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“Bernas Cup” arranca hoje
para quatro dias intensos
Andebol Sob organização do S. Bernardo, inicia-se hoje a primeira edição do
“Bernas Cup”, um torneio internacional que trará cerca de 1.000 atletas a Aveiro 

Adérito Esteves

Quatro dias repletos de ande-
bol. É isso que o Clube Despor-
tivo São Bernardo promete
neste fim-de-semana prolon-
gado. A primeira edição do Ber-
nas Cup – que se inicia hoje e
que se prolonga até à próxima
segunda-feira – tem como ob-
jectivo, segundo a organização
do torneio, “proporcionar bons
momentos desportivos, envol-
ver toda a comunidade e per-

mitir que um vasto leque de
atletas contacte e desfrute da
cidade e, acima de tudo, prati-
que andebol”.

Este evento desportivo des-
tina-se a todos os escalões da
modalidade, desde os minis aos
veteranos, sendo que são espe-
rados cerca de 1.000 atletas, em
representação de 60 equipas.
O escalão de veteranos contará
com a presença da única
equipa estrangeira do torneio –
os galegos C.B. Porriño –, facto

que a organização explica com
“dificuldades económicas sen-
tidas por toda a Europa”.

Com um número tão alar-
gado de participantes, o torneio
que conta com o apoio da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal, da Associação de Andebol
de Aveiro, da Câmara Municipal
de Aveiro e da Junta de Fregue-
sia de S. Bernardo, terá lugar em

sete espaços distintos. Para
além do pavilhão e dos campos
exteriores do clube, os 126 jogos
previstos decorrerão, ainda, nos
pavilhões das escolas secundá-
rias Jaime Magalhães de Lima
(Esgueira) e da Gafanha da Na-
zaré, na EB 2/3 da Gafanha da
Nazaré e nos pavilhões da Ga-
fanha da Encarnação e da Ga-
fanha do Carmo. |

Equipa de veteranos do S. Bernardo que vai disputar o torneio 

D.R.
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Andebol 4 Kids: 700 crianças jogaram andebol em Leiria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/06/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/11187-andebol-4-kids-700-criancas-jogaram-andebol-em-leiria

/

 
A mega actividade do Andebol 4 Kids realizou-se durante a manhã de 5 de Junho, em Leiria. Foram
cerca de 700 as crianças e 60 professores, de 13 escolas de Leiria, que passaram pelo Estádio
Municipal de Leiria, onde se realizou a primeira mega actividade do Andebol 4 Kids, projeto que
pretende aproximar cada vez mais o Andebol das crianças em idade escolar. Numa manhã de sol
muito animada, os jovens desportistas jogaram Andebol, nos vários campos montados para o efeito,
distribuídos por todo o relvado. Esta mega actividade realizou-se no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Criança 2013, organizada pela Câmara Municipal de Leiria, com o apoio da Federação de
Andebol de Portugal. O Presidente da CM Leiria, Dr. Raul Castro e o Vereador, Dr. Gonçalo Lopes,
foram duas presenças notáveis no Estádio Municipal de Leiria.
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Circuito Nacional de Andebol de Praia 2013: Provas A aprovadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/06/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/11185-circuito-nacional-de-andebol-de-praia-2013-provas-a-aprovadas

/

 
Informamos que as Provas A aprovadas pela Federação de Andebol de Portugal para o Circuito
Nacional de Andebol de Praia 2013 são as seguintes: - 12-13-14 Julho - Praia da Nazaré (Leiria); - 20-
21-22 Julho - Praia de Matosinhos (Porto); - 26-27-28 Julho - Praia de Marbelo (Aveiro). Prova A: -
Oportunidade de qualquer equipa, pertencente a qualquer Associação Regional, competir por um lugar
na fase final, vencendo essa prova; - Promove a competição entre equipas de outros distritos/
circuitos regionais; - Deverá ser um exemplo de organização, dinâmica, competição e animação,
sendo um importante veículo de promoção da modalidade; - Se um campeão regional for
simultaneamente o vencedor de uma prova A, o vice-campeão (2º) desse circuito regional fica
apurado para a fase final; - Uma equipa pode participar nas provas A que entender; - Se o vencedor
de uma prova A já tiver vencido uma prova A anteriormente, será o 2º classificado dessa etapa a ser
apurado para a fase final.
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FÁBIO ANTUNES (ABC/UMINHO)
SUBSTITUI DARIO ANDRADE NA
SELECÇÃO NACIONAL DE ANDEBOL
O ponta do ABC/UMinho, Fábio Antu-
nes, substituiu ontem Dario Andrade
(Benfica), dispensado dos trabalhos da
selecção nacional, por lesão. Recorde-
-se que Portugal está a preparar o jogo
importante de sábado, com a Espanha,
no multiusos de Guimarães, da fase de
apuramento para o Europeu 2014.
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> redacção

A Didáxis de Riba de Ave vai ser
palco, neste fim-de-semana, da
fase final do torneio regional
feminino de andebol, onde vão
competir pelo título as selecções
de Aveiro, Braga, Leiria e Ma-
deira. Esta fase final é uma orga-
nização conjunta da Federação
Portuguesa de Andebol (FPA),
Associação de Andebol de Bra-
ga (AAB), Câmara Municipal de
Famalicão e da Cooperativa de
ensino Didáxis.

Na apresentação da fase final,
que decorreu nas instalações da
Didáxis de Riba d’Ave perante
os alunos do curso tecnológico
de desporto, estiveram o presi-
dente da AAB, Manuel Moreira,
o vice-presidente da FPA, Au-
gusto Silva, o seleccionador na-
cional de andebol Rolando Fre-
itas, o vereador do desporto na
câmara de Famalicão, Leonel
Rocha, e como anfitrião o presi-
dente da direcção da Didáxis,
José Fernandes.

O presidente da Didáxis real-

çou o trabalho da equipa de an-
debol da escola e os seus resulta-
dos nos últimos anos. Aliás, a
aposta da escola foi bem con-
seguida tendo, nesta selecção de
Braga, nove atletas convocadas. 

Disso foi prova as declarações
dos restantes intervenientes com

Mário Moreira, presidente da
AAB, a regozijar-se com a orga-
nização ser concretizada na área
de acção de Braga “principal-
mente num jovem clube que tan-
to tem feito para conseguir bons
resultados.”

Já Augusto Silva deu os para-

béns não só à associação de Bra-
ga como ao município e à Didá-
xis por toda a dinâmica que tem
demonstrado ao longo destes úl-
timos anos revelando que há di-
versas jogadoras da Didáxis que
estão “a um passo das selecções
nacionais fruto do trabalho da

escola e do seu professor res-
ponsável Artur Fernandes”.

Seleccionador Rolando Freitas
elogiou trabalho da Didáxis

Conhecedor da realidade do
andebol português como nin-
guém, Rolando Freitas, coorde-
nador de todas as selecções na-
cionais e treinador da selecção A
masculina eligiou as atletas da
Didáxis e da dinâmica da escola
“aleando o desporto escolar ao
desporto federado, sendo por aí
o futuro do desporto em Portu-
gal”. 

Rolando Freitas revelou ainda
que as jogadoras Diana e Filipa
são, neste momento, jogadoras
seguidas por todo o andebol e
mais jogadoras deste calibre es-
tão a aparecer no clube/escola.

Para terminar o vereador do
desporto do município famali-
cense, Leonel Rocha enalteceu a
política pela qual se rege apos-
tando na formação de jovens
atletas e daí apontou exemplos
concretos como o xadrez e o an-
debol na Didáxis. Leonel Rocha
não se esqueceu da importância
que tem para Famalicão receber
eventos desta envergadura di-
vulgando os atletas famalicen-
ses, os seus clubes e o nome do
concelho.

Programa dos jogos
Sábado: Braga-Aveiro (17 ho-

ras) e Madeira-Leiria (19 horas). 
Domingo: (Aveiro-Leiria (9h);

Braga-Madeira (11 horas);
Madeira-Aveiro (16 horas) e
Braga-Leiria (18 horas), seguido
da entrega de prémios.

Famalicão recebe fase final
do torneio regional feminino
A Didáxis-Cooperativa de Ensino de Riba d’Ave, recebe este fim-de-semana o Torneio Re-
gional Feminino de Andebol. Esta fase final é organizada pela FPA, AAB, Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão e pela Didáxis, que cede nove atletas à selecção de Braga.

DR

Apresentação da fase final do regional de andebol feminino que tem o Didáxis Riba d’Ave como anfitrião

ANDEBOL

> Selecções de Braga, Aveiro, Leiria e Madeira vão defrontar-se na Didáxis de Riba d’Ave.

MODALIDADESPROVA DECORRE ESTE FIM-DE-SEMANA
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Fábio Antunes

O atleta do ABC de Braga foi, ontem, chamado por Rolando Freitas 
para representar a seleção nacional de andebol nas partidas que esta vai 
realizar frente à Espanha e Macedónia, de apuramento para o campeona-
to da Europa de categoria.

A chamada do atleta academista visa colmatar a ausência do benfiquis-
ta Dario Andrade, uma baixa na seleção nacional devido a problemas fí-
sicos. De resto, Fábio Antunes já participou na primeira sessão de treino 
da formação lusa que decorreu durante a tarde de ontem Pavilhão Arq. 
Fernando Távora, em Fermentões. Para hoje estão agendadas duas ses-
sões, ambas em Fermentões.

Recorde-se que Portugal joga no dia 12 de junho em Guimarães, fren-
te a Espanha.

Fábio Antunes chamado
à seleção nacional de andebol

DR

SUBSTITUI DARIO ANDRADE

DM
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Sporting anuncia corte de relações com o FC Porto
Foi ontem anunciado pelo Sporting
o corte de relações com o FC Porto.
Os “leões” de Alvalade suspende-
ram «todas as relações institucio-
nais» com o clube presidido por
Pinto da Costa após os «graves
acontecimentos ocorridos» no do-
mingo, na final da Taça de Portugal
de Andebol, em Tavira. «Face aos
graves acontecimentos ocorridos,
que se traduziram num total des-
respeito pela instituição Sporting e
após ter decorrido o tempo sufi-

ciente para que os dirigentes do FC
Porto se demarcassem e retratas-
sem da inqualificável conduta do
seu representante, vem a direcção
do Sporting comunicar que sus-
pende todas as relações institucio-
nais com o FC Porto até que fique
claro o seu efectivo respeito pela
nossa instituição e sua efectiva
vontade de estabelecer relações
normais e de respeito pela institui-
ção Sporting», pode ler-se no co-
municado no site leonino. 1
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REGIÃO Jogos do Futuro decorreram
em oito municípios do distrito  

Três mil jovens competiram 
em 18 modalidades desportivas

FUTURO. Jogos envolveram 18 modalidades diferentes

GI
L B

RA
ND

ÃO

Aterceira edição dos Jogos do
Futuro da Região de Setúbal
reuniu cerca de três mil jo-

vens, que participaram em 18 mo-
dalidades desportivas diferentes
levadas a efeito em oito concelhos
do distrito. Os jogos, dirigidos a
participantes com idades dos 11
aos 16 anos, decorreram no pas-
sado fim-de-semana, sábado e do-
mingo, com a realização de duas
ou três competições em cada
um dos seguintes municípios: Al-
cochete, Almada, Barreiro, Moita,

Palmela, Seixal, Sesimbra e Se-
túbal. Andebol, atletismo, bas-
quetebol, bodyboard, desporto
adaptado, ginástica, futebol 11,
futebol 7, futsal, hóquei em pa-
tins, judo, natação, surf, ténis, té-
nis de mesa, vela, voleibol e xa-
drez, foram as modalidades con-
templadas nesta edição da ini-
ciativa, cuja gala de abertura de-
correu em Almada, em cerimónia
que contou com a presença da
presidente da Câmara, Maria Emí-
lia de Sousa.
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Campeonato Distrital de Minis Mistos
Jornadas 10 e 11 - Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor

Casa Benfica Entroncamento, 21 – 3 AA Almeirim, 4
CD Torres Novas, 7 – Ponte Sor, 16

CDTN – Tomás Tito; Rui Pereira (3), João Correia, Tiago 
Lopes (2), Daniel Moreira (1), Fábio Costa, Tiago Amado (1) e 
Dânia Carreira.

Ponte Sor, 12 – 3 AA Almeirim, 2
CD Torres Novas, 10 – Casa Benfica Entroncamento, 10

CDTN – Tomás Tito; Rui Pereira (4), João Correia, Tia-
go Lopes, Daniel Moreira (3), Fábio Costa, Tiago Amado (3) e 
Dânia Carreira.

Realizaram-se no passado domingo as últimas jornadas da 
1.ª fase do campeonato distrital de Minis Misto, tendo a nossa 
equipa conquistado o 6.º lugar da classificação final, ficando por 
isso apurada no grupo de equipas que irão discutir o 5.º lugar.

De realçar que participaram neste campeonato (o mais 
participado dos organizados pela Associação de Andebol de 
Santarém) 11 equipas.

Treinos para rapazes e raparigas nascidos entre 2008 e 
2005 sábados às 11 h no Pavilhão da Escola Artur Gonçalves 
Treinos às terças e quintas às 18,30 h no Pavilhão da Escola 
Artur Gonçalves para jovens nascidos entre 2004 e 2001.

Clube Desportivo de Torres Novas
Organismo Autónomo

de Andebol
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ifc torrense 28 - 25 ccr Alto moinHo
O IFC Torrense 
está de parabéns 
por ter subido 
à II Divisão de 
Andebol. Depois 
de uma temporada 
a todos os níveis 
fantástica, a vitória 
no derby do Seixal, 
no Pavilhão da 
Torre da Marinha, 

abrilhantou ainda mais a festa do Torrense.
Perante uma boa moldura humana e muito 
entusiasta, o Torrense entrou forte e depressa 
atingiu uma boa vantagem sobre o seu rival 
directo, que se foi alargando até chegar aos 10-
4. A partir dos 18' o jogo endureceu e vários 
foram os jogadores que estiveram suspensos 2 
minutos. 

Os segundos 30 minutos começaram com 
vantagem do Torrense (13-10) e dois jogadores 
suspensos, o que poderia indicar complicações 
mas só mostrou a determinação da equipa da 
casa que acelerou e ampliou a vantagem para 
21-12 e depois foi gerido o jogo ao ritmo da 
festa que vinha das bancadas, apesar da boa 
réplica do Alto Moinho até final. 

Luís Pontes
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