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Caso de alegado policiamento de um jogo de andebol

GNR acusa Polícia Municipal de usurpação
de funções e câmara diz desconhecer
FAFE
| Redacção/Lusa |

A GNR confirmou, ontem, que
apresentou queixa contra a Polícia Municipal (PM) de Fafe
por usurpação de funções, pelo
alegado policiamento de um
jogo de andebol, mas a câmara
local garante que a PM “não foi
requisitada” para tal.
“Foi feita uma participação ao
tribunal por usurpação de funções. O policiamento de um jogo
é uma função das forças de segurança e a PM não é uma força
de segurança”, disse ontem o

responsável pelas Relações Públicas do Comando Distrital da
GNR de Braga.
Contactado, o vereador da Protecção Civil na câmara de Fafe,
Vítor Moreira, que tutela a PM,
garantiu que a Polícia Municipal
“não foi requisitada” para o jogo
em questão, que opôs o Andebol
Clube de Fafe ao Belenenses e
que se realizou no Pavilhão Municipal.
O autarca acrescentou que a
Câmara Municipal de Fafe “não
foi notificada” de qualquer queixa e sublinhou que a PM “faz
rondas todos os dias por todos os

“O policiamento de um jogo
é uma função das forças de
segurança e a Polícia
Municipal não é uma força
de segurança”, explicou
o Comando Distrital da
GNR de Braga.
edifícios municipais”, entre os
quais o pavilhão desportivo.
“Se calhar, os agentes da PM
estavam lá no âmbito dessas
rondas diárias, não sei”, disse
ainda Vítor Moreira, adiantando
que vai tentar apurar o que efe-

ctivamente se passou.
Segundo a imprensa de ontem,
o Andebol Clube de Fafe nunca
requisitou a GNR para o policiamento dos jogos, tendo sempre
optado por segurança privada.
No entanto, no jogo contra o
Belenenses os árbitros terão exigido o policiamento pela GNR,
mas os responsáveis do clube têlos-ão convencido a autorizar o
jogo com a presença de elementos da PM.
A Lusa tentou ouvir, por telefone, a direcção do Andebol Clube
de Fafe, mas da sede da colectividade ninguém atendeu.
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Passaporte para a final
Sensacional O Alavarium/Love Tiles apurou-se para a decisão do
título nacional, ao vencer o segundo jogo das meias-finais em Pombal
ARQUIVO

COLÉGIO JOÃO BARROS

23

Treinador: Paulo Félix.
Ana Silva, Carolina Costa, Ludmila
Soares; Nathalie Lopes, Dulce Pina (7),
Paula Malcato (3), Maria Pereira (5), Inês
Catarino, Karine Lopes, Gizelle Carvalho
(2), Ana Costa (1), Mariama Sano, Helena
Corro e Eduarda Pinheiro (5).

ALAVARIUM/LOVETILES

25

Treinador: Ulisses Pereira.
Andreia Madail, Inês Rocha, Diana
Roque; Mariana Lopes (5), Ivete Marques, Rita Neves (2), Soraia Domingues,
Viviana Rebelo, Carla Dias, Inês Branco,
Soraia Fernandes (3), Lisa Antunes,
Mónica Soares (11), Filipa Fontes (2),
Ana Seabra (2), Ana Moreira.
Pavilhão Municipal das Meirinhas,
em Pombal.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Ao intervalo: 8-10.

Andebol
Nacional Feminino

Depois da vitória no primeiro
jogo das meias-finais do “playoff”do Campeonato Nacional da
1.ª Divisão de Seniores Femininos, disputado em casa, as aveirenses precisavam apenas de
mais um triunfo para carimbarem o passaporte para a final,
mas seria no reduto do adversário, o que se apresentava uma
tarefa bastante complicada.

Mónica Soares (n.º 11) apontou 11 golos em Pombal

Por isso mesmo, o jogo era
aguardado com enorme expectativa, face ao equilíbrio entre
dois conjuntos, que se defrontaram na inesquecível final da
época passada, em que o Alavarium/Love Tiles se sagrou campeão nacional. Não surpreendeu,
por isso, que cerca de uma centena de adeptos aveirenses se tenham deslocado a Pombal para
apoiar as campeãs nacionais e
seu apoio ao longo do encontro
viria a revelar-se decisivo.
O início do encontro foi bas-

tante equilibrado, com as equipas a utilizarem idênticos sistemas defensivos (6x0), mas oAlavarium/Love Tiles assumiu o comando do marcador e chegou
ao intervalo a vencer.
Na segunda parte, o ritmo de
jogo aumentou, as defesas perderam um pouco de eficácia e, a
15 minutos do final, as aveirenses
alargaram a vantagem para quatro golos. Mas, como é habitual
entre estas duas equipas, o jogo
voltou a registar um grande equilíbrio, conseguindo o Colégio

João de Barros colocar-se a apenas um golo de diferença.
Só que a maior serenidade,
confiança e qualidade das campeãs nacionais voltou a vir ao de
cima, permitindo-lhes “selar” o
triunfo. NoAlavarium/Love Tiles,
Mónica Soares foi a jogadora em
grande destaque, bem acompanhada por Diana Roque, enquanto Dulce Pina e Eduarda Pinheiro evidenciaram-se no Colégio João de Barros.
Com esta vitória, o Alavarium
apurou-se para a final do campeonato, onde vai defrontar a poderosa equipa do Madeira SAD.
O primeiro jogo da final disputase em Aveiro, no próximo sábado, sendo o segundo e terceiro
jogos disputados no fim-de-semana seguinte no Funchal.
Espera-se um ambiente fabuloso no pavilhão do Alavarium,
com o público aveirense a encher o recinto como na final da
época passada. Conseguirá o
Alavarium/Love Tiles voltar a fazer história e sagrar-se bicampeão nacional? No próximo sábado terá lugar o primeiro capítulo desta epopeia. |
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Alavarium apura-se para a final
da 1.ª Divisão Feminina P25
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ANDEBOL: CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO

Arsenal da Devesa consegue
subida em ano de estreia
DR

Jogadores do Arsenal da Devesa festejaram a subida de divisão

O Arsenal da Devesa carimbou no passado sábado à noite a subida à II
Divisão nacional de andebol ao vencer a Juve Lis,
por 25-22, em partida a
contar para a 11.ª jorna-

da da II fase do campeonato nacional da III Divisão (Zona Norte).
O clube bracarense,
orientado por Rui Ferreira, conseguiu a proeza de
conseguir a subida no ano

em que arrancou com a
prática do andebol.
Com esta vitória, a equipa do Arsenal da Devesa
vai disputar contra o vencedor da Zona Sul, ainda não está determinado

o vencedor desta zona,
em duas mãos, quem vai
ser o campeão da 3.ª divisão nacional, na época de
2013/2014.
Sobre o jogo do passado sábado, há a realçar
que, após uma entrada um
pouco nervosa da equipa
do Arsenal, 2-3, passou
para a liderança 8-5, e finalizou a primeira parte a
vencer por 16-9. Durante
estes primeiros 30 minutos, os arsenalistas souberam construir um resultado de acordo com a
qualidade da equipa e foram superiores a um adversário que tem algumas
limitações.
Na segunda parte, o técnico Rui Ferreira do Arse-

nal da Devesa quis dar a
possibilidade de todos os
elementos do plantel jogarem neste jogo que marcou a subida de divisão,
assim como, da presença na final, em dois jogos
que vão determinar o título nacional.

Cem por cento
vitorioso
Quando faltam três jogos para o final desta 2.ª
fase, o Arsenal conta por
vitorias os 11 jogos realizados, será uma forma
de os arsenalistas prepararem os jogos da final
que vai opor uma equipa
da Zona Sul.
O título passa a ser agora o objetivo.
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• Arsenal da Devesa subiu à II Divisão nacional em andebol
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MARÍTIMO PERDE NO ANDEBOL
Na II Divisão masculina de andebol, 2.ª fase, o Marítimo perdeu, na tarde de ontem, frente à Sanjoanense, por 22-34, em partida disputada no
pavilhão dos verde-rubros, em Santo António.
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ÉLVIO FERNANDES

SAD despede-se do Funchal
com goleada ao Maia/Ismai
David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

Na despedida caseira da temporada, o
Madeira SAD venceu ontem, no pavilhão do Funchal, o Maia/Ismai, por um
concludente 32-20, com 19-13 ao intervalo. Desta forma, a equipa de Sandra
Fernandes reforçou a sua condição de líder desta poule de manutenção, posição
que, de resto, irá conservar até final, face
aos quatro pontos de avanço (42-38) que
detém sobre o 2.º classificado, o Belenenses. Pela SAD, alinharam e marcaram
Fábio Rodrigues, André Correia (2),
Eduardo Pinto, Gonçalo Vieira (10), Yoel
Morales (5), Luís Gama (1), Pedro Gomes
(1), Pedro Neves (1), João Mendes (5), Sérgio Rola (5), Luís Marques (2), Guilherme
Nascimento, Luís Carvalho e Diogo Gomes. Os madeirenses fecham a época
no próximo sábado, no Restelo ante o
Belenenses.aa

FEMININOS VÃO DISPUTAR O TÍTULO
No setor feminino, o dia foi também vitorioso. O Madeira SAD venceu ontem o
Colégio de Gaia, por 24-21, e porque havia já ganho o primeiro jogo, então por
33-23, está apurado para discutir o título

Equipa de Sandra Fernandes cumpriu objetivo com manutenção tranquila.

A UMA JORNADA DO FINAL DO "NACIONAL" DE ANDEBOL MASCULINO, O
SPORTING VENCEU ONTEM O BENFICA,
NA LUZ, POR 29-23 E REDUZIU PARA
UM ESCASSO PONTO A DISTÂNCIA
PARA LÍDER FC PORTO, QUE EMPATOU
NO REDUTO DO ABC (25-25). NA ÚLTIMA RONDA, SÁBADO, FICARÁ DECIDIDO O CAMPEÃO NACIONAL, COM O
FC PORTO A RECEBER O BENFICA E O
SPORTING ANFITRIÃO DO HORTA.

de campeão nacional, após esta época
ter já conquistado a Taça de Portugal.
No pavilhão do Funchal, escreveram a vitória as seguintes atletas: Isabel Góis (0),
Catarina Oliveira (0), Andreia Temtem
(2), Ana Temtem (0), Cláudia Aguiar (7),
Márcia Abreu (2), Filipa Correia (0), Ana
Andrade (1), Mónica Correia (0), Soraia
Lopes (2), Renata Tavares (3), Cláudia Farinha (2), Frederica Jesus (0), Petra Abreu
(0) e Sara Gonçalves (4).
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ID: 53969848
FUTEBOL • Final da Taça da Madeira de Seniores: CÂMARA DE
LOBOS-”OS XAVELHAS”, 16h00, Estádio de Câmara de Lobos. • 38.ª e
última jornada de “La Liga”: Barcelona-Atlético de Madrid, 17h00
(SportTV1). Real Madrid-Espanhol,
15h00 (SportTVLive). • Torneio de
Veteranos Honorato Quintal (acima
35 anos), 15h00/21h00, Campo do
1.º de Maio, Palheiro Ferreiro. • 52.º
Treino da Seleção Sub-14 da Madeira, 9h00, ex-Liceu.

17-05-2014
FUTSAL • Final Taça Madeira Seniores: CANICENSE-SÃO ROQUE
FAIAL, 20h00, Pav. C.ª Lobos.
ANDEBOL • Meias-finais 1.ª Divisão
Fem.. 2.º jogo: MADEIRA SAD-Colégio de Gaia, 19h00, Pav. Funchal. •
1.ª Divisão Masc.: MADEIRA SADMaia/Ismai, 17h00, Pav. Funchal. •
2.ª Divisão Masc.: MARÍTIMO-Sanjoanense, 16h00, Pav. Marítimo. •
“Play-off” 1.ª Divisão Fem., 2.º jogo:
Alcanena-SPORTS DA MADEIRA,
18h00, Alcanena.
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VOLEIBOL • SPORTS DA MADEIRA
na Fase Final do Nacional de Juvenis
Fem., em São Mamede de Infesta,
até amanhã.
FUTEBOL DE PRAIA • 5.ª Participação da equipa do CD Nacional no
The Beach Soccer Championships,
em Oceanside, EUA, até dia 19.
CICLISMO • Festival de Encerramento do Projeto Bike 4 Life,
10h00/13h00, Calheta
ESGRIMA • Torneio São Gonçalo Infantis V e Juniores IV, 9h30/17h00,

Sala Armas do Funchal (ex-Liceu).
TRIATLO • Diogo Nóbrega (Ludens
Machico) na prova de qualificação
europeia para os Jogos Olímpicos da
Juventude, em Weert (Holanda).
JUDO • César Nicola (-73 kg) no
Camp. Nacional de Veteranos, na
Anadia, Coimbra.
GINÁSTICA • Madeirenses no Campeonato Nacional de Desportos Gímnicos - Desporto Escolar 2014, em
Lisboa, até amanhã.
ÁGUAS ABERTAS • 2.ª Prova do

Campeonato de Águas Abertas da
Madeira, na baía de Machico.
CANOAGEM • Madeirenses no
Camp. Nacional de Maratonas, no
Prado, até amanhã.
PATINAGEM ARTÍSTICA • Campeonato Regional de Patinagem Artística e Torneio APM, 14h00/21h00,
Pav. Barreiros, até amanhã.
AUTOMOBILISMO • BERNARDO
SOUSA NO Sata Rallye Açores –
prova do ERC – em Ponta Delgada,
São Miguel, até hoje.
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PRIMEIRO TRIUNFO NA FASE DE PERMANÊNCIA

Fermentões soma vitória
e passa a respirar melhor
O Fermentões somou o primeiro
triunfo na Fase de Permanência, ao
bater o último classificado, o São Paio
de Oleiros, por oito golos de diferença.
Depois das duas derrotas nas primeiras
jornadas, tornava-se importante para o
Fermentões vencer este encontro, para
assim ocupar um lugar bem mais confortável. Não seria a primeira vez, que
depois de uma 1ª Fase excelente como a
que efectuou o Fermentões na presente
época, uma equipa tivesse uma recaída.
Diante do São Paio de Oleiros, o
Fermentões teve praticamente sempre o domínio do jogo. Depois de um
equilíbrio inicial (3-3), os vimaranenses
passaram primeiramente para 6-4 e dispararam até aos 10-5. Apesar das tentativas de reacção do São Paio de Oleiros,
o Fermentões chegou ao intervalo a
vencer por 13-7.
Na segunda parte, o Fermentões
entrou forte e conseguiu chegar aos
10 golos de diferença (21-11). O S. Paio
de Oleiros recuperou e aos 50 minutos
reduziu para seis golos de diferença (2115). Nesta altura, o técnico de Fermentões solicitou o seu segundo time-out e

FERMENTÕES

26

Filipe Silva, Rui Paulo, José Martins, Hélder Cunha
(2), João Carvalho (2), Rui Carvalho (4), Sérgio
Ribeiro, Nuno Pinheiro (3), Carlos Fernandes,
António Salgado (4), João Martins (2), Bruno Silva,
José Ferreira, Armando Silva, Ricardo Pinto (5) e
José Vieira (4)
T: LUÍS PEREIRA

S. PAIO OLEIROS

18

Carlos Malta, André Campos, Hugo Oliveira (1),
Tiago Silva, Rodrigo Gouveia (1), Mário Lopes (2),
André Oliveira (2), Sérgio Oliveira (1), César Rodri
gues (2), Pedro Batista (4), Carlos Mata, Ricardo
Diogo, Nélson Nunes (1), Tiago Teixeira (3), Fernan
do Rodrigues (1) e João Filipe
T: MANUEL AMORIM
LOCAL: Pavilhão do Fermentões
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais

a equipa deu novamente uma boa resposta até ao final e conseguiu retomar
ascendência no marcador e finalizar o
jogo a vencer por 26-18.
Com esta vitória, o Fermentões passou a ocupar o 3º lugar, com 31 pontos,
e sacudiu alguns fantasmas que pareciam querer tomar conta da equipa.
Retomou as vitórias, algo que já não
acontecia desde 15 de Fevereiro.
ANDEBOL - 2ª DIVISÃO
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FC Porto ‘B’
Marítimo
Fermentões
S. Bernardo
FC Gaia
Santana
Académico
Módicus
Infesta
Sanjoanense
S. Paio Oleiros

3ª jornada

Sanjoanense
Infesta
FC Gaia
Fermentões
Académico

-

J

V

E

D

Gm-Gs Dif.

3
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2

2
1
1
2
1
0
2
2
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
1
2
2
0
1
2
1
1

87-88
25-22
76-74
85-83
67-69
52-60
44-34
65-59
62-69
50-50
43-48

FC Porto B
Marítimo
S. Bernardo
S. Paio Oleiros
Módicus

-1
3
2
2
-2
-8
10
6
-7
0
-5

P

38
34
31
31
29
28
27
26
24
23
23

23-26
(22/06)
25-17
26-18
17-15

4ª jornada

Santana
S. Paio Oleiros Módicus
Marítimo S. Bernardo -

Fermentões
FC Gaia
Infesta
Sanjoanense
Académico
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Xico assume
liderança
na luta
pela subida
Vimaranenses foram vencer a Santo Tirso um adversário directo e já
estão isolados no comando da Fase Final. Na próxima jornada, pode ser
cosneguida uma vantagem importante para o terceiro lugar.
REPORTAGEM DE

O

REDACÇÃO

Xico Andebol deu um passo
decisivo na luta pela subida
ao bater um adversário directo, o Ginásio de Santo Tirso, resultado
que lhe permitiu isolar-se na liderança
da Fase Final. Ao fim de três jornadas, a
equipa de Eduardo Rodrigues já se encontra numa posição privilegiada para
consumar o seu principal objectivo. Em
Santo Tirso, deu mais um sinal de que é
um dos clubes mais apetrechados para
voltar à 1ª Divisão.
Este era o jogo grande da 3ª jornada, o mais esperado desta 1ª volta, já
que encontravam-se os dois clubes mais
fortes da Fase Final. O Ginásio de Santo
Tirso entrou bem no jogo e de imediato
fez 3-0. O Xico Andebol reagiu e tentou
equilibrar o jogo até aos 5-3. Deu-se
uma nova reacção do Ginásio de Santo
Tirso, que elevou a vantagem para 7-3,
o que motivou a intervenção do técnico
dos vimaranenses, Eduardo Rodrigues,

que solicitou o primeiro time-out logo
aos 13 minutos. A paragem foi benéfica para a equipa do Xico Andebol, que
reagiu e levou o marcador para 8-7. Não
desarmaram os tirsenses, que ampliaram a vantagem para 10-7, com o Xico
Andebol a ter depois a sua reacção mais
forte e a conseguir empatar a partida a
11 golos, aos 23 minutos. O equilíbrio
manteve-se até ao final do primeiro
tempo, quando se registava o empate
a 14 golos.
Na segunda parte, após o primeiro
golo do Ginásio de Santo Tirso e de ambas as equipas serem penalizadas com
uma exclusão, o Xico Andebol conseguiu passar para a frente do marcador
pela primeira vez na partida, com o
marcador a assinalar 15-16. Os vimaranenses tomaram conta do jogo, com um
ascencente notório e a meio do segundo tempo já tinham uma vantagem de
três golos (18-21). O treinador do Ginásio de Santo Tirso de imediato solicitou
um time-out, pois a equipa não estava a
ter o mesmo rendimento. Mas, o Xico
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26

G. SANTO TIRSO

Pedro Dias, Sérgio Silva, João Gomes (2), João
Nogueira (3), Pedro Machado (2), Luís Pinto, Rui
Gomes, Diogo Carraca (3), Francisco Fontes (3),
Paulo Sousa, José Dias, Ricardo Moreira, Jorge
Avidos (2), Daniel Costa (5), Diogo Oliveira (6) e
Carlos Amaral
T: ADELINO PASSADICO

30

XICO ANDEBOL

Ricardo Castro, João Silva, Tiago Cunha, Gustavo
Castro, Pedro Correia (3), João Santos, Mário Peixo
to (3), André Caldas (7), Rui Oliveira (5), Pedro Carvalho, Luís Sarmento (1), João Gonçalves (2), Rui
Lourenço (2), Nuno Silva (3) e Daniel Santos (4)
T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão Municipal de Santo Tirso
Árbitros: Rui Almeida e António Oliveira

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO
			

1
2
3
4
5
6

Xico Andebol
G. Santo Tirso
A S. Mamede
Benfica ‘B’
CDE Camões
Benavente

J

V

E

D

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
0
0

0
0
0
1
1
0

0
1
1
1
2
3

Gm-Gs Dif.

100-72
90-73
93-81
87-82
71-97
71-107

28
17
12
5
-26
-36

P

9
7
7
6
4
3

3ª jornada

G. Santo Tirso - Xico Andebol 26-30
Benavente - A. S. Mamede 26-38
Benfica B - CDE Camões 28-28
4ª jornada

Xico Andebol - A.S. Mamede
G. Santo Tirso - Benfica B
CDE Camões - Benavente
Andebol consolidou a sua vantagem e
passou a usufruir de quatro a cinco golos de diferença no marcador, dos 21-24
passou para os 22-27. Os cinco minutos
finais serviram para os vimaranenses
controlarem o jogo e o marcador, com
as intervenções de Eduardo Rodrigues
a servirem, essencialmente, para transmitir tranquilidade à equipa, que ao
vencer em Santo Tirso deu um passo
muito importante rumo ao objectivo
para esta época. Foi uma vitória sobre
um adversário forte, por isso, mais importante para a afirmação do Xico Andebol. Na próxima jornada, o encontro
com a Académica de São Mamede pode
cavar diferenças significativas.
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ANDEBOL

Xico Andebol
a caminho
da subida
» Vimaranenses já estão
isolados na liderança
da fase final da 2ª Divisão

Página 17

A18

ID: 53953133

12-05-2014

Tiragem: 5000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 21,17 x 16,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol // Jornada com dupla vitória dos Iniciados A e B do Feirense

Iniciados conquistam dupla vitória
Os iniciados A, do Feirense andebol, deslocaram-se às terras da Guarda para defrontar o
Penedono, regressando com uma larga vitória.
Agora, a duas jornadas do fim, foi ao interior
do país arrancar mais uma preciosa e folgada
vitória, um registo que sublinha a sua garra e
determinação. Tendo em linha de conta que
só depende de si para se apurar para a pool
e consequente fase final, onde se joga para
campeão, os blues, a julgar pelos números
do jogo e a distribuição de golos, parecem
motivados para a eventualidade de ir a casa
do terceiro discutir o acesso. Pelo meio, na
próxima jornada, um CD Feirense|AD Sanjoanense e um Boavista FC “A”|AC Lamego.
Em caso de ambas as formações vencerem os
seus oponentes, então haverá um escaldante
AC Lamego|CD Feirense reservado para o
fim. Todavia, os fogaceiros, apuram-se com
a derrota e igualdade pontual, se esta não for
superior a 20 golos e, consequentemente, ao
resultado da primeira volta (42-22).

Inicidos B batem Sanjoanense

Os Iniciados “B” do CD Feirense visitaram os
vizinhos da AD Sanjoanense e “ofereceram”
a primeira parte ao adversário. Com um início de jogo muito apático e excessivamente
macios na defesa, deram, praticamente, os
primeiros trinta minutos ao adversário, fican-

do a ver a equipa da Sanjoanense jogar e
marcar, saindo para o intervalo a perder por
4 golos de diferença. Na segunda parte a
equipa do Feirense, hoje orientada por Daniel Martins, rectificou a sua atitude defensiva, afinou os remates à baliza e rapidamente
virou o jogo a seu favor. Esteve cerca de 15
minutos no segundo tempo sem sofrer golos
e chegou a alcançar um score favorável de
sete golos a 10 minutos do fim. Bela exibição da equipa, nomeadamente na segunda
parte, com um parcial favorável de 17-08,
em jogo marcado pela presença de vários
jogadores dos Infantis, com especial destaque para a estreia no escalão de iniciados
para o Nuno Gomes (pivô) e logo com 3 go-

los facturados. Francisco Prijs, Diogo Leite
e Gustavo Oliveira também deram ajuda na
facturação.

Infantis não desperdiçam
oportunidade

No passado Sábado, um jogo teoricamente
difícil, foi tornado fácil dentro das quatro linhas
do Pavilhão da Lavandeira. A precisar de vencer para se manter na corrida ao apuramento,
matematicamente possível, os fogaceiros iniciaram o jogo muito bem, a penetrar no território dos Tigres espinhenses. Com os golos
a surgir em catadupa, o colectivo da Feira foi
em toda a partida o conjunto mais forte.
O Feirense venceu assim por 30-18
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PLAY-OFF ANDEBOL FEMININO

Colégio de Gaia na liderança
SANDRA SILVA

Depois de uma vitória 3221, frente ao Jac-Alca-

nena, a equipa gaiense
continua na linha da
frente. O golo decisivo foi
marcado já nos últimos

momentos da partida.
O próximo jogo, é hoje, em
casa, e, a equipa gaiense
recebe o Madeira Sad.
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Jogos de fim-de-semana:
AD Benavente, 31 – CDTN OAA, 20
CDTN – Tomás Tito, Rui Pereira, Tiago Amado, Bernardo Melo, Henrique, Bernardo Maia, Bruno Marques e
Tomás Taxa.
Derrota natural da equipa torrejana perante um adversário mais evoluído técnica e taticamente.
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Andebol em Canelas

Arsenal Canelas – 53 / Moimenta
Beira – 21
Ø Hélder Oliveira

Juvenis Femininos
O Moimenta da Beira foi a
mais recente vítima de mais
uma goleada imposta pelas
meninas de Canelas ao sair
vergado
perante
um
impressionante 53-21. Já se
esperava uma partida de
menor dificuldade, tal a
diferença de qualidade entre
as duas equipas, mas poucos
seriam
aqueles
que
pensariam que a equipa de
Hélder atingiria a marca dos
cinquenta golos.
Mas se no início seriam
poucos, ao intervalo, com o 2612 no marcador, a ideia já
passaria pelas cabeças de mais
uns quantos e nem a rodagem
da
equipa
canelense,
deitaram por terra essa
possibilidade.
Desde cedo as meninas de
Canelas vincaram a sua
superioridade. A turma da
casa, com início fulgurante,
cedo fugiu no marcador,
obrigando
o
técnico
adversário a recorrer a um
desconto de tempo para
procurar resfriar o ímpeto azul

e amarelo, o qual foi
conseguido pois o encontro
começou a ficar equilibrado
com a turma do Moimenta a
conseguir chegar à vantagem
mínima até ao 10-9. O Arsenal
reagiu, passaram para a frente
e a partir daí o ascendente foi
notório.
No 2º tempo o panorama
alterou-se com a equipa às
ordens de Hélder Oliveira a
entrar altiva e autoritária,
conseguindo o Arsenal de
Canelas
aumentar
progressivamente
a
vantagem fruto da forte
pressão infligida às visitantes,
onde os contra-ataques
seriam
uma
arma
verdadeiramente mortífera.
Arsenal Canelas: 1 – Renata
Ramos (G.R.); 2 – Bárbara Silva
(4); 5 – Andreia Silva (2); 7 –
Cátia Fonseca (19); 15 – Leonor
Vicente (1); 16 – Juliana Pinho
(G.R.); 17 – Mariana Ferreira
(12); 22 – Sara Antunes (9); 26
– Bárbara Ferreira (1); 32 –
Joana Machado; 39 – Vânia
Arrojado (4); 50 – Ana Claro
(1).
Treinador: Hélder Oliveira
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Estarreja vai ser novamente a capital do Andebol
De 25 a 29 de junho, Estarreja volta a receber o Garci Cup, o maior evento nacional dedicado ao andebol. A
organização está a cabo do Estarreja Andebol Clube e da Câmara Municipal de Estarreja.
Ø Joana Sousa

Já são conhecidos os
parâmetros da edição de 2014
do Garci Cup, que vai arrastar
multidões até Estarreja. Serão
quatro dias inteiramente
dedicados ao andebol que vão
contar com a presença de 160
equipas divididas por vários
escalões. A apresentação
desta edição, que já é a quarta,
decorreu na Biblioteca
Municipal de Estarreja, e
contou com a presença de
muitos
aficionados
e
interessados
pela
modalidade.
As primeiras palavras ficaram
para Rui Silva, Presidente da
direção do EAC – Estarreja
Andebol
Clube,
que
confessou estar emocionado
com a escolha do local para a
apresentação do torneio, pois
foi ali, há muitos anos atrás,
que o andebol começou a
ganhar força em Estarreja. Rui
Silva afirmou ainda que a
ajuda da autarquia é essencial
para o sucesso do torneio que
vai contar com andebol
indoor, andebol adaptado e
andebol de praia.
Luís Sousa, um dos
responsáveis pelo torneio,
realçou a importância do
protocolo assinado com a
autarquia para a realização do
torneio que “terá muita
qualidade” na opinião do
organizador. Luís Sousa e a sua
equipa querem evitar os erros
do ano anterior mas irão
manter o mesmo formato de
forma mais organizada para
que nada falte aos mais de
dois mil atletas e visitantes.
“Este ano vamos ter oito
equipas de andebol em
cadeira de rodas e seis
equipas de deficientes
intelectuais” referiu Luís
Sousa mostrando que o
andebol é de todos e para
todos tal como o Garci Cup.
Até ao momento estão 120
equipas
confirmadas,
existindo apenas mais 40
lugares para equipas. A
Organização optou por
estabelecer um máximo de
participações o que na opinião
do responsável vai servir para
“nos afirmarmos” como
torneio.

Com menos jogos que no
ano anterior, para que os
atletas também possam
usufruir da cidade e do
convívio, a organização
programou transportes para a
Torreira de forma a que os
jovens possam conhecer
também o concelho vizinho e
aproveitem os sol que deve
reinar durante esses dias. Os
mais pequenos também não
foram esquecidos e para eles
vão existir insufláveis no
parque da cidade, bem como
mais animações para os mais
velhos. Uma vez mais o Samba
Sport Fest é um aliado de peso
do Garci Cup. Os ritmos
quentes voltam à cidade e
marcam o ritmo para os quatro
dias de torneio.

entre o desporto e o
ambiente” dois factores que
considera fundamentais para
o desenvolvimento da
população.
“Este torneio é um dos
maiores eventos de andebol
do país. Serão 14 os recintos
que simultaneamente irão
acolher jogos do Garci Cup”
realçou
João
Lemos
acrescentando que Estarreja é
um dos concelhos do país com
mais clubes a por área e que
por isso mesmo é “a cidade do
andebol”.
O Presidente da AAA
reconheceu e agradeceu o
apoio da Câmara Municipal de
Estarreja que tem sido
“fundamental
para
o
desenvolvimento
do
andebol”.

Associação de Andebol de
Aveiro destaca qualidade do
Garci Cup
João Lemos, Presidente da
Associação de Andebol de
Aveiro, garantiu que era uma
“satisfação enorme” estar
presente na apresentação do
torneio, que na sua opinião
tem um nome muito bem
escolhido,
porque
“consubstancia uma ligação

100 Mil euros orçados para
esta edição
O PAPERA é um programa
anual que a CIRA –
Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro, atribui a
eventos que acontecem
regionalmente, a todos os
que porventura apresentem
uma candidatura que é depois
aprovada ou não pelo
representante municipal na

comunidade. Os interessados
devem concorrer e foi o que a
organização do Garci Cup fez
conseguindo assim este apoio
para além do protocolo
assinado com a autarquia.
O representante
estarrejense na CIRA é
Diamantino
Sabina,
presidente da autarquia, que
resolveu atribuir o valor ao
torneio porque no seu
entender “é crucial e muito
importante e de uma
expressão impar o Garci Cup
para o nosso concelho”. O
valor atribuído pela CIRA foi
na integra para o Garci Cup que
pela sua dimensão é uma
“mais valia para a economia
local e também isso nos leva a
apoiar e muito o Garci Cup”.
No ano anterior o orçamento
para o torneio rondava os 70
mil euros, este ano e devido
ao apoio da autarquia e da
CIRA o valor sobe para os 100
mil euros. Este ano existe
ainda uma parceria com a
Escola Profissional de Aveiro,
que vai auxiliar nas refeições
dos atletas.
Colorir Estarreja com as cores
do torneio

Outra das iniciativas deste
ano passa pela colocação de
uma bandeira alusiva ao Garci
Cup na varanda das casas e no
comércio local. A ideia surge
com o intuito de mostrar que
toda a comunidade está
envolvida no maior torneio de
andebol do país.
Numa ação porta-a-porta,
que será realizada por atletas
do Estarreja Andebol Clube,
devidamente identificados e
acompanhados por um adulto
(treinador/dirigente ou da
organização do evento), serão
oferecidos pendões alusivos
ao maior torneio de andebol
realizado em Portugal, para
que os estarrejenses os
pendurem orgulhosamente
nas suas janelas.
Inicialmente, esta ação vai
decorrer no centro da Cidade
de Estarreja, tentando
mobilizar a população de
Estarreja para este evento de
cariz internacional. Em
simultâneo, decorrerá uma
recolha de donativos, que
reverterão a favor da
organização do evento
desportivo.
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Garci Cup 2014 vai colorir a
cidade

De 25 a 29 de junho o maior torneio de andebol do país regressa a Estarreja e a animação
está garantida.
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ANDEBOL

A2DIDÁXIS DISCUTE
TÍTULO NACIONAL
As juvenis da Didáxis sagraram-se campeãs regionais 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 do CLDE Tâmega, e venceu os dois encontros, sagrando-se campeã
regional.
Contra o Colégio de Gaia, a A2D venceu, por 24-22, tendo
estado sempre por cima do jogo. No segundo jogo, a
Didáxis cilindrou a representante do CLDE Tâmega. A
vencer 19-0 ao intervalo, num jogo sem história, a Didáxis
acabou o desafio com 38 golos contra 7 sofridos. Nos
dias 16 a 18 de Maio vai decorrer a fase final nacional,
em Lisboa.
No campeonato federado, as iniciadas cumpriram a última
jornada da 2ª fase do nacional, com a deslocação a Esposende, vencendo a Juventude do Mar, por 22-21.
As minis tiveram também mais uma jornada do Torneio
de Minis, com as equipas do Maiastars e da Juventude do
Mar, tendo perdido contra a equipa da Maia e empatado
com a equipa de Esposende.
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