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A1 Pinhel recebe jogo internacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-09-2015

Meio: Beira.pt Online

URL:http://beira.pt/portal/noticias/pinhel-recebe-jogo-internacional-de-andebol/

 
09-09-2015
 
 A cidade de Pinhel vai receber no dia 11 de outubro, um jogo internacional de andebol feminino de
qualificação para o Europeu.
 
 Portugal vai defrontar a Dinamarca, num encontro de apuramento da seleção principal feminina para
o europeu de 2016 que vai ter lugar na Suécia. Augusto Silva, vice-presidente da Federação
Portuguesa de Andebol, referiu que "não foi ao acaso a escolha de Pinhel" e acrescenta que "o jogo
está inserido no projeto que está a ser desenvolvido na região".
 
 É a primeira vez que Pinhel recebe um jogo de caráter oficial. Augusto Silva sublinha a dificuldade do
jogo para a equipa portuguesa, e diz que "mesmo que o resultado não seja o mais favorável à seleção,
será, de certeza um bom jogo", frente à Dinamarca que obteve o terceiro lugar no último Campeonato
do Mundo.
 
 Rui Ventura, presidente de câmara de Pinhel realça a aposta da Federação de Andebol em "trazer
para o Interior iniciativas de grande dimensão". O autarca diz que este jogo de qualificação "vai
projetar a imagem de Pinhel fora de portas". Um encontro marcado para dia 11 de outubro em horário
ainda a definir. A selecção feminina disputa um lugar no Campeonato Europeu de 2016 que será
disputado na Suécia.
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Andebol

Sorteio da Taça de Portugal
dia 24 de setembro

A Federação de Andebol de Portugal agendou para o dia 
24 de setembro a realização do sorteio da primeira e se-
gunda eliminatórias da Taça de Portugal da modalidade.
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Pinhel recebe jogo internacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-09-2015

Meio: Rádio Caria Online Autores: Nélson Fernandes Benedito

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=869f1e27

 
Atualizado em 09-09-2015
 
 A cidade de Pinhel vai receber no dia 11 de Outubro, um jogo internacional de andebol feminino de
qualificação para o Europeu.
 
 Portugal vai defrontar a Dinamarca, num encontro de apuramento da selecção principal feminina para
o europeu de 2016 que vai ter lugar na Suécia. Augusto Silva, vice-presidente da Federação
Portuguesa de Andebol, referiu que "não foi ao acaso a escolha de Pinhel" e acrescenta que "o jogo
está inserido no projecto que está a ser desenvolvido na região".
 
 É a primeira vez que Pinhel recebe um jogo de carácter oficial. Augusto Silva sublinha a dificuldade do
jogo para a equipa portuguesa, e diz que "mesmo que o resultado não seja o mais favorável à
selecção, será, de certeza um bom jogo", frente á Dinamarca que obteve o terceiro lugar no último
Campeonato do Mundo.
 
 Rui Ventura, presidente de câmara de Pinhel realça a aposta da Federação de Andebol em "trazer
para o Interior iniciativas de grande dimensão". O autarca diz que este jogo de qualificação "vai
projectar a imagem de Pinhel fora de portas". Um encontro marcado para dia 11 de Outubro em
horário ainda a definir. Lembro que a selecção feminina disputa um lugar no Campeonato Europeu de
2016 que será disputado na Suécia.
 
Escrito por Nelson Fernandes
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Rui Silva deixa Belenenses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/rui_silva_deixa_belenenses.html

 
05:25 . Record
 
 "O importante é que o Belenenses, clube do meu coração, esteja bem. Só deve exercer funções quem
for útil para o Belenenses", justificou Rui Silva, que tinha assumido o cargo em junho...
 
 Por a.r. - Record
O antigo internacional Rui Silva demitiu-se da direção da secção de andebol do Belenenses."O
importante é que o Belenenses, clube do meu coração, esteja bem. Só deve exercer funções quem for
útil para o Belenenses", justificou Rui Silva, que tinha assumido o cargo em junho.O ex-pivô sai de
consciência tranquila, depois de ter ajudado a formar um plantel com futuro:"Merece que acreditem
nele, pois tem muitos jovens com ambição. Será uma mais-valia para se melhorar a classificação da
época transata", adiantou Rui Silva.A direção do clube do Restelo emitiu ontem um comunicado, onde
dá conta da saída do dirigente:"Rui Silva apresentou a demissão alegando motivos pessoais. A direção
aproveita para agradecer a Rui Silva o esforço, o mérito e o empenho demonstrados durante o
exercício das funções, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais."
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Europeu de Andebol de Praia Sub16
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f8cad34

 
O anúncio foi feito pela International Handball Federation. Os países que vão participar no
Campeonato da Europa de Andebol de Praia, Sub16, em ambos os escalões - competição internacional
a realizar na Nazaré de 8 a 10 de Julho do próximo ano, fruto de uma importante parceria entre o
Município da Nazaré e a Federação de Andebol de Portugal - não vão 'apenas' lutar pela medalha de
ouro. Segundo informação da Associação Europeia de Andebol (EHF), os quatro primeiros classificados
deste Europeu Jovem, terão entrada direta no Mundial de Sub17 de Andebol de Praia, que vai ser
realizado num local ainda não designado pela IHF. Depois, as três primeiras equipas europeias do
Mundial qualificam-se para disputar os Jogos Olímpicos da Juventude, a realizar de 1 a 12 de Outubro
de 2018, em Buenos Aires, na Argentina, e onde o Andebol de Praia fará a sua estreia.
 
 Publicado em terça, 8 de setembro de 2015
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Evento apresentou altos níveis de qualidade em todos os aspectos

Qualidade confirmada no “I Fórum
do Desporto” em Santa Maria

Iniciativa contou com nomes de reconhecido prestígio nacional e internacional

Numa organização conjunta entre a 
Associação de Andebol de Santa Maria e a 
Associação de Basquetebol da mesma ilha, e 
com os apoios institucionais da Federação de 
Andebol de Portugal e Federação Portuguesa 
de Basquetebol, realizou-se em Santa Maria, 
entre 27 e 30 de Agosto, o "I Fórum do 
Desporto".

O evento teve como objectivo a formação 
formal dos agentes desportivos não praticantes, 
nomeadamente treinadores e dirigentes, 
formação obrigatória e assídua, tendo em conta 

as novas exigências do estado português no 
que diz respeito aos responsáveis técnicos 
para o desporto.

Foram palestrantes diversos especialistas 
nacionais e internacionais, na vertente 
específica e mesmo de âmbito geral para 
todos os dirigentes e treinadores de todas as 
modalidades, como seja a presença de Raúl 
Pacheco, médico especialista em Medicina 
Desportiva, bem como o Professor San 
Payo Araújo que abordou o tema " O Papel 
dos Pais no Desporto".

Na área mais específica, a organização 
trouxe aos Açores credenciados palestrantes, 
entre os quais um de os nomes mais cotados 

da Federação Italiana de Basquetebol na área 
do Mini Basquetebol, professor Maurizio 
Moldoni; professor Nuno Trancoso, treinador 
e coordenador de escalões de formação do 
andebol do Sporting Clube de Portugal e ex-
Seleccionador Nacional de Selecções Jovens; 
professor João Ribeiro, membro do Corpo 
Nacional de Treinadores de Basquetebol; ou 
ainda o professor Rui Santos, ex-Director 
Regional do Desporto e actual coordenador 
técnico do Sporting Clube da Horta.

Foram palestrantes 
diversos especialistas na-
cionais e internacionais, 

na vertente específica e 
mesmo de âmbito geral 
para todos os dirigentes 

e treinadores de todas as 
modalidades.
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Realizou-se entre os dias 27 e 30 de Agosto o 1º Torneio
Internacional da Cidade de Pontevedra, em Espanha, que
contou com a presença do CJ Almeida Garrett, tendo o
clube de Gaia alcançado com todo o mérito o 2º lugar em
juvenis e o 3º em cadetes, ambos femininos.

Andebol

CJ Almeida Garrett
eleva nome de Gaia
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> Portalegre

Assembleia Geral
Presidente: Fernando Rebola 

Vice-Presidente: Joaquim Matos Rosa 
Secretário: Rui Crisanto

Direcção
Presidente: João Castro 

Vice-Presidentes: Rafael Ceia; 
João Landeiro; Francisco Gil; 

Tesoureira: Júlia Antunes 
Secretário: Eduardo Gual 

Secretário-Tecnico: Jerónimo Jesus

Conselho Fiscal
Presidente: Henrique Gonçalves 
Vice-Presidente: Tiago Crisanto 

Secretário Nelson Diabinho

Órgãos Sociais

> A viver um dos momentos mais difíceis 
da sua história, o Ginásio Andebol de Por-
talegre (GAP) conta desde Julho com novos 
corpos sociais e uma nova esperança em 
relação ao futuro. 

«Se não aparecesse ninguém o GAP teria 
de fechar portas», assume a nova direcção 
que, mesmo consciente das adversidades, 
está motivada em dinamizar o clube e em 
«puxar Portalegre para o Andebol». 

Sem capacidade para assegurar o es-
calão de juvenis, fruto das dificuldades 
financeiras que há muito ensombram o 
clube, o GAP vai iniciar a nova época com 
os escalões de minis/bambis e infantis. 
De acordo com a nova direcção, presidida 
por João Castro, esta foi «uma das deci-
sões mais difíceis» que o grupo teve de 
tomar para assegurar a continuidade da 

actividade de um clube que procura agora 
renascer das cinzas. 

Ideias não faltam e as prioridades estão 
definidas. São «arriscadas e ambiciosas», 
mas representam «a forma possível para 
elevar» a modalidade no distrito. 

A aposta na formação de uma nova 
geração de jogadores e num modelo de 
captação selectiva, a presença contínua 
nas fases mais competitivas dos diferentes 
campeonatos de cada escalão, a parceria 
com escolas e instituições de ensino su-
perior, a criação de uma Liga Escolar, a 
promoção de campos de férias e a forma-
ção de novos quadros técnicos são alguns 
dos objectivos da nova direcção, que quer 
ainda envolver a comunidade na vida social 
de desportiva do clube. 

A nova direcção está igualmente em-

penhada em procurar apoios e fontes de 
financiamento, e tem como prioridade 
angariar novos sócios e reactivar antigos. 

«Queremos actualizar a lista de sócios, 
aumentar o seu número e aproximar a 
população de uma modalidade com tradi-
ção na cidade. Temos ideias e projectos, 
e queremos organizar eventos que nos 
ajudem a ultrapassar este momento, 
mobilizem as pessoas e puxem Portalegre 
para o Andebol», afirma a nova direcção. 

Uma das novidades que irá marcar não só 
o arranque da nova época desportiva, mas 
também do percurso da recém-empossada 
direcção é a realização de um torneio ibé-
rico de minis/bambis, que deverá contar 
com a participação de equipas conceitua-
das e que representará um estimulo para 
esta nova fase da vida do clube.• 

Nova esperança para o andebol em Portalegre
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Nova esperança 
para o andebol
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