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O. R. 

Cubano Ángel Hernández Zulueta foi o terceiro melhor marcador na última temporada 

mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 

Ángel Hernández 
a caminho do FC Porto 
Cubano deu nas vistas no ISMAI onde foi o 3.° melhor marcador do 

Andebol 1 . Vem colmatar saída do compatriota Yoel Cuni Morales 

ror 
HUGO COSTA 

O
lateral-direito cubano 
Ángel Hernández Zu-
lueta está a caminho do 
FC Porto, orientado pelo 
dinamarquês Lars 

Walther. Depois de duas tempora-
das no ISMAI onde se afirmou 
como uma máquina de fazer golos, 
o cubano segue rumo ao Dragão 
onde formará dupla com Miguel 
Baptista (ex-Avanca) a dupla de 
laterais-direitos dos portistas, col-
matando assim as saídas de Gus-
tavo Rodrigues e de Yoel Cuni Mo-
rales, que é apontado à segunda 
divisão de França. Morales tinha 
chegado a Portugal em 2012/13 
onde representou o Avanca desde 
março, completando a época se-
guinte na Madeira SAD, para em 
2014/15 se sagrar campeão nacio-
nal pelo FC Porto. Tem 30 anos e 
conquistou ainda uma Supertaça 
pelos dragões. 

Hernández foi o 3.Q melhor mar-
cador do Andebol 1 na última tem-
porada, com 243 golos em 37 par-
tidas, uma média de 6,6 golos por 
jogo, e apenas suplantado por Gon-
çalo Ribeiro (Belenenses) e Fábio 
Magalhães (Madeira SAD). O cu- 

bano chegou ao ISMAI em 2015 /16 
e marcou 3 golos na estreia pelos 
maiatos em dezembro, na vitória 
caseira frente ao AC Fafe por 26-25. 
A 27 de maio deste ano, conseguiu 
14 golos na derrota em Lisboa pe-
rante o Boa Hora, 34 -32, mas foi 
mais uma demonstração da qua-
lidade de Hernández. 

Deste modo, o FC Porto vai  

construindo a equipa que no dia 20 
deste mês começará Os trabalhos de 
pré-temporada às ordens de Lars 
Walther, sendo que virá ainda um 
lateral-esquerdo após as saídas de 
Nikola Spelic e Marko Matic. 

Quem também está de partida 
dos dragões é o extremo- esquer - 
do internacional júnior Rui Fer-
reira, que reforça o Águas Santas. 

AC Fafe garante 
seis reforços 

Fafenses serão novamente 
orientados por Luís Silva para a 
nova temporada 

Duma assentada, o AC Fafe garantiu seis 
reforços para a nova temporada, dando ao 
técnico Luis Silva ainda mais opções: o 
guarda-redes cubano Reyniel Nelson (ex-
-ISMAI), os primeiras linhas Ricardo Ávila 
(ex -Ac, São Mamede) e Carlos Madureira 
(ex-júnior S. Bernardo), o lateral-esquerdo 
Paulo Vinícius (ex-FC Porto B). o pivô João 
Ferreira (ex-Arsenal Devesa) e o lateral-
-direito Tiago Silva (ex-Cocks, da Finlândia). 
Nos casos de João Ferreira e Tiago Silva 
trata-se de regressos aos fafenses, pois no 
passado representaram o clube: o pivô de 
2008/09 a 2012/13, o canhoto em 
2014/15. Luis Silva continua no comando 
técnico da equipa que garantiu a 
permanência no Andebol 1. Continuará a ter 
como adjunto Paulo Camelo, assim como 
os seguintes jogadores: João Carvalho. José 
Sampaio, João Fernandes, Vasco Santos, 
Mário Pereira, Vladimiro Pires, Miguel 
Fernandes, Nuno Pimenta e Josh da Silva. 
De saída estão Belmiro Alves (ABC), Mário 
Lourenço (Neuhausen), Miguel Marinho 
(Arsenal Devesa), Bruno Dias (Sasja), João 
Gonçalves e Paulo Silva. 

H. C. 

VITOR GARCEZ/ASF 

Luis Silva ficou com mais opções no plantei 
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Avelino Conceição

Caiu o pan sobre mais uma edi-
ção do Garci Cup - Torneio In-
ternacional de Andebol “Cidade
de Estarreja”, um mega-evento
organizado pela Câmara local
e alguns patrocinadores que,
durante cinco dias, proporcio-
naram uma autêntica mara-
tona de jogos (564) a cerca de
3.500 atletas de 240 equipas,
divididas por 12 pavilhões. E, a
verdade, é que se assistiu a an-
debol de qualidade em todas
as suas variantes: Indoor, de
Praia, e ainda teve lugar um
jogo de andebol em cadeira de
rodas.

Estarreja e as zonas limítrofes
foram, durante cinco dias, a
“casa” destes milhares de atletas
e dos muitos acompanhantes,
fazendo de Estarreja a capital
do andebol nacional, não fosse
este o maior torneio da moda-
lidade do país e um dos maiores
da Europa.

O andebol centrou as aten-
ções, mas todos os presentes ti-
veram a oportunidade de  par-
ticipar em diversas outras acti-
vidades.

Grandes decisões
Depois de cinco dias de in-

tensa actividade, com jogos em
catadupa, chegou-se ao último
dia, o das grandes decisões, que
iria dar a conhecer os vencedo-
res de cada escalão. As finais ti-
veram todas elas lugar no Pavi -
lhão Municipal de Estarreja.

Encontrados os vencedores
dos escalões mais jovens, fica-

ram para o final do dia dois dos
mais aguardados encontros do
torneio. Primeiro, destaque para
a final de juniores masculinos
entre o Estarreja AC e o Alava-
rium, um sempre apetecível
“der by” distrital. Repetindo a vi-
tória da fase de grupos, o Estar -
reja AC impôs-se à formação
aveirense, por 28-22, depois de
já ter chegado ao intervalo com

seis golos de vantagem (16-10),
e fez a festa.

Depois, seguiu-se o último jo -
go do torneio e um dos mais
aguardados, em que a Selecção
Nacional de Juniores B femin -
in a defrontou a equipa sénior
do Roscas.PT, formação com-
posta por um naipe de jogado-
ras de vários clubes da 1.ª Divi-
são, que teve como responsá-

veis técnicos Gilberto Duarte e
Carlos Neiva. Num pavilhão
cheio, e após se ter ouvido o
hino nacio nal, um momento
arrepian te, se guiu-se a tão de-
sejada final. Depois de uma pri-
meira parte bem conseguida
pela equipa do Roscas.PT, que
chegou ao in ter valo a vencer
por 20-12, a jovem “equipa das
quinas” realizou um magnífico

segundo tem po, conseguindo
discutir a vi tória até ao último
minuto. Não foi feliz e acabou
por perder pela margem mí-
nima (32-31), tal como tinha
acontecido na fase de grupos.

Após o termo desta partida
de correu a longa cerimónia de
entrega de prémios colectivos
e individuais, que confirmou
um certo domínio das forma-
ções/atletas de Espanha. Um
dos troféus mais desejados, o
prémio “Cidade de Estarreja”,
atribuído à equipa que levou
mais atletas ao Garci Cup, foi
entregue ao CAAE Baltar.

O VIII Garci Cup não chegou
ao fim sem antes o presidente
da Associação de Andebol de
Aveiro, Gonçalo Carvalho, dei-
xar umas palavras aos milhares
de atletas presentes no torneio:
“Quero agradecer-vos a todos
por, mais uma vez, terem feito
deste torneio um sucesso. Para
nós, Associação, é um orgulho
enorme ter um torneio no nos -
so distrito desta envergadura.
Até para o ano”. 

Por fim, e para dar por encer-
rado mais esta edição, foi Dia-
mantino Sabina, presidente da
Câmara Municipal de Estarre -
ja, que se derirgiu aos presen -
tes. “Espero que tenham des-
frutado destes cin co dias neste
nosso/vosso tor neio. É com
grande orgulho que mais uma
vez vos tivemos cá e espera-
mos que se tenham divertido
ao máximo e cá vos espero a
to dos no próximo ano”, con-
cluiu o autarca. |

VIII Garci Cup foi um grande êxito
Classificações Um dos destaques do evento foi a final masculina de Juniores,
que opôs duas equipas da região, com o Estarreja AC a levar de vencida o Alavarium 

Minis Femininos
1.º Balonmano Parla 
2.º SAR Balonman “A”
3.º Balonmano Cangas “B”
Melhor Marcador: Elina Kosteko
(Bartolomeu Perestrelo)
Melhor Guarda-Redes: Lorena Carvalho
(Alavarium AC)
Melhor Jogador: Ainhoa Fernandez
(Balonmano Parla)

Minis Masculinos
1.º CS Marítimo 
2.º Ginásio Clube Sul “A”
3.º ACD Benavente Pedroso
Melhor Marcador: Vicente Vilela
(Ginásio Clube Sul)
Melhor Guarda-Redes: Bernardo Almeida
(ACD Benavente Pedroso)
Melhor Jogador: Tiago Martins (CS Marítimo)

Infantis Femininos
1.º CDBP Ourense 
2.º Colégio de Gaia 
3.º CDB Perestrelo 
Melhor Marcador: Ana Baptista
(Colégio de Gaia)
Melhor Guarda-Redes: Ana Vânia Celestino
(Colégio de Gaia)
Melhor Jogador: Ana Baptista
(Colégio de Gaia)

Infantis Masculinos
1.º CA Leça
2.º Padroense FC
3.º NA Samora Correia 
Melhor Marcador: João Coelho
(Boavista FC)
Melhor Guarda-Redes: António Cardoso
(Padroense FC)
Melhor Jogador: Ivan Ferreira (CALE)

Iniciados Femininos 
1.º ND Santa Joana 
2.º CDBP Ourense 
3.º CA Leça 
Melhor Marcador: Sandra Feijão
(Pabellon Ourense)
Melhor Guarda-Redes: Andrea Fernandez
(Pabellon Ourense)
Melhor Jogador: Constança Sequeira
(ND Santa Joana)

Iniciados Masculinos 
1.º CDB Perestrelo 
2.º Academia S.P. Sul 
3.º Estarreja AC 
Melhor Marcador: João Freitas
(Bartolomeu Perestrelo)
Melhor Guarda-Redes: Cesar Veloso
(Bartolomeu Perestrelo)
Melhor Jogador: João Pires
(Academia S.P. Sul)

Juvenis Femininas 
1.º Balonmano Algirós
2.º CJ Almeida Garrett
3.º Colégio de Gaia
Melhor Marcador: Andrea Gonzales
(Balonmano Algirós)
Melhor Guarda-Redes: Inês Mariana
(Almeida Garrett)
Melhor Jogador: Márcia Gomes
(Almeida Garrett)

Juvenis Masculinos
1.º Ginásio Clube Sul 
2.º Estarreja AC
3.º CDC S.P. Oleiros
Melhor Marcador: Luís Magalhães
(Estarreja AC)
Melhor Guarda-Redes: Bruno Pereira
(Ginásio Clube Sul)
Melhor Jogador: João Ferreira (AA Avanca)

Juniores Femininos 
1.º Balonmano Algirós 
2.º Cister SA
3.º Académico FC
Melhor Marcador: Jennifer Gonzalez
(Balonmano Algirós)
Melhor Guarda-Redes: Noelia Gonzalez
(Balonmano Algirós)
Melhor Jogador: Inês Cunha
(Académico FC)

Juniores Masculinos 
1.º Estarreja AC 
2.º Alavarium AC
3.º CP Natação
Melhor Marcador: Pedro Oliveira
(Estarreja AC)
Melhor Guarda-Redes: João Santos
(CPN)
Melhor Jogador: Diogo Vaia
(Estarreja AC)

Seniores Femininos 
1.º Roscas.PT
2.º Seleção Nacional Juniores B
3.º CA Leça
Melhor Marcador: Beatriz Sousa
(Seleção Nacional Juniores B)
Melhor Guarda-Redes: Luísa Cortes
(Seleção Nacional Juniores B)
Melhor Jogador: Erica Tavares
(Roscas.PT)

Masters Femininos 
1.º Douro AC
2.º CD Bartolomeu Perestrelo 
3.º Pooopotas – ADAC

Masters Masculinos 
1.º Estarreja AC
2.º AA Avanca
3.º Masters Belenenses 

PÓDIOS E PRÉMIOS DO GARCI CUP 2017

Andebol
Torneio

PEDRO ALVES

A equipa de Juniores do Estarreja AC foi uma das grandes vencedoras do Garci Cup
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Luís Carvalho renova 
pelo Madeira SAD 
O guarda-redes Luís Carvalho 
irá continuar com a camisola do 
Madeira Andebol, informou 
ontem a administração da SAD. 
De referir que o capitão da 
equipa madeirense irá cumprir a 
sua 11.a época na formação 
insular. "Depois de um excelente 
ano, nada melhor que mais um 
ano para continuar a elevar as 
suas qualidades humanas e 
desportivas", referiu a 
administração. 
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Miguel Batista entre o empresário Kacem Ouadah e o presidente Philippe Besson 

"Jogar no FC Porto é o objetivo" 
Miguel Baptista, que também nesta temporada teve as 
primeiras chamadas à Seleção Nacional A - fez dois jogos 
particulares, em janeiro, frente à Áustria -, admite que 
quer jogar no FC Porto. "Sim, é esse o meu objetivo. 
Quero mostrar o meu valor no FC Porto e ajudar o clube 
a conquistar títulos". Sem se alongar mais sobre o 
futuro, o canhoto foca-se no presente. "Por agora, vou 
expectante de muito e árduo trabalho para poder ter 
sucesso em França", justificou o meia-distância. Recor-
de-se que Miguel Baptista chegou a fazer a pré-época de 
2013/14 no Dragão Caixa, embora apenas tenha jogado 
na equipa B. 

Lateral-direito de 21 anos assinou, ontem, contrato com o Chartres, válido por 
um ano e por cedência do FC Porto, resultado das excelentes exibições no Avanca 

Miguel Bapdsta junta-se 
a Candeias e Magalhães 
Canhoto do FC Porto, que 
estava emprestado ao 
Avanca, vai jogar em 
França, na mesma equipa 
para onde se transferiu 
Fábio Magalhães (ex-
Madeira SAD) e Ricardo 
Candeias (ex-Pontault) 

innoumudiEs 
••• Miguel Baptista, lateral-
direito de 21 anos, assinou, 
ontem, pelo Chames, de Fran-
ça, um contrato para uma tem-
porada por cedência do FC 
Porto, clube a que está ligado 
desde 2011. Baptista vai, assim, 
juntar-se ao lateral-esquerdo 
Fábio Magalhães, que se muda 
do Madeira SAD, e ao guarda-
redes Ricardo Candeias, que já 
estava em França, mas no Pon-
tault, passando o Chartes a ser 
a equipa fora de Portugal com 
mais jogadores lusos. 

"Sentia que necessitava de 
outro desafio e, em acordo 
com o FC Porto, achei que sair 
seria o próximo passo no meu 
desenvolvimento como atle-
ta", explicou o meia-distância 
OJOGO."Houvealgumaspos-
sibilidades em cima da mesa, 
mas estapropostapareceu-me 
amais equilibrada desportiva-
mente", continua Baptista, 
que se mostra "grato ao Avan-
ca e, em particular, ao presi-
dente José Costa". 

Natural de Salvaterra de Ma-
gos - de onde é também o an-
tigo guarda-redes intemacio-
nal António Figueiredo -, Mi-
guel Baptista começou a jogar  

com seis anos no clube da ter - 
ra. "Foi o meu pai que sempre 
me incentivou para o ande-
bol", conta o lateral-direito de 
1,95 metros que na época pas-
sada, com 162 golos, foi o se-
gundo melhor marcador do 
Avanca, apenas superado pelo 
lateral-esquerdo cubano Pe-
dro Valdés (217), também de 
saída, mas para o Sporting. "Fi-
zemos uma grande época em 
Avanca", diz, como que justi-
ficando a saida de uma equipa 
que foi sétima no campeona-
to e chegou à final four daTaça 
de Portugal. 

"Sentia que 
necessitava 
de outro 
desafio e, 
em acordo 
com o FC 
Porto, achei 
que sair 
seria o 
próximo 
passo no 
meu 
desenvolvi-
mento" 

"Estou 
grato ao 
Avanca e, 
em particu-
lar, ao 
presidente 
José Costa" 

"Quero 
mostrar o 
meu valor 
no FC Porto 
e ajudar o 
clube a 
ganhar 
títulos" 

Miguel 
Batbrta 
Jogador do 
Chartes 
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