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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) sa-
grou-se, no passado fim-de-semana, campeã regional do desporto esco-
lar. 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 re-
presentante do CLDE Tâmega, tendo vencido os dois encontros disputa-
dos, 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 jo-
go do campeonato. No segundo jogo, a Didáxis cilindrou a equipa repre-
sentante do CLDE Tâmega. A vencer 19-0 ao intervalo, num jogo sem his-
tória, 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 se-
gunda 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.

§modalidades

DR

Equipa feminina de andebol juvenil da Didáxis
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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 to -
do o país, incluindo dos arqui-
pélagos da Madeira e dos Aço-
res, mas também de Espanha.

Para aquele que é já conside-
rado como o maior torneio na-
cional está prevista a realização
de um total de 500 jogos, em
dez pavilhões, envolvendo per -
to de dois milhares e meio de
atletas desde os escalões de Mi-
nis, Infantis, Iniciados, Juvenis,
Juniores, Seniores e Masters de
mais de equipas federadas, es-
colas e selecções.

Números que, de 25 a 29 de
Junho, vão fazer do concelho
de Estarreja a capital do Ande-
bol “Indoor”, que englobará ain -

da jogos de Andebol Adaptado
e Andebol de Praia (Circuito Re-
gional de Aveiro). O evento terá
também outras iniciativas pa-
ralelas, como o “Samba Sport
Fest’14, um programa de ani-
mação promovido pelas Esco-
las 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 pre-
sença da Selecção Nacional Fe-
minina de Sub/19, que está em
preparação para o Mundial da
categoria e que conta com al-
gumas atletas que actuam em
clubes da região. Também a
apoiar este torneio estão os jo-
gadores Jorge Sousa (Águas
Santas) e Pedro Solha (Spor-
ting), que serão os padrinhos
dos escalões de Iniciados femi-
ninos e Juniores masculinos.

Câmara de Estarreja
é um forte aliado

Organizado em parceria com
a Câmara Municipal de Estar-
reja, o Garci Cup’14 terá, este
ano, um orçamento de 100 mil
euros, mais 30 mil do que a edi-
ção do ano passado. E para este
aumento orçamental, a organi-
zação tem na autarquia um
forte aliado, justificando a apos -
ta com o facto de se tratar do
maior evento desportivo reali-
zado na cidade.

Na apresentação do evento,
Diamantino Sabina, presidente
da Câmara de Estarreja, lem-
brou que se trata de um 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 de Andebol de Avei -
ro, João Lemos, como para o
presidente do Estarreja Andebol
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 envolvi-
mento logístico”. Segundo o ele-
mento da organização, “este
ano contamos com apoios fun-
damentais”, realçando o da Es-
cola Profissional de Aveiro, bem
como de um grupo de pessoas
que “estão já há muito envolvi-
das para que a engrenagem en-
tre a vertente desportiva e de
laser seja uma aposta ganha”. |

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

Andebol
Torneio

Números

5
Dias que durará o evento

10
Pavilhões que vão estar 
envolvidos

160
Equipas envolvidas 
na competição 

500
Total de jogos que se vão 
disputar 

2.400
Atletas presentes no torneio

Organizadores apresentaram aquele que dizem ser o maior evento andebolístico nacional

PAULO RAMOS
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Avelino Conceição

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

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 exce-
lente réplica nos primeiros 10/15

minutos do encontro, mas a
magnífica prestação de Diana
Roque na baliza (sofreu apenas
seis golos) ajudou a desequili-
brar a contenda. A equipa maia -
ta, que sentiu muitas dificulda-

des para transpor a bem orga-
nizada defensiva do Alavarium,
saiu para o intervalo com sete
golos de vantagem e o jogo pra-
ticamente perdido.

Na segunda parte, foi ainda

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

que o técnico Ulisses Pereira já
dava minutos a todas as joga-
doras, que souberam garantir
uma vitória folgada, num jogo
em que nunca esteve em causa
a passagem das campeãs nacio-
nais às meias-finais. Destaque,
no Alavarium, para a magnífica
exibição de Diana Roque e para
os seis golos apontados por Ma-
riana 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 meia-
final, o Colégio de Gaia jogará
com a turma do Madeira SAD.
As “meias” são disputadas à me-
lhor de três jogos, o que significa
que se apuram para a final quem
vencer dois encontros. |

RICARDO CARVALHAL

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

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Mariana Lopes (6), Vi-
viana Rebelo (1), Ana Neves (4), Lisa An-
tunes (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).

MAIASTARS                                   19

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
1.ª Divisão Feminina

Mariana Lopes destacou-se no ataque do Alavarium
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Arsenal da Devesa
caminha para o título

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

O Arsenal da Devesa ca-
minha a passos largos para 
garantir o título no cam-
peonato nacional de an-
debol da terceira divisão 
com a consequente subida 
ao segundo escalão.

DR

ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

No passado sábado re-
cebeu e bateu o Albicas-
trense 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 conjun-

to bracarense já vencia 
por 14-11.

Ao Arsenal da Devesa 
faltará, então, pouco mais 
que um triunfo – nos cinco 

jogos que tem para dispu-
tar – para garantir a subi-
da à 2.ª divisão.

No encontro de sábado, 
há a realçar a exibição glo-
bal da equipa, muito empe-
nhada em conseguir mais 
uma vez um resultado po-
sitivo, com o seu técnico 
Rui Ferreira a intervir a 
contento nas fases mais 
difíceis do jogo, com re-
levo para os oito golos do 
seu experiente Jorge Ro-
drigues que fizeram bem 
a diferença no jogo.

A classificação está as-
sim ordenada: Arsenal da 
Devesa, 27 pontos; Estar-
reja (23), Boavista (21), 
Juv Lis (19), Albicastrense 
(17), Monte (17), Gondo-
mar (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.

Página 5



A6

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 6,67 x 13,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53757094 06-05-2014

O Sporting Clube da Horta sagrou-
se campeão regional de andebol, no 
escalão de juniores masculinos. A 
prova, que teve como palco a ilha 
de Santa Maria, juntou Clube Des-
portivo “Os Marienses”, Grupo 
Desportivo da Casa do Povo dos 
Biscoitos, Sporting Clube da Hor-
ta e Grupo Desportivo da Casa do 
Povo dos Arrifes.
No embate que decidiu a atribuição 
do cetro, o grémio faialense supe-
rou 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. 

aNDEBOL

Sporting da Horta 
campeão de juniores
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Finais do Campeonato Nacional de ACR4 e ACR7 jogam-se a 10 de Maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/05/2014

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d5b8c2e

/

 
Publicado em segunda, 5 de maio de 2014
 
 APD Braga e APD Leiria vão disputar a final de ACR4 e ACR7.
 
 A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento, há 3 anos, o Projeto Andebol 4All, que
muito nos orgulha e que tem vindo a dar passos muito largos no que respeito ao incremento do
desporto para todos em geral e do Andebol em particular.
 Estão a ser desenvolvidas atividades no âmbito do Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade
(Andebol no meio prisional), no âmbito do Andebol para a Deficiência Intelectual, no âmbito do
Andebol para Surdos (através do Desporto Escolar) e no âmbito do Andebol para a Deficiência Motora
(Andebol em Cadeira de Rodas - ACR).
 Neste último Projeto, esta época programaram-se um conjunto de atividades (competições),
Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a participação de
todos os Clubes/ Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o GarciCup e o Maia Cup.
 O Campeonato Nacional de ACR4 e ACR7 está a chegar ao fim e no dia 10 de Maio, no Pavi lhão da
Escola Secundária Alves Martins em Viseu realizam-se as Finais. Tanto a final de ACR4 quanto a final
de ACR7 serão transmitidas em direto pela Andebol|TV.
 O Campeonato Nacional foi disputado em 2 Grupos que agora se juntam na Fase Final.
 O calendário de jogos é o seguinte:
 JOGOS ACR4
 09h45 - 7º classificado - ADM Barcelos : APD Porto
 10h30 - 3º/4º classificado - APD Paredes : Ass. A. Rovisco Pais
 11h15 - 5º/6º classificado - ACM/IMCA Vitória Setúbal : vencedor 1º Jogo
 12h00 - FINAL - APD Braga : APD Leiria (Andebol|TV)
 JOGOS ACR7
 15h00 - 5º/ 6º classificado - APD Porto : ACM/IMCA Vitória Setúbal
 16h00 - 3º/ 4º classificado - APD Paredes : ASS. A. Rovisco Pais
 17h00 - FINAL - APD Braga : APD Leiria (Andebol|TV)
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Artística de Avanca vence e deixa a última posição
A equipa masculina de andebol da Artística de Avanca recebeu, e venceu (28-22), no
último sábado, o Passos Manuel, num jogo em que contou com a inspiração de Vasco
Santos (8 golos). Consequentemente, deixou a última posição do Grupo B da I Divisão.
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ANDEBOL

ABC vence Horta
O ABC venceu ontem o Sp. Horta, nos Açores, por 

28-20, em jogo a contar para a setima jornada da 
segunda fase do campeonato nacional de andebol da 
I Divisão.

Com este triunfo, o ABC  subiu ao terceiro lugar, com 
45 pontos, a três do FC Porto, que ontem empatou 
com o Sporting no Dragão Caixa (28-28).

O Benfica venceu o Aguas Santas, por 31-22 e 
somou 44 pontos, estando agora no quarto lugar da 
competição.
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ABC mede forças 
com Sp. Horta nos Açores

ABC procura hoje redimir-se do desaire frente ao Águas Santas

DM

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC mede hoje forças 
com o Sporting da Hor-
ta, nos Açores, em jogo 

a contar para a 7.ª jorna-
da da fase de apuramen-
to de campeão do nacio-
nal de andebol da I Divi-
são. A partida está agen-

dada para as 21h00, e a 
equipa de Carlos Resen-
de vai procurar ultrapas-
sar as habituais dificulda-
des quando visita a cidade 

ANDEBOL: I DIVISÃO

ABC ocupa 
o terceiro lugar, com 42 pon-tos, menos 

quatro do que 
o líder 

FC Porto

da Horta, onde perdeu na 
primeira fase.

Para hoje estão agenda-
dos os seguintes encontros 
da 7.ª jornada: 

Benfica-Águas Santas 
(18h00), FC Porto-Spor-

ting (18h30) e Sp. Hor-
ta-ABC (21h00).

Grupo B: 
AC Fafe 
na Madeira

No grupo B, 
que decide a ma-

nutenção e as desci-
das, o AC Fafe joga hoje 

na Madeira, às 15h00.
Os jogos para hoje: 
Madeira SAD-AC Fafe 

(15h00), Belenenses-Maia/
ISMAI (18h00) e Avanca-
-Passos Manuel (18h00).
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FUTEBOL • 29.ª e penúltima jornada
da Liga ZON Sagres: NACIONAL-Spor-
ting, 18h30, Estádio da Maderia, Chou-
pana (SportTV1), árbitro: Rui Costa
(Porto). • Divisão de Honra, 21.ª jornada
(penúltima): Marítimo C-Estrela da Ca-
lheta, 16h00. Ribeira Brava-Os Xave-
lhas, 16h00.
Porto-Santense-Canicense, 16h00. Câ-
mara de Lobos-Pontassolense, 16h00.
São Vicente - Caniçal, 16h00. Porto da
Cruz-Bairro da Argentina, 16h00. • 1.ª

Divisão Regional, 13.ª Jornada (penúl-
tima): Machico-Santana, 16h30. Car-
valheiro-Santo da Serra, 16h30.
Andorinha-1.º de Maio, 16h30. • 36.ª
Jornada de “La Liga”: Barcelona-Ge-
tafe, 15h00 (SportTV1). • 47.º Treino
Seleção Madeira Sub-14, 9h00, Campo
Adelino Rodrigues. • Treino do Marí-
timo, 10h00, Santo António. Viagem à
tarde para o Porto. • Treino do Marítimo
B, 11h00, Santo António. ANDEBOL •
Quartos de final da 1.ª Divisão Fem., 2.º

jogo: MADEIRA SAD-SPORTS DA MA-
DEIRA, 19h00, Pav. Funchal. • 1.ª Divi-
são Masc.: MADEIRA SAD-Fafe, 17h00,
Pav. Funchal. BASQUETEBOL • Final
da Liga Feminina, 1.º jogo: CAB-MA-
DEIRA-Quinta dos Lombos, 17h00, Pav.
CAB, Nazaré. • Play-off 1.ª Divisão
Fem., quartos de final, 2.º jogo: Acadé-
mico FC-CAB/MARÍTIMO, 16h45, Porto.
• 1.ª Divisão Seniores Masc.: CAD-
ACB-HORÁRIOS FX, 14h30. VOLEIBOL
• Divisão A1 Masc.: MARÍTIMO-Clube

K (Açores), 17h00, Pav. Marítimo. • Di-
visão A1 Fem.: Ginásio Santo Tirso-CÂ-
MARA DE LOBOS, 17h00, S. Tirso.
AUTOMODELISMO • 1.ª Prova do
Campeonato ACMOS Stand MacQueen
2014, Pista da Cancela: qualificações,
10h30, finais, 14h30. ATLETISMO •
Circuito CD Nacional/Bioforma,
10h00/11h15, Estádio da Madeira –
Choupana. Entrega prémios, 11h30.
TÉNIS DE MESA • Camp. Regionais de
Iniciados e de Juniores (singulares e

pares), 9h00 / 15h00, Pav. Bartolomeu
Perestrelo, até amanhã. • Os atletas
Marcos Freitas e Ana Neves e o técnico
António Jorge Fernandes no Camp.
Mundial de Equipas, em Tóquio (Japão),
até 2.ª feira. ORIENTAÇÃO • O Clube
Aventura da Madeira organiza,
16h30/18h00, evento de Orientação no
Parque de Santa Catarina. GINÁSTICA
• 3.º Sarau de Ginástica de Santa Cruz,
20h00, Pav. Escola Básica e Secundá-
ria de Santa Cruz.A
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Andebol João de
Barros ganha
vantagem sobre a Juve

No primeiro jogo dos quartos-de-
final da 1.ª Divisão feminina de
andebol, realizado no sábado, o
Colégio João de Barros venceu, em
Leiria, a Juventude do Lis, por 22-
26. Na série, disputada à melhor de
três, a equipa de Paulo Félix está
agora em vantagem, pelo que se
vencer a partida de sábado, pelas 17
horas, no pavilhão das Meirinhas,
garante lugar nas meias-finais. Se
perder, o desempate será no dia
seguinte, às 15 horas. 
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Andebol Telma
Amado mais uma
época na Islândia

A andebolista Telma Amado, de
Leiria, vai continuar por mais um
ano a sua experiência
internacional na Islândia. A atleta
internacional, de 25 anos e que
jogava na Juventude do Lis,
representa o IBV Vestmannaeyjar,
onde actua outra portuguesa, Vera
Lopes. As boas prestações da dupla
levou o clube, neste momento a
disputar as meias-finais do
campeonato daquele país nórdico,
a renovar-lhes o contrato. 
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