
no parque da cidade para todos
os interessados em participar.
   A abertura do torneio está
marcada para dia 26 de junho
com a apresentação das
equipas e os jogos começam no
dia seguinte, 27 e terminam a
30 de junho.

Jornal de Estarreja (JE): Como
estão os preparativos para o
Garcicup’13?
Carlos Arrojado (CA): A
organização do Garcicup‘13 já se
encontra a trabalhar para este
torneio há alguns meses,
estando neste momento a
trabalhar o quadro competitivo.

JE: É o maior torneio desportivo
da região. É fácil organizar o
evento?
CA: Organizar um evento desta
natureza, não é nada fácil,
estamos a falar 100 equipas,
mais de 2000 atletas a disputar
cerca de 450 jogos em quatro
dias de competição.
As dificuldades em arranjar
apoios cada vez são maiores e
estamos a falar de um evento
com um orçamento de 45 mil
euros. São valores que nos
assustam, não podemos falhar
um milímetro que seja e temos
a consciência que só é possível
realizar um torneio deste nível,
se efetuarmos um grande
trabalho na aquisição de
fundos.
Este ano, mesmo com todas as
dificuldades económicas que o
país atravessa, acreditamos que
seremos capazes de melhorar
o que foi feito no ano anterior e
para isso introduzimos mais
algumas novidades no torneio.
A Cidade de Estarreja e o
comércio local precisam de

grandes eventos e este em
particular, penso que será bom
em todos os sentidos.

JE: Quais as principais
dificuldades logísticas do
torneio?
CA: As principais dificuldades
logísticas do torneio sem
qualquer dúvida estão no
alojamento, alimentação e
transportes.
Como disse anteriormente,
temos como objetivo chegar às
100 equipas inscritas,
distribuídos pelos 13 escalões
masculinos e femininos, num
total de 2100 atletas.
Transportar este número de
equipas, pelos diversos
pavilhões do concelho, alojar
mais de 1300 atletas e servir
5000 refeições, são números
bastante exigentes ao nível de
organização.
Em relação aos espaços físicos
onde pretendemos a realização
dos jogos, contamos com a
colaboração dos clubes do
nosso concelho, pois sem eles
não seria possível realizar este
evento.
JE: Quem são os principais
parceiros do torneio?
CA: O Município de Estarreja,
Município da Murtosa,

Federação de Andebol de
Portugal, Associação de
Andebol de Aveiro e o Andebol
4 all

JE: Estamos a poucos meses do
torneio. Já há equipas
confirmadas?
CA: Neste momento temos
confirmado 57 equipas, quando
faltam 2 meses para o início do
torneio.
Este ano temos como novidade
a presença de várias seleções
regionais, estando já
confirmada a presença da
seleção de Lisboa e Porto nos
escalões femininos.

JE: Quais os escalões que irão
participar no Garci Cup 2013?
CA: O Estarreja Andebol Clube
irá participar com todos os
escalões actualmente em
competição (Infantis, Iniciados,
Juvenis, Juniores e Séniores
Masculinos), e a AC Salreu irá
participar em Minis Masculinos
e Femininos, Infantis, Iniciadas,
Juvenis e Seniores Femininas.

JE: O projeto “Andebol 4 All” vai
voltar a marcar presença nesta
edição?
CA: O Projeto Andebol 4 All vai
marcar presença nesta edição,

mas de uma forma diferente da
edição anterior. Na edição
anterior, apresentamos um
jogo de exibição de andebol
adaptado.
Este ano, aceitamos o desafio
proposto à nossa organização
por parte do Andebol 4 All, e
vamos efetuar duas
competições, ACR (Andebol
em cadeira de rodas) e
Deficiência Intelectual.
Para participar em ACR temos
já confirmado as equipas
Parasport (Algarve), APD Braga,
APD Porto, APD Paredes e
Associação dos Amigos do
Rovisco Pais. Para participar em
deficiência Intelectual
contamos com a presença da
Cerciesta, Clube Gaia, Bac/
Cercilei e a APPACDM Setúbal/
Clube Naval Setubalense.
Estas duas competições serão
realizadas no Pavilhão
Municipal de Estarreja e no
Pavilhão Comendador Adelino
Dias da Costa (Avanca), no
Sábado dia 29 Junho.

JE: Haverá surpresas para este
ano?
CA: Sim haverá surpresas. Para
além de andebol, este ano
apostamos num cartaz cultural
bastante interessante e
atrativo. Paralelamente ao
torneio vamos procurar manter
o parque da cidade sempre em
movimento, com actividades
durante todo o dia. Aulas de
Zumba, spinning, Orientação,
Workshop de Samba são um
pouco do cartaz que
brevemente será apresentado.

JE: Depois do 4º lugar do ano
anterior em seniores
Masculinos, o Estarreja AC vai
lutar por um lugar no pódio?
CA: O objetivo de participar
neste tipo de torneios, não
passa por ganhar jogos, mas
sim, descomprimir de uma
época desgastante. Claro que
tentaremos sempre o melhor
resultado, mas mais importante
que isso, é reforçar a união de
grupo e preparar a nova época
desportiva.

Garcicup’13 tem início a 26 de junho
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Garcicup’13Garcicup’13Garcicup’13Garcicup’13Garcicup’13
Os preparativos já estão em

marcha
Torneio decorre entre 26 e 30 de
junho e conta já com 57 equipas

confirmadas.
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