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Bessone Basto e Camilo Ferreira sócios de mérito da Federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=390886

/

 
A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) atribuiu este domingo, em
reunião realizada em Leiria, o título de sócios de mérito a Bessone Basto e Camilo Ferreira.
Também por unanimidade e aclamação, a Assembleia aprovou o relatório e contas referente a 2012.
 
 

Página 20



A21

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,63 x 16,16 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 46799266 23-03-2013

ANDEBOL

> ABC/UMinho recebe hoje (15h30) o Benfica em jogo da terceira jornada da fase final. 

I DIVISÃOCARLOS RESENDE RESPEITA MAS NÃO TEME ‘ENCARNADOS’

> miguel machado

O ABC/UMinho recebe este sá-
bado o Benfica em jogo a contar
para a 3.ª jornada da fase final do
Grupo A - luta pelo título - do
campeonato nacional de ande-
bol. A partida começa às 15h30,
no pavilhão Flávio Sá Leite.

Na antevisão deste encontro, o
treinador Carlos Resende reco-
nheceu o valor do adversário,
mas tem confiança na sua equipa
e a certeza de que o ABC/UMi-
nho tem chances de atingir um
resultado final favorável.

“Estamos esperançados que
temos hipóteses para vencer.
Sabemos das dificuldades que
nos irão colocar em campo, mas
também temos uma chance de
ganhar, se todos nós conseguir-

mos estar a um patamar exibi-
cional bastante elevado. Caso is-
so não ocorra não temos qual-
quer tipo de chance. A nossa es-
perança é termos jogadores a um
patamar extremamente elevado
dentro daquilo que é a nossa per-
formance exibicional”, consi-
derou o técnico, em declarações
ao site oficial do clube.

E o duelo como Benfica é um
jogo encarado com a mesma se-
riedade que qualquer outro,
aponta Carlos Resende, realçan-
do que a equipa trabalha da mes-
ma forma para todos os jogos. 

“O treinador deve encarar to-
dos os jogos com a mesma se-
riedade. Os pontos contra o Ben-
fica valem os mesmos do que
contra qualquer equipa”, afian-
çou o técnico dos minhotos.

Grupo B: 
luta renhida em Guimarães
Quanto ao grupo B, o AC Fafe

é favorito na recepção ao Ca-
mões. Já o Xico Andebol vai ter
que se aplicar mais frenteao
Avanca, se pretende amealhar os
três pontos que permitirão igua-
lar o adversário na classificação. 

Jogos 3.ª jornada da fase final:
GRUPO A
Jogos de hoje:
15h30: ABC/UMinho-Benfica 
17h30: FC Porto-Sporting
Amanhã:
18h: Sp.Horta- Águas Santas
GRUPO B:
Jogos de hoje:
18h:AC Fafe-CDE Camões
18h: Xico Andebol-Avanca
Amanhã:
17h: Madeira SAD-Belenenses

“É difícil mas podemos vencer”
Depois das derrotas tagenciais com FC Porto e Sporting, nas duas primeiras rondas, o ABC mede hoje forças com
o Benfica, em mais um grande jogo de andebol na luta pelo título. Duelo na catedral do andebol começa às 15h30.

DR

Carlos Resende, treinador do ABC, mostra ambição para jogo com o Benfica
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ABC/UMinho defronta
Benfica (15.30 horas)
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Sanjoanense aposta
na subida à 2.ª Divisão
Andebol A experiente equipa acredita que pode ter sucesso na segunda fase,
que arrancou no passado fim-de-semana 

Avelino Conceição

A Sanjoanense, depois de ter
vencido categoricamente um
dos grupos da fase anterior, no
qual apenas cedeu um empate,
em Viseu, e uma derrota, em
Estarreja, parte com grandes
aspirações para a 2.ª Fase –
Zona Norte da 3.ª Divisão Na-
cional, já que acredita que pode
subir de divisão.

Para isso, terá que garantir
um dos dois primeiros lugares
de uma série que conta com
oito equipas. Para já, o arranque
não foi auspicioso, já que per-
deu em casa com o Gaia, por
24-25, tal como o Monte, a outra
equipa do distrito em prova,
que saiu derrotada no recinto
do Fermentões (24-25). 

Este desaire não tira ambição
à equipa de São João da Ma-

deira, que conta com jogadores
experientes no seu plantel, al-
guns deles já com passagem
por escalões superiores.

Treinador confiante
na prestação da sua equipa

O Diário de Aveiro foi saber das
expectativas da equipa e o téc-
nico Humberto Rodrigues não
tem dúvidas: “O grande objectivo
da Sanjoanense passa pela su-
bida de divisão”, assume, depois
de ter visto que as coisas “corre-
ram dentro do que tínhamos pla-
neado” na primeira fase.

“A Sanjoanense vai à luta para
subir, apesar de termos entrado
com um percalço, diante do FC
Gaia, jogo que perdemos por um,
também fruto de alguma ansie-
dade. Vamos já no próximo jogo
tentar rectificar esse mau resul-
tado”, assegurou o treinador.

Para Humberto Rodrigues,
nesta fase a Sanjoanense vai en-
contrar um conjunto de equi-
pas com jogadores muito ex-
perientes, sendo que, na sua
opinião, há vários candidatos,
como são os casos “do Salguei-
ros 08, Juv. Lis, e ainda o Gaia,
que já nos venceu”, disse o téc-
nico, que acredita, ainda, que
pode haver supressas. Ainda as-
sim, o treinador revelou o de-
sejo de, na última jornada, “fazer
a festa da subida e ficar em pri-
meiro lugar, para, depois, tentar
o título de campeão nacional
da 3.ª Divisão”, concluiu o téc-
nico da equipa que, hoje, joga
com o Juv. Liz, a partir das 20
horas.

Hugo Terra quer ajudar 
com a sua experiência

Uma das referências da equi -

pa é Hugo Terra, guardião que
já representou seis clubes e está
agora de regresso à casa onde
cresceu para a modalidade e de
onde saiu bem jovem para ou-
tros palcos.

O jogador, que esteve na su-
bida da Artística de Avanca à 1.ª
Divisão Nacional na última
época, tendo mesmo sido uma
pedra fundamental, encara
com grande optimismo este
projecto. 

“Apesar de ser uma 3.ª Divi-
são, há boas equipas, com jo-
vens de muito valor, que se que-
rem mostrar, como ficou pro-
vado no primeiro jogo, onde
perdemos com uma formação
jovem, mas com muito valor”,
revelou o guardião, de 29 anos,
que, contudo, continua con-
fiante. “Acredito na subida, se-
não não estaria aqui, neste pro-
jecto, que é interessante”, disse,
assumindo que a derrota da úl-
tima semana “até poderá ter
sido benéfica para ‘abrir os
olhos’ e trabalharmos mais. Sa-
bemos que não vai ser fácil, mas
há aqui jogadores com expe-
riência de 1.ª Divisão”, factor que
pode ser determinante nas 13
finais que estão por disputar.

Para o guardião, os candida-
tos são o “Salgueiros 08, o Gaia
e, claro está, nós. Depois haverá
algumas equipas que podem
causar surpresa, como por
exemplo o Monte, que é uma
equipa ‘chata’ em casa e que vai
dificultar a tarefa dos seus ad-
versários”, concluiu o guarda-
redes que já representou a Ar-
tística de Avanca, São Bernardo,
Gaia, Águeda e Sp. Horta. |

Hugo Terra acredita no valor do grupo e na subida de divisão

D.R.
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Sanjoanense quer 
subir à 2.ª Divisão
Andebol | P22
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«Se estivermos em bom 
nível podemos vencer»

Na primeira fase, o ABC impôs um empate ao Benfi ca (23-23) no Pavilhão da UM, em Gualtar

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC recebe hoje o 
Benfica (15h30) no pavi-
lhão Flávio Sá Leite e o 
técnico Carlos Resende 
acredita que os academis-
tas «têm hipóteses de ven-
cer» a equipa lisboeta, se-
gundo declarações feitas 
ao site oficial do clube.

A partida, que conta para 
a terceira jornada da fase 
final do campeonato de 
andebol (apuramento de 
campeão), é crucial para 
bracarenses e benfiquis-
tas que lutam por objeti-
vos diferentes.

«Estamos esperançados 
que temos hipóteses para 
vencer. Sabemos das quali-
dades do adversário e das 
dificuldades que nos irão 
colocar em campo. Nós 
apenas temos uma chan-
ce de ganhar: se todos nós 
conseguirmos estar a um 

DM

ABC RECEBE HOJE BENFICA NO FLÁVIO SÁ LEITE

patamar exibicional bas-
tante elevado. Caso isso 
não ocorra não temos qual-
quer tipo de chance. A nos-
sa esperança é termos jo-
gadores a um patamar ex-
tremamente elevado den-
tro daquilo que é a nossa 

performance exibicional», 
disse Carlos Resende.

O FC Porto recebe o 
Sporting (17h30) e o Águas 
Santas desloca-se aos Aço-
res para defrontar o Spor-
ting da Horta.

No Grupo B, o Ande-

bol Clube de Fafe é fa-
vorito na receção ao Ca-
mões (18h00), enquanto é 
previsível que o Xico An-
debol tenha mais dificul-
dades perante o Artística 
de Avanca (18h00).
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Andebol feminino vence
A seleção portuguesa de andebol feminino em sub-17 

estreou-se ontem da melhor maneira na qualificação 
para o campeonato da Europa da categoria, ao vencer 
a Macedónia por 39-26, na Turquia.
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AG da Federação de Andebol de Portugal aprova relatório e contas de 2012
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/

 
Leiria, 22 mar (Lusa) -- A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) aprovou
por unanimidade e aclamação o relatório e contas de 2012, na reunião magna ordinária realizada
hoje, em Leiria.
 
 Segundo o sítio oficial do organismo na Internet, após a AG ordinária realizou-se uma extraordinária,
que reconheceu Lourenço Camilo Ferreira e António Bessone Basto como sócios de mérito da FAP,
igualmente por unanimidade e aclamação.
 
 JP // JP
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Estamos no Europeu! - O Jogo
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URL: http://www.ojogo.pt/print.aspx?content_id=3126566

/

 
Seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu a presença na prova, depois de vencer a
Lituânia. A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu a qualificação para o
Campeonato da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na
segunda jornada do Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por
39-26, a equipa das "quinas" somou este sábado o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu
um dos dois primeiros lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a
vitória no agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina,
foi a melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e
Lituânia já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni,
entre 15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou.
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Portugal qualificado para a fase final do Europeu feminino de sub-17
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/portugal-qualificado-para-fase-final-do-europeu-feminino-de-sub-17

/

 
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu hoje a qualificação para o Campeonato
da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do
Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das
"quinas" somou hoje o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros
lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no
agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a
melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia
já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre
15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes.
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Andebol: V Fórum no auditório da ESTV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.jornaldocentro.pt/?p=10357

/

 
O Auditório da Escola Superior de Tecnologia de Viseu vai receber este sábado e domingo, 23 e 24 de
Março, o V Fórum Nacional de Andebol.
 
 Uma organização conjunta da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol de
Viseu, que se insere na temática e espírito do projeto "Novas Tecnologias de Ensino", na qual as
Atividades de Enriquecimento Curricular se enquadram e se complementam.
 
 O Fórum é destinado a Professores de Educação Física (e Grupo 620, Grupo 260 e das Atividades
Extra Curriculares) e para os Treinadores de Andebol, especialmente para os de Grau 1 e Grau 2 (12
horas de creditação para a formação continua).
 
 No sábado, 23, o Fórum tem início às 9h00 com a abertura do secretariado, e pouco depois debatem-
se trabalhos específicos para os escalões de formação, com a presença do professor Carlos Garcia
Leitor, da Federação Europeia de Andebol, o treinador de Andebol Clube da Boa Hora
(seniores/juniores) e um representante do grupo de trabalho da promoção de andebol da Federação
de Andebol de Portugal. Na parte da tarde, alguns exercícios e jogos fundamentais para a iniciação do
Andebol, com o Mestre João Varejão (Master Coach Andebol).
 
 No segundo dia de trabalhos, domingo, Isabel Gomes, professora da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD), com trabalhos específicos para os escalões de formação. O V Fórum Nacional de
Andebol termina pelas 13h00 com um debate e cerimónia de encerramento.
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:.: Seleção feminina de sub-17 qualifica-se para o Europeu - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=811562

/

 
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu hoje a qualificação para o Campeonato
da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do
Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das
"quinas" somou hoje o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros
lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no
agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a
melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia
já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre
15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes. Siga-
nos no Facebook e no Twitter.
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Portugal qualificado para a fase final do Europeu feminino de sub-17
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=638040&tm=111&layout=158&visual=49

/

 
Szigetszetmiklos, Hungria, 23 mar (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17
garantiu hoje a qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao
vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do Grupo 6 de apuramento.
 
 Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das "quinas" somou hoje o
segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros lugares na "poule",
juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no agrupamento, no domingo.
 
 Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a melhor marcadora do encontro,
com 17 golos.
 
 Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia já estão afastadas da fase final, que vai ser
disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre 15 e 25 de agosto.
 
 A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua satisfação com a
qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial da Federação de
Andebol de Portugal na Internet.
 
 "Isto é uma vitória do andebol feminino português, dos clubes, dos treinadores, da própria federação
que apostou em nós e de quem gosta de andebol. Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e
são um grupo de trabalho com uma margem de progresso elevada. Estamos muito felizes por
conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes.
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Seleção feminina de sub-17 qualifica-se para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Selecao-feminina-de-sub-17-qualifica-se-para-o-Eur.aspx

/

 
23-03-2013
 
 A selecionadora Sandra Fernandes diz que "estão todas de parabéns"...
 
 Por LUSA - Record
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu hoje a qualificação para o Campeonato
da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do
Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das
"quinas" somou hoje o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros
lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no
agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a
melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia
já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre
15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes.
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Aprovado o relatório e contas de 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/03/23/aprovado_o_relat_rio_e_contas_de.html

/

 
A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FPA) aprovou por unanimidade e
aclamação o relatório e contas de 2012, na reunião magna ordinária realizada este sábado, em Leiria.
Segundo o sítio oficial do organismo na Internet, após a AG ordinária realizou-se uma extraordinária,
que reconheceu Lourenço Camilo Ferreira e António Bessone Basto como sócios de mérito da FAP,
igualmente por unanimidade e aclamação. Conteúdo publicado por SportInforma c/ Lusa Leve o
Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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Portugal está na fase final do Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/03/23/portugal_est_na_fase_final_do_e.html

/

 
Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das "quinas" somou hoje o
segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros lugares na "poule",
juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no agrupamento, no domingo.
Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a melhor marcadora do encontro,
com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia já estão afastadas da fase final,
que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre 15 e 25 de agosto. A
selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua satisfação com a qualificação
para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial da Federação de Andebol de
Portugal na Internet. Isto é uma vitória do andebol feminino português, dos clubes, dos treinadores,
da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol. Elas estão todas de parabéns,
foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de progresso elevada. Estamos muito
felizes por conseguir ir à Polónia, frisou Sandra Fernandes. Conteúdo publicado por SportInforma c/
Lusa Leve o Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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AG da Federação de Andebol de Portugal aprova relatório e contas de 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/ag-da-federacao-de-andebol-de-portugal-aprova-relatorio-e-contas-de-2012=f720153

/

 
Leiria, 22 mar (Lusa) -- A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) aprovou
por unanimidade e aclamação o relatório e contas de 2012, na reunião magna ordinária realizada
hoje, em Leiria.
 
 Segundo o sítio oficial do organismo na Internet, após a AG ordinária realizou-se uma extraordinária,
que reconheceu Lourenço Camilo Ferreira e António Bessone Basto como sócios de mérito da FAP,
igualmente por unanimidade e aclamação.
 
 JP // JP
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� Cerca de mil atletas, em repre-
sentação de dezenas de equipas
de Portugal e Espanha são espe-
rados na 26.a edição do 'Nazaré

Cup' - Torneio Internacional de
Andebol Jovem, que se realiza de
24 a 28 de Março, nos pavilhões
desportivos do concelho. 

A 'Taça Amizade', um dos
momentos altos do evento des-
portivo, será disputada entre as
equipas do Sporting e do Benfica,
no dia 26 de Março, terça-feira, às
20h30, no Pavilhão da Nazaré.

Cumprindo a sua missão, o
'Nazaré Cup’ integra um progra-
ma de dezenas de jogos de ande-
bol, nos escalões minis, infantis,

iniciados, juvenis e juniores,
masculinos e femininos, com o
objectivo de promover a prática
da modalidade, o espírito de
competição e camaradagem
entre os jovens.

O torneio realiza-se nas férias
escolares da Páscoa, tendo-se tor-
nado numa das mais conceitua-
das provas de desporto escolar. l

ANDEBOL

Mil atletas esperados
na Nazaré Cup
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Cid Ramos

� O Núcleo de Desportos Ama-
dores de Pombal (NDAP) orga-
nizou, no passado domingo, a
2.a edição do Torneio da Páscoa,
no escalão de Minis, em ande-
bol. Participaram neste torneio
as equipas do NDAP, AC Sis-
maria, SIR 1.o Maio, BAC (Bata-
lha) e Académica de Coimbra.

Durante toda a manhã dis-
putou-se o quadro competiti-
vo, com todas as equipas a dis-
putarem quatro jogos. No final,
o presidente do NDAP, Aires
Gomes, o responsável pela
arbitragem da Associação de
Andebol de Leiria, Hélder

Sobral e o presidente da Asso-
ciação de Andebol de Leiria,
Mário Bernardes, entregaram
a todos os participantes um
diploma de participação.

O presidente da colectivida-
de, Aires Gomes, fez um balan-
ço claramente positivo do
evento, prometendo futuras
edições. "O Torneio correu bas-
tante bem. Foi a segunda edi-
ção de um evento que quere-
mos continuar a organizar
mais vezes porque é gratifi-
cante ver estes miúdos num
salutar convívio durante todo
o Torneio".

Para o próximo ano fica a
promessa de "tentar trazer

mais equipas para dar ainda
mais ênfase a este torneio.
Vamos ver se o conseguimos,

contudo fica o registo da satis-
fação pelo êxito e participação
que o torneio de Minis teve". l

ANDEBL

NDAP voltou a organizar Torneio de Minis

PARTICIPARAM no evento cinco equipas, uma delas de Coimbra
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� ANDEBOL Numa organização conjunta da Federação de
Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Viseu,
realiza-se amanhã e domingo, no auditório da Escola Su -
perior de Tecnologia, o V Fórum Nacional de Andebol, in se -
rido na temática “Novas Metodologias de Ensino”. l
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