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ANDEBOL - BARCELONA
GILBERTO DUARTE
O Barcelona contratou
o lateral-esquerdo Gilberto Duarte aos polacos do Wisla Plock. O
português assinou
contrato com duração
de uma época.
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Duas pivots e uma polivalente de primeira linha

Mais três no ABC/UMinho feminino

DR

Bárbara Moreira

ANDEBOL

| Redacção |

O ABC/UMinho anunciou, na
segunda-feira mais três reforços
da equipa feminina de andebol,
com objectivo assumido de subir
ao escalão maior.
A pivot de 22 anos, Bárbara
Moreira assinou pelo Académi-

DR

DR

Helena Pereira

Sara Faria

co de Braga, proveniente do CS
Juventude Mar, clube onde fez a
formação.
Também proveniente da equipa
de Esposende, Helena Pereira,
27 anos, e igualmente pivot, e
caracteriza-se pela facilidade em
fazer golos, capacidade física e
experiência na I Divisão, bem
como nas selecções jovens.

Sara Faria, com 23 anos, caracteriza-se pela capacidade na
acção defensiva, em parar os
ataques das equipas adversárias,
a que acrescenta polivalência no
processo ofensivo. Estreou-se
com 17 anos na I Divisão.
O clube academista já tinha revelado a aquisição de ‘Tekas’,
de Sandra Peixoto.
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GarciCup volta a tornar
Estarreja na capital
da modalidade
Organização Durante cinco dias, o concelho será palco da nona edição
do maior evento nacional do género, este ano com muitas novidades
D.R.

Andebol
Torneio Internacional

O 9.º GarciCup, Torneio Internacional de Andebol, arranca
hoje e, até ao próximo domingo,
promete ser, mais uma vez, a
grande festa da modalidade,
com muita animação à mistura.
A edição 2018 será da total responsabilidade da Câmara Municipal de Estarreja, que organiza o evento em parceria com
com os quatro clubes de andebol do concelho” - Associação
Artística de Avanca, Estarreja
Andebol Clube,Associação Cultural de Salreu e Associação
Desportiva Arsenal de Canelas
A organização pretende o
GarciCup 2018 seja lembrado
como o melhor de sempre, tendo para isso apostado em melhorias decisivas em áreas estratégicas, como seja a alimentação que será servida numa
zona única, o multiusos, os
transportes, com a criação da
maior rede a e gestão desportiva, com horários mais flexíveis
e que permitem que os participantes usufruam de toda a ani-

O Andebol vai ser “rei” durante cinco dias em Estarreja

mação que é proporcionada
em simultâneo.
Entre as novidades contamse a realização do Encontro Nacional de Minis, cuja sede em
termos de competição estará
centrada em Avanca e Pardilhó”, o 4 Nations Cup - Torneio
de Juniores B com as Selecções
de Portugal, Itália, Roménia e
Hungria - assim como o Campeonato da Europa de Andebol

Adaptado, com a participação
de três seleções masculinas e
duas femininas.
Num modelo centrado no
Parque Municipal do Antuã,
que será transformado num
verdadeiro parque de diversões
para os mais novos, com insufláveis, torre aventura, actividades radicais, escorrega gigante,
actividades aquáticas, entre outros, o programa de animação

inclui ainda a Fan Zone numa
grande tenda, que será o palco
dos grandes momentos de animação, com DJs, ecrã gigante
para a transmissão do Mundial
de Futebol e concertos dos
quais se destacam “O Pequeno
David e os Sem Soninho” e
“Mundo Secreto”, no dia 29, e
Paulo Sousa no dia 30.
“Clinic” com um técnico
dos melhores do mundo
Durante o torneio haverá um
espaço formativo em que a figura é Claus Hansen, que vai
orientar um “clinic”destinado a
todos os treinadores. O técnico
dinamarquês é um dos vultos
mundiais do Andebol de Formação e um dos mentores do
projecto de desenvolvimento
de talentos da Federação Dinamarquesa de Andebol “The Danish Way”, reconhecido como
um dos melhores do mundo.
O primeiro Torneio Ibérico de
Selecções Regionais, com a presença da selecção regional espanhola de Castilha e Leão e a
selecção anfitriã do Distrito de
Aveiro, será mais um evento

“Vai continuar a ser uma grande festa”
A Câmara de Estarreja assumiu,
este ano, a organização integral
do GarciCup e o vereador do
Desporto, Adolfo Vidal, explica
porquê: “A autarquia apoiou
desde sempre este evento e, ao
longo dos anos, foi sempre aumentando a sua participação

que em termos financeiros,
quer logísticos.
No ano passado, assumimos
quase na totalidade face à indisponibilidade do clube organizador, e face à dimensão de
um dos três maiores eventos
do concelho, foi necessário as-

sumir uma responsabilidade
organizativa, depois de algumas
situações que correram menos
bem em 2017”.
O edil recorda que, para organizar um torneio cujo orçamento ronda os 200 mil euros,
“é preciso cumprir com as re-

gras da administração pública.
É um evento com uma dimensão económica significativa,
com muitas pessoas envolvidas
na sua organização, em que é
também necessário mobilizar
as forças de segurança e bombeiros”.

REACÇÕES
“Somos dos municípios que
mais apoiamos o desporto na
formação. Em termos per capita, somos os que mais investimos no desporto no país.
Se assim não fosse, não tínhamos um espectáculo como é
o GarciCup, não tínhamos
uma equipa como a Artística
de Avanca, com um orçamento mínimo a disputar na I
Divisão e os primeiros lugares
do principal campeonato do
Andebol português”.
Diamantino Sabina
Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja

“O GarciCup é uma festa. É
com enorme prazer ver uma
câmara a assumir um torneio
de andebol, que não acontece
em mais ponto nenhum do
país. A Federação de Andebol
sentiu isso, que a Câmara de
Estarreja quer, cada vez mais
ajudar, o andebol e por isso
vamos ter tantas atividades”.
O evento “vai melhorar e
muito a qualidade”.
Gonçalo de Carvalho
Presidente da Associação
de Andebol de Aveiro

que se associa ao GarciCup, que
durante cinco dias vai movimentar pelo concelho milhares
de pessoas. Cerca de 1.500 atletas vão competir em sete pavilhões num total de 13 campos,
sendo 60 o número de elementos do “staff” organizativo. |

As novidades que são trazidas
este ano levam mesmo Adolfo
Vidal a considerar que o GarciCup vai continuar a ser uma
grande festa”, destacando não
só a programação do evento,
como a componente de inclusão, que “sempre foi importante
e se mantém este ano com a
realização do 1.º Europeu deAndebol Adaptado”. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

PASSADIÇOS ABREM AO
PÚBLICO NO DOMINGO

Novo Festival 3870
anima Torreira
durante três dias
Murtosa | P11

A Via Ecológica Ciclável entre Aveiro e Vilarinho vai ser inaugurada na manhã do próximo
domingo. A obra representa um investimento municipal de 800 mil euros Página 32
PAULO RAMOS

Vêm aí mais três meses
de programação
no Teatro Aveirense
Aveiro | P3

Autarquia quer rever
taxas de reciclagem
Oliveira do Bairro | P22

Exposições canina e felina
já têm as inscrições abertas

P4
i

Rio Meão sem multibanco ou
banco a partir de sexta-feira P6

EPADRV aposta na tecnologia

Escola Profissional de Vagos está de olhos postos no futuro e investe na metalomecânica Página 21

Presidente da Câmara Aveiro Cup 2018
alerta que médico
arranca hoje com
será temporário
chineses em estreia
São Jacinto | P5

Futebol | P29

Biblioteca festeja
cinco anos com
140 mil visitantes

Futsal Azeméis
já prepara o plantel
para a próxima época

Albergaria-a-Velha | P13

Futsal | P30

Corrida Mais Louca
e Mini Maratona à
espera de inscrições

GarciCup promete
ser o melhor de
sempre em Estarreja

Ílhavo | P14

Andebol | P31
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Beatriz Sousa é uma das grandes promessas do andebol português.

Jovem Beatriz Sousa troca
Madeira SAD por França
A jovem internacional madeiren-

mo clube, que milita no terceiro
se Beatriz Sousa está de saída do escalão de França, e cujas proposMadeira Andebol SAD para jogar tas financeiras são incomparavelem França, mais concretamente mente mais altas do que aquelas
no Handball Clermont Auvergne que se praticam em Portugal.
Métropole.
O Madeira Andebol SAD perde,
A promissora jogadora segue o deste modo, mais um elemento
mesmo caminho da sua colega de importante na equipa campeã naequipa Cristiana Morgado e ainda cional, depois das já referidas
da guarda-redes madeirense Jés- Cristiana Morgado e Isabel Góis,
sica Ferreira, que representou na que„ como já foi noticiado pelo
última época o Colégio de Gaia. As DIARIO, vão jogar para um clube
três aceitaram o convite do mes- da Alemanha. H.D.P.
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MALHAIS PRIDA-SE
PARA OS BELGAS DO VISE
h,

Depois de uma primeira experiência no
estrangeiro, nos alemães do TSV Bayer
Dormagen, que ajudou a subir à Bundesliga
II, Nuno Carvalhais vai representar os belgas
do Visé na próxima época.A equipa disputa o
campeonato do seu país e a Benelegue. Será o
segundo português no Visé, pois outro exportista, Sérgio Rola, também jogará com
essas cores em 2018/19. -as.
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