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André M. Pereira

A AAC Veteranorum, nome
pelo qual é conhecida a equipa
constituída por 16 ex-glórias da
Académica, vai participar na
Zona Norte do primeiro Cam-
peonato Nacional deste esca-
lão, organizado pela Associação
de Andebol de Aveiro. A turma
escolar vai defrontar S. Bernar -
do, Sanjoanense. Sp. Espinho,
Xico Andebol e Avanca.

A primeira fase disputa-se a
uma só volta (e apura para a
fase final nacional), com a AAC
a receber, no Pavilhão 3 do Es-
tádio Universitário, três jogos.|

Guarda-Redes: Tó Zé Marques,
Júlio Alves e Rui Fonseca.
Jogadores de campo: Alexandre
Coelho, Bruno Rodrigues, António
Albuquerque, Tomané Ribeiro, João

Paulo Dias, Adriano Cruz, Pedro
Amaro, Ricardo Santos, Fernando
Gomes, Eduardo Guimarães,
Joaquim Carvalho, Rui Matos e
Nuno Cabral.

Académica disputa Nacional

Académica vai disputar três jogos em casa na 1.ª fase

AAC VETERANORUM

Andebol
Nacional de veteranos
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O treinador do ABC, Carlos Re-
sende juntou ontem, para a foto
da conferência de imprensa de
antevisão ao jogo de amanhã
com o FC Porto, todos os joga-
dores e demais elementos da
equipa principal. “Temos já
cumprido o objectivo de dispu-
tarmos na próxima época uma
prova europeia, mas ainda há
mais duas jornadas a disputar e
temos a convicção de que pode-
mos fazer mais”, disse.

Fazendo contas às posições
dos clubes que disputam lugares
cimeiros, Resende frisou que
ainda é possível “ficarmos à
frente de uma equipa com um

orçamento muito superior ao
nosso” e lembrou que o Benfica,
presisamente o clube que ocupa
a posição desejada pelo ABC,
“ainda pode ter uma palavra a
dizer na definição do título”.

Com estes argumentos, o trei-
nador do clube bracarense ape-
lou a uma presença do público
da casa “para nos ajudar a che-
gar ao terceiro lugar”.

O guarda-redes Humberto, que
também comentou a antevisão
ao jogo com os azuis-e-brancos,
resumiu a época reconhecendo
“algum sabor amargo por não
termos conseguido melhor”.

ABC recebe FC Porto a sonhar
com subida ao terceiro lugar
O PÓDIO AINDA É POSSÍVEL, disse Carlos Resende, o treinador do ABC/UMinho, em conferência de
imprensa para antevisão do jogo com o FC Porto, amanhã, a partir das 17 horas, no Flávio Sá Leite.

RS

Carlos Resende juntou ontem toda a equipa principal: atingido objectivo de chegar à Europa, há que lutar pelo terceiro lugar

Efeméride
Fazer uma ‘selfie’  com
taça de vice-campeão
europeu de há 20 anos 
Vinte anos depois do momento
que é considerado o mais alto do
andebol português, a final da Ta-
ça dos Campeões Europeus que o
ABC perdeu para o Teka de San-
tander, a taça de vice-campeão
vai estar amanhã à entrada do
Sá Leite para fazer ‘selfies’.

§1993/1994
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José Roque

ELEIÇÕES A Associação Des-
portiva Cultural e Recreativa
do Bairro aos Anjos, que está
no presente ano a festejar o seu
30.º aniversário, reuniu-se em
assembleia-geral para eleger
os novos Corpos Sociais para
o biénio 2014/2015. 

Desta forma, Mário Monteiro
mantém-se na presidência da
direcção, com Rodrigo Car-
doso a ficar na vice-presidên-
cia e gestão do complexo de
Piscinas de Leiria, e Piscinas da
Caranguejeira e Maceira; Abílio
Figueira como vice-presidente
para as actividades desporti-
vas; Maria Varino como vice-
presidente para as actividades
de cultura e recreio; Maria Ro-
drigues como tesoureira; José
Mirra como secretário; e Jaime
Ricardo como vogal.

A  tomada de posse foi efec-
tuada no final da Assembleia
realizada no dia 10 de Maio,
tendo a nova direcção apre-
sentado como prioridade para
o próximo biénio, na área des-
portiva, a manutenção da ac-
tividade dos últimos anos com
cerca de 250 atletas nas três
modalidades que o Bairro dos

Anjos pratica (natação, atle-
tismo e pentatlo moderno).

Na área recreativa, a direcção
quer continuar com as suas
principais actividades anuais,
nomeadamente os Santos Po-
pulares, a Marcha e o Arraial
do Basílio.

Em relação ao Parque da Ci-
dade, o Bairro dos Anjos pre-
tende desenvolver actividades
regulares ao fim-de-semana de
zumba e ginástica sénior, rea-
lizar torneios de futsal, andebol
e basquetebol, e colocar no rio
Lis barcos de aluguer.

Quanto às gestão das Pisci-
nas a cargo do Bairro dos An-
jos, a direcção pretende, em
Leiria, “continuar uma gestão
de contenção de custos e ter a
instalação o mais cuidada pos-
sível para os utentes” e conti-
nuar a incrementar provas de
nível nacional, junto da Fede-
ração Portuguesa de Natação.
Nas Piscinas da Caranguejeira
e Maceira, o objectivo é “incre-
mentar o mais possível o uso
destas instalações junto da po-
pulação local através das Jun-
tas de Freguesia e manter uma
gestão de contenção de custos,
face ao défice que estas insta-
lações apresentam”.|

Bairro dos Anjos elege
nova direcção
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«Agora, queremos o pódio»

Plantel do ABC/UMinho reunido para festejar a conquista de um lugar europeu

PEDRO VIEIRA DA SILVA

A improvisada sala de 
Imprensa do Pavilhão Flá-
vio Sá Leite foi palco, on-
tem à tarde, de uma inva-
são... pacífica por parte 
dos elementos que com-
põem o plantel do ABC/
/UMinho.

Carlos Resende (treina-
dor) e Humberto Gomes 
(um dos guarda-redes do 
plantel) foram os elemen-
tos escolhidos para fa-

ABC/UMINHO

ABC/UMINHO JÁ GARANTIU PROVAS EUROPEIAS...

zer a antevisão do jogo 
com o FC Porto, que se 
disputa amanhã, a partir 
das 17h10, na catedral do 
andebol, e foram super-
visionados pelos colegas 
de equipa.

«Temos aqui um cená-
rio diferente, por duas 
razões. Primeiro, quere-
mos assinalar que conse-
guimos atingir o objetivo 
que nos propuseram: so-
mos uns representantes 
de Portugal nas competi-

ções europeias da próxi-
ma temporada. Segundo, 
porque ainda faltam dispu-
tar duas jornadas e quere-
mos chegar ao terceiro lu-
gar. E, para chegarmos ao 
pódio, e não dependemos 
apenas de nós, temos de 
vencer, sábado (amanhã), 
o FC Porto», destacou Car-
los Resende, que pediu o 
apoio do público para o 
embate de amanhã.

«Que nos venham a aju-
dar a ganhar o jogo, por-

que precisamos de vencer 
para chegar ao terceiro lu-
gar. Para além disso, nes-
te jogo, tal como no Benfi-
ca-Sporting, joga-se o títu-
lo. Nós já lá não podemos 
chegar, mas temos uma pa-
lavra a dizer...», lembrou 
Carlos Resende.

O ABC/UMinho recebe, 
amanhã (17h10), o FC Por-
to, em partida relativa à 6.ª 
jornada do Nacional da I 
Divisão em andebol. 

Adeptos convidados 
a tirar a selfie com   
Taça dos Campeões

28 de abril de 2004. O 
ABC/UMinho chega a final 
da Liga dos Campeões.

Perdeu, então, com o 
Teka de Santander (22-22 
em Braga, 23-21 em terras 
espanholas).

Amanhã, antes do jogo 
com os dragões, o ABC/
/UMinho, em parceria com 
a empresa PromoPlayer, 
convida todos os adeptos 
a tirar uma selfie com o 
troféu de vice-campeão e 
que estes, depois, as colo-
quem nas redes sociais. O 
troféu estará exposto na 
entrada do pavilhão.
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• ABC defronta amanhã FC Porto no Sá Leite
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Tiago Rocha: «Tudo faremos para fazer história»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4016b281

/

 
Desporto Tiago Rocha: Tudo faremos para fazer história 16-05-2014 Os dragões podem celebrar a
conquista do campeonato caso vençam o ABC, no pavilhão Flávio Sá Leite... Por Record O FC Porto
poderá fazer história caso vença o ABC, no pavilhão Flávio Sá Leite, tornando-se na primeira equipa
da história do andebol português a vencer seis campeonatos de forma consecutiva. O pivô dos
dragões, Tiago Rocha, não quer facilitar no encontro da nona jornada, que será disputada no
sábado."Conhecemos muitos dos jogadores do ABC, alguns até já jogaram no FC Porto, e esse
também será um dos fatores pelos quais certamente irão fazer tudo para vencer. Conhecemo-los
perfeitamente e está tudo estudado. Vamos com toda a força e queremos muito ganhar. Tudo faremos
para fazer história, atrás da qual andamos o ano todo", constatou esta sexta-feira em declarações ao
site dos azuis e brancos.
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Andebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em Canelas

Ø Hélder Oliveira

Arsenal Canelas – 53  /  Moimenta
Beira – 21

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 26-
12 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 AndebolEstarreja vai ser novamente a capital do AndebolEstarreja vai ser novamente a capital do AndebolEstarreja vai ser novamente a capital do AndebolEstarreja 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.

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

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”.

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

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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