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ANDEBOL 
Seleção feminina 

perde no Mundial 
A Seleção feminina de sub-20 

perdeu o jogo da la jornada do Grupo 
A do Campeonato do Mundo, em 
Debrecen, na Hungria. Portugal 
cedeu ante o Montenegro, por 23-
-30 (11-14 ao intervalo). A equipa 
treinada por Ana Seabra volta a jogar 
amanhã, frente à Hungria. Brasil, 
Noruega e Costa do Marfim são as 
restantes seleções no grupo. 
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ANDEBOL FEMININO 

SUB-20 PERDEM 
A seleção portuguesa 
feminina de andebol 
(sub-20) perdeu no 
primeiro jogo do Grupo 
A, no Campeonato do 
Mundo da Hungria, com 
a equipa do Montenegro, 
por 30-23. 
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Vitória de Portugal encerra
em grande o GarciCup’18
Balanço O evento, que juntou cerca de 3.500 andebolistas, foi um enorme
sucesso, pelo que se tratou de uma aposta ganha pelo município de Estarreja

Avelino Conceição

Entre quarta-feira e domingo
disputou-se mais uma edição
do já famoso Torneio Interna-
cional de Andebol GarciCup,
que este ano decorreu sob or-
ganização do município de Es-
tarreja, que contou com o apoio
da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), da Associação
de Andebol de Aveiro (AAA) e
ainda dos quatro clubes do con-
celho: Artística de Avanca, Arse-
nal de Canelas, Associação Cul-
tural de Salreu e o Estarreja An-
debol Clube. Todos juntos, alia-
dos a um número elevado de
colaboradores, conseguiram, a
exemplo de anos anteriores, que
o torneio, que é uma referência
nacional e uma autêntica “festa”
de fim de época desportiva, fos -
se mais um estrondoso sucesso.

Este ano, para além das já tra-
dicionais competições que o
torneio costuma apresentar, o
GarciCup foi palco do impor-
tante Torneio das 4 Nações, no
escalão Sub/18, que juntou em
Estarreja, para além da Selecção
Nacional, as suas congéneres da
Hungria, Itália e Roménia. O tor-
neio proporcionou uma com-
petição intensa, com jogos que
conseguiram encher por com-
pleto o Pavilhão Municipal de
Estarreja, a casa das grandes fi-

Penso que, mais uma vez, foi
uma aposta ganha. Assumi-
mos os riscos da organização
deste torneio, que ganhou já
uma enorme dimensão, mas é
visível a satisfação entre os
participantes. É para conti-
nuar, pois a cidade já não ‘vive’
sem o GarciCup”.

Diamantino Sabina
Presidente da Câmara

de Estarreja

O balanço é extremamente
positivo. Bastante competitivo,
o GarciCup continua a ser um
torneio de excelência. Tivemos
cinco dias de grande andebol
em varias vertentes. É para
continuar. Se calhar será pre-
ciso mudar algo. A ver vamos.
Queremos dar-lhe ainda mais
qualidade e competitividade,
pelo que temos que tentar tra-
zer no futuro equipas ainda
com mais qualidade”.

Adolfo Vidal
Vereador da Câmara

Este torneio superou tudo.
Mais qualidade, mais quanti-
dade... foi uma organização de
excelência da Câmara de Estar-
reja, com a Federação e a Asso-
ciação, que, com os quatro
clubes da região, fizeram um
trabalho magnífico. O encontro
de Minis foi extraordinário.
Correu tudo tão bem que,
como presidente da Associa-
ção de Andebol de Aveiro, não
poderia estar mais satisfeito”.

Gonçalo Carvalho
Presidente da A.A. Aveiro

REACÇÕES

nais do GarciCup. E, a verdade,
é que só mesmo no último jogo
deste torneio é que se ficou a
conhecer o vencedor do troféu.
Numa final intensa entre a
“equipa das quinas” e a congé-
nere da Hungria, que começou
com um momento arrepiante,
proporcionado por 800 espec-
tadores a cantarem o hino, Por-

tugal alcançou uma vitória “ar-
rancada  a ferros” (24-23), depois
de ter chegado ao intervalo tam-
bém em vantagem pela mar-
gem minima (13-12).

Tricampeão europeu
Destaque, ainda, para a vitória

de Portugal no 3.º Campeonato
Europeu de Andebol INAS, para

jogadores com deficiência inte-
lectual, prova que também de-
correu inserido no GarciCup
2018. Para se sagrar tricampeão
europeu masculino, a “equipa
das quinas” derrotou a Polónia
no jogo decisivo, por 24-22.

A realização em Avanca do
Encontro Nacional de Minis,
que juntou mais de 100 equipas

masculinas e femininas, foi ou-
tro dos pontos altos do Garci-
Cup, que continua a apresentar
números impressionantes, tan-
tos de equipas, como de atletas,
que de ano para ano fazem
questão de estar presente neste
torneio de referência nacional.
E, por isso, não é de estranhar
que esteja já em marcha a edi-
ção de 2019, com a edilidade
camarária a assumir desde já a
vontade e disponibilidade para
voltar a apostar neste evento,
um dos maiores que o muni-
cípio realiza, só mesmo supe-
rado pelo famoso Carnaval de
Estarreja.

No final fez-se a entrega de
prémios aos melhores classifi-
cados de cada um dos escalões
participantes, sendo que todas
as equipas levaram para casa,
para além das lembranças pela
sua presença, a vontade de re-
gressar no próximo ano. |

240
Equipas.

3.500
Atletas.

14
Pavilhões.

600
Jogos.

Números

Veteranos Masculinos
Estarreja AC
Juvenis Masculinos
Lagoa
Iniciados Masculinos
Pinhal Frades
Infantis Masculinos
Belenenses
Veteranos Femininos
Popotas
Seniores Femininos
Maiastars
Juvenis Femininos
Santa Joana “A”
Iniciados Femininos
AC Espinho
Infantis Femininos
Maiastars

Vencedores

Selecção Nacional Sub/18 festejou em Estarreja a vitória no Torneio das 4 Nações

D.R.Andebol
Torneio
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POLÍCIA JUDICIÁRIA
PRENDE SUSPEITO 
DE ABUSAR DE ENTEADA
Homem, de 48 anos, detido no final da semana passada, ficou em prisão preventiva. 
Os abusos terão ocorrido em Vila Nova de Monsarros, no concelho de Anadia Página 7

Serão 60 os participantes, maioritariamente estrangeiros, no Portugal Rowing Tour Página 13

iEvento une amantes do remoi

ientre Ílhavo e o Furadouroi

RICARDO CARVALHAL

Artur Lobo é o autor
da nova litografia
de São Gonçalinho
Aveiro | P2

Conselho Municipal
da Juventude dá
os primeiros passos
Ovar | P12

Águeda quer que 
Alcafaz seja a “aldeia
mais segura” do país
Incêndios | P14

Daniela Domingues
e Jorge Dias são
apostas do Galitos
Basquetebol feminino | P30

Feirense e Oliveirense
começaram a preparar
a nova época no campo 
Futebol profissional | P28

GarciCup voltou 
a fazer de Estarreja 
a capital do andebol
Torneio | P31

Campanha a favor 
dos animais errantes 
começa hoje
Aveiro | P5
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ANDEBOL   II  I e 1.  • I I  

Portugal perde 
na estreia 

A Seleção Portuguesa femi-
nina de sul- 20 estreou -se on -
tem no Mundial da categoria 
com urna derrota, por 30-23, 
com a congénere de Montene-
g,ro, em jogo da primeira jorna -
da do Grupo A. 

Em Debrecen, cidade onde se 
está a disputar a fase final da 
prova, Portugal chegou ao in-
tervalo a perder por 14-11, ape-
sar do esforço de Mihaela Min - 
chula, melhor marcadora na-
cional com seis golos, bem se-
cundada por Beatriz Sousa, 
com cinco. A Seleção orientada 
por Ana Seabra volta a compe-
tir amanhã, frente à anfitriã 
Hungria. c.,} 
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A6 Derrota com Montenegro na estreia no Mundial feminino de sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d72e4e4e

 
A seleção portuguesa feminina de sub-20 de andebol estreou-se esta segunda-feira no campeonato do
mundo da categoria com uma derrota por 30-23 com a congénere de Montenegro, em jogo da
primeira jornada do Grupo A.
 
Em Debrecen, cidade húngara onde se está a disputar a fase final da prova, Portugal chegou ao
intervalo a perder por 14-11, apesar do esforço de Mihaela Minciuna, melhor marcadora da equipa
lusa, com seis golos, bem secundada por Beatriz Sousa, com cinco.
 
A equipa portuguesa, treinada por Ana Seabra, volta a competir na quarta-feira, frente à anfitriã
Hungria, que no domingo se impôs ao Brasil (27-24), antes de medir forças com as brasileiras, a
Noruega e a Costa do Marfim, as restantes seleções do agrupamento.
 
2018/07/02
 
Lusa
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