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Andebol: Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2012/02/10/andebol-presidente-da-federacao-inicia-
procedimentos-para-cessacao-de-mandato?service=print

 

Data de Publicação: Feb 10, 2012 5:07 PM

 

 Última actualização: Feb 10, 2012 6:01 PM

 

 Lisboa, 10 fev (Lusa) -- O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha,

iniciou na quinta-feira os procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o

organismo em comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Tarde Informativa

 	Duração: 00:00:35

 	Hora de emissão: 18:57:00 
ID: 40152406

 
10/02/2012

Demissão na Federação Portuguesa de

Andebol

 

O Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Henrique Torrinha, anunciou a demissão do cargo.
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  Corte: 1 de 1ID: 40141327 10-02-2012
Ferreira do Zêzere desenvolve site de 
desporto

Com o intuito de promover e divulgar toda 
a atividade desportiva desenvolvida no concelho 
de Ferreira do Zêzere, o setor de desporto da Câ-
mara Municipal de Ferreira do Zêzere desenvol-
veu o site http://desporto-ferreiradozezere.web-
node.pt/. Sob a responsabilidade do Município, 
o objetivo deste site é manter os cibernautas in-
formados de todos os eventos desportivos, as for-
mas de participação, os resultados obtidos entre 
outras informações relacionadas com o desporto.

Neste site os interessados podem recolher 
toda a informação necessária para que se possam 
deslocar a Ferreira do Zêzere sabendo à partida 
que podem praticar várias atividades, como são 
os casos do: Andebol, Atletismo, Badmington, 
Basquetebol, BTT, Canoagem, Ciclismo, Escalada, 
Futebol, Futsal, Geocaching, Jetsky, Mergulho, 
Natação, Orientação, Paintball, Percursos Pedes-
tres, Pesca, Rappel, Remo, Slide, Tiro com Arco, 
Vela, Voleibol, entre outras.
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Henrique Torrinha deixa presidência da Federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=315193

 

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, vai deixar o cargo que

ocupa desde 2008, tendo dado início hoje aos procedimentos necessários para pôr fim ao seu

mandato.

Segundo anunciou a FAP em comunicado, Henrique Torrinha invocou razões pessoas e de saúde para

abandonar o cargo que ocupava desde 5 de julho de 2008.

 

 Por Redação

// //

 

 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, vai deixar o cargo que

ocupa desde 2008, tendo dado início hoje aos procedimentos necessários para pôr fim ao seu

mandato.

Segundo anunciou a FAP em comunicado, Henrique Torrinha invocou razões pessoas e de saúde para

abandonar o cargo que ocupava desde 5 de julho de 2008.

 

Redação
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  Corte: 1 de 1ID: 40141562 10-02-2012
Andebol 
Torrense vence o Lagoa

A equipa sénior do IFC Torrense recebeu e venceu no Sába-
do o Lagoa, por 28-18, no Pavilhão da Torre da Marinha. João 
Palma com 7 e David Sorreluz com 5 golos foram os melhores 
marcadores do Torrense que alinhou ainda com Fabio Pereira, 
Bruno Fialho, Tiago Madeira, Heiser Santos, Kleyton Eusebio, 
Tiago Pinto, João Sorreluz, Rodrigo Pereirinha, Rui Rocha, Rui 
Pereira e Marcio Cardoso. Os seniores, orientados por Pedro 
Pinheiro, ocupam o 3.º lugar do Campeonato Nacional da 3.ª 
Divisão, zona sul, com 38 pontos.
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  Tiragem: 8000
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  Corte: 1 de 1ID: 40138133 10-02-2012

MODALIDADES

> ABC defronta amanhã o São Bernardo, em jogo da 19.ª jornada, com início marcado para as 18 horas.

ESGRIMAANDEBOL

> carlos costinha sousa

“Há quatro jogos para ganhar”.
Foi com esta clara afirmação
que o ponta do ABC de Braga,
Miguel Sarmento, fez a antevi-
são do jogo de amanhã, frente ao
São Bernardo, a contar para a
19.ª jornada do Campeonato Na-
cional de Andebol da I Divisão.

O ABC procura confirmar um
lugar que permita a participação
na fase final do campeonato e, a
quatro jornadas do fim, ocupa o
último lugar que dá acesso a esta
fase da prova, o sexto.

Assim, para o jovem ponta aca-
demista não há dúvidas, o ABC
depende apenas de si e tem que
lutar para vencer todos os jogos.
“Dependemos só de nós. Faltam
quatro finais, não há contas a

fazer. Há, apenas, quatro jogos
para ganhar, de forma contun-
dente até. Temos que provar que
merecemos estar na Fase Final”,
afirmou Miguel Sarmento.

Quanto ao adversário de ama-
nhã o jovem academista consi-
dera que é uma equipa difícil,
mas que o ABC tem de vencer
para continuar a lutar pelos seus
objectivos. “Não podemos quei-
mar etapas. Não podemos dizer
que o jogo de Belém é decisivo,
porque não será se não ganhar-
mos os dois jogos anteriores”.

O ABC desloca-se amanhã a
Aveiro, para defrontar, a partir
das 18 horas, o São Bernardo.

Já o Xico Andebol recebe o Sp.
Horta às 18 horas e o AC Fafe
joga em casa do Belenenses, em
jogo com início para as 19 horas.

“Quatro jogos para ganhar”
Em antevisão à partida de amanhã, contra o S. Bernardo, o ponta do ABC, Miguel Sarmento,
afirma que a equipa só depende de si para estar na fase final e tem quatro jogos para vencer.

DR

Miguel Sarmento afirma que ABC depende apenas de si próprio

DR
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Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/117916-presidente-da-federacao-inicia-procedimentos-
para-cessacao-de-mandato

 

Andebol

 

 10 | 02 | 2012   17.08H

 

 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o organismo em comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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CARTAZ DESPORTIVO

Amanhã
� ANDEBOL
Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão de Seniores Masculinos:
Ass.20KM Almeirim-Académica, 
às 18h00.
Campeonato Nacional de Inicia-
dos Masculinos (meias-finais):
CAIC-Cister, às 16h00.

� BASQUETEBOL
Liga Portuguesa: Casino Ginásio-
-Sampaense, às 16h00; Barcelos-
-Académica, às 17h30.
Campeonato Nacional (CNB 1):
Sport Conimbricense-Olivais, 
às 17h00; Infante Montemor-Beira
Mar, às 21h00.
Campeonato Nacional (CNB 2):
Buarcos-Marinhense, às 18h00;
Tondela-Lousanense Golfinho e CAD
Coimbra-Buraco da Nova, às 21h00.
Torneio Inter-Associações 
de Sub-18 Masculinos: 
Académica-Gaia, às 19h00.
Taça Distrital de Sub-16 Mascu-
linos (1.ª Jornada): Ginásio
Figueirense-Academia Basquetebol
B, às 9h45; BC Cantanhede-Oli-
vais, às 11h45 (ambos os jogos 
no Pavilhão Galamba Marques).

� FUTEBOL
Campeonato Distrital de Juniores
(Série A): Coja-Lousanense, Noguei-
rense-Mirandense, Brasfemes-Con-
deixa, Góis-Penelense, União FC-
Eirense, Gândaras-Tabuense e Poia-
res-Oliveira do Hospital, às 15h00.
Campeonato Distrital de Junio-
res (Série B): Esperança-Os
Águias, Vigor-Marialvas, Maiorca-
Adémia, Cernache-Tocha, Ribei-
rense-Académica/SF e Casaense-
-Gândara, às 15h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série A): Oliveira do Hospital-
-Tabuense, Lousanense B-Coja,
Arganil-Gândaras A, Gândaras B-
-Lousanense A e Góis-Nogueirense,
às 10h00; Poiares-União FC, Touri-
zense-Lousanense C, às 11h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série B): Cernache A-Assafarge,
U. Coimbra B-Formoselha, Vigor B-
-Cernache B, Sourense-Casaense
e Condeixa B-Esperança, 
às 10h00; Vinha da Rainha-Arzila 
e Penelense-U. Coimbra A; Vigor 
A-Condeixa A, às 17h30.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série C): Brasfemes-Académi-
ca/SF C, Sanjoanense-Adémia,
Académica/OAF A-Almalaguês 
e Souselas B-Académica/OAF B, 
às 10h00; Eirense A-Eirense B 
e Académica/SF A-Souselas A, 
às 11h00; Académica/OAF C-
-Pedrulhense, às 15h00.
Campeonato Distrital de Infantis
(Série D): Marialvas B-Tocha A,
Ereira B-Montemorense, Praia 
da Leirosa-Touring, Vateca-Ereira
A, às 10h00; Gândara-Marialvas A,
Cova Gala-Carapinheirense, Naval-
-Os Águias e Tocha B-Ala Arriba, 
às 11h00.
Campeonato Distrital de Benja-
mins (Série A): Nogueirense-
-Tabuense, Lousanense B-Coja,
Arganil-Tourizense, Góis-Lousa-
nense A e Gândaras-Pampilhosen-
se, às 11h30.

Campeonato Distrital de Benja-
mins (Série B): Arzila-Vigor A,
Pereira A-Formoselha e Casaense
B-Pereira B, às 11h00; Condeixa
A-Casaense A, Cernache A-Assa-
farge, Vigor B-Cernache B e Sou-
rense-Condeixa B, às 11h30.
Campeonato Distrital de Benja-
mins (Série C): Ançã-Académi-
ca/SF B, às 11h00; Brasfemes-
-Académica/SF C, Sanjoanense-
-Adémia, Académica/OAF A-Alma-
laguês, Souselas-Eirense e U.
Coimbra-Académica/OAF B, 
às 11h30; Académica/OAF C-
-Pedrulhense, às 16h30.
Campeonato Distrital de Benja-
mins (Série D): Marialvas A-Adé-
mia B e Ala Arriba-Febres, 
às 11h00; Marialvas B-Naval A,
Ereira-Montemorense, Praia 
da Leirosa-Os Águias, 
Vateca-Tocha A, às 11h30.

� FUTSAL
Campeonato Nacional da II Divi-
são: S. João-Quinta dos Lombos,
às 18h30.
Campeonato Nacional da III Divi-
são: Ribeira de Frades-Ar Boa
Esperança, às 16h00; Prodeco-
-Vilaverdense, às 17h00.
Campeonato Distrital da Divisão
de Honra Masculinos (Série A):
Miro-Serpinense, Chelo-Nogueira
do Cravo, Pouca Pena-Casa do
Povo de Miranda do Corvo e Sport
Conimbricense-Espariz, às 20h00.
Campeonato Distrital da Divisão
de Honra Masculinos (Série B):
Domus Nostra-Paionense, Vila Ver-
de-Quiaios, Granja do Ulmeiro-
-CRI Alhadense e SBU Alhadense-
-Prodema, às 20h00.
Campeonato Distrital da Divisão
de Honra Femininos (apuramen-
to de campeão): Serpinense-
-Ourentã, às 17h00; Vilaverdense-
-Tocha, às 18h00.
Taça de Encerramento de Senio-
res Femininos: Almas-Sport
Conimbricense, às 18h00; Ribei-
rense-Lôgo de Deus, às 20h00.
Taça Distrital de Iniciados: 
S. João-Vila Verde, Domus Nostra-
-Chelo, Vilaverdense-Casa do Povo
de Miranda do Corvo e Miro-
-Ervedalense, às 16h00.
Taça Distrital de Infantis:
Vilaverdense-Miro e Casa do Povo
de Miranda do Corvo-S. João, 
às 10h00; Lordemão-Figueiró 
do Campo e Domus Nostra-
-U. Coimbra, às 11h00.
Taça Distrital de Benjamins:
Vila Verde-U. Coimbra e Miro-S.
João, às 11h00; Vilaverdense-João
Veloso e Casa do Povo de Miranda
do Corvo-APDF de Miranda 
do Corvo, às 12h00.

� HÓQUEI EM PATINS
Campeonato Nacional da II 
Divisão de Seniores Masculinos:
Nafarros-Académica, às 18h00.
Campeonato Nacional de Senio-
res Femininos: CH dos Carvalhos-
-Académica, às 20h00.
Encontro Regional de Benja-
mins: BIR-Académica, às 15h00.

� NATAÇÃO
Torneio Nadador Especialista: 
às 10h00 (Piscina Municipal 
Rui Abreu).

� RÂGUEBI
Taça de Portugal Sénior (1/2
Final Principal Cup): Direito-Aca-
démica, às 14h00.
Taça de Portugal (1/2 Final 
da Taça Bowl): CR Évora-RC
Lousã, às 18h00.
Campeonato Nacional II Divisão
(Fase Final – Apurados): 
Agrária de Coimbra-RC Bairrada,
às 14h30.
Campeonato Nacional de Sub-18
(Fase de Apuramento – Grupo
A): RC Montemor-o-Novo-Acadé-
mica, às 14h00.

� VOLEIBOL
Inter-Regional de Infantis Femi-
ninos: Lousã-Colégio de Lamego,
às 17h00.
Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão Masculinos: 
Académica-Gueifães, às 17h00.

Domingo
� ANDEBOL
Campeonato Nacional de Infan-
tis Masculinos (meias-finais):
Batalha AC-CAIC, às 15h00.
Campeonato Nacional de Juvenis
Masculinos (meias-finais): AED
Fuas Roupinho-CAIC, às 11h30.

� BASQUETEBOL
Campeonato Nacional de Sub-
-14: Clube Basquetebol de Viana-
-Ginásio Figueirense, às 11h00.
Torneio Regional de Sub-13
Masculinos: Olivais A-Ginásio
Figueirense, às 9h30; Infante de
Montemor-Académica, às 10h30.
Taça Distrital de Sub-16 Mascu-
linos (2.ª Jornada): Jogo entre 
o vencido do Ginásio Figueirense-
-Academia Basquetebol B e BC
Cantanhede-Olivais, às 15h30;
Jogo entre o vencedor do Ginásio
Figueirense-Academia Basquetebol
B e BC Cantanhede-Olivais,
às 17h30 (ambos no Pavilhão
Galamba Marques).
Torneio Regional de Sub-14
Masculinos: Olivais-Sampaense
Basket, às 14h30; Académica-CAD
Coimbra, às 18h30.

� FUTEBOL
Liga Orangina: Covilhã-Naval, 
às 16h00.
Campeonato Nacional 
da II Divisão: Tourizense-Atlético,
às 15h00.
Campeonato Nacional da 
III Divisão (Série C): Académico
de Viseu-Oliveira do Hospital 
e Nogueirense-Sanjoanense, 
às 15h00.
Campeonato Nacional da 
III Divisão (Série D): Marinhense-
-Tocha e FC Pampilhosa-Sourense,
às 15h00.
Campeonato Distrital da Divisão
de Honra: Touring-Académica/SF,
Eirense-Arganil, Carapinheirense-
-Tabuense, Febres-Marialvas,
Penelense-Gândara, Vinha da Rai-
nha-Vigor e Ançã-Pampilhosense,
às 15h00.
Campeonato Distrital da 1.ª Divi-
são (Série A): S. Mamede-Poiares,
Arouce Praia-Gândaras, Lagares 
da Beira-Góis e União FC-S. Pedro
de Alva, às 15h00.

Campeonato Distrital da 1.ª Divi-
são (Série B): Esperança-Benfica
Soure, Condeixa-Os Águias, S. Sil-
vestre-Sepins e Cadima-Botafogo,
às 15h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série A): Poiares-Condeixa, No-
gueirense-Brasfemes, Adémia-Uni-
ão FC, Tabuense-Arganil, Eirense-
-Oliveira do Hospital e Gândaras-
-Cernache, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
(Série B): Casaense-Esperança, 
U. Coimbra-Gândara e Académi-
ca/SF-Os Águias, às 9h00; Vinha
da Rainha-Ereira, Carapinheirense-
-Naval, Marialvas-Tocha e Acadé-
mica/OAF-Ançã, às 11h00.
Campeonato Distrital de Inicia-
dos (Série A): Penelense-Poiares,
Lousanense-Lorvanense, Oliveira
do Hospital-Tabuense e Arganil-
-Tourizense, às 11h00.
Campeonato Distrital de Inicia-
dos (Série B): Condeixa-Vigor,
Académica/SF A-Adémia, U. Coim-
bra-Brasfemes, Casaense-Souse-
las, Académica/SF B-Esperança e
Cernache-Pedrulhense, às 11h00.
Campeonato Distrital de Inicia-
dos (Série C): Carapinheirense-
-Naval, às 9h00; Touring-Vinha 
da Rainha, Maiorca-Ereira, Tocha-
-Os Águias e Naval-Marialvas, 
às 11h00.

� FUTSAL
Campeonato Distrital de Juniores:
Académica/OAF-S. João e Vilaver-
dense-Granja do Ulmeiro, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
– apuramento de campeão
(Série A): Ervedalense-S. Martinho
da Cortiça, às 11h00.
Campeonato Distrital de Juvenis
– apuramento de campeão
(Série B): Santa Clara-Vila Verde,
às 11h00.
Taça de Encerramento de Juve-
nis (Série A): Chelo-Serpinense 
e Miro-Espariz, às 11h00.
Taça de Encerramento de Juve-
nis (Série B): Norton de Matos-
-Domus Nostra, às 11h00.

� GINÁSTICA
Campeonato Distrital da 2.ª Divi-
são: Rítmica, às 10h00 (Pavilhão
Mário Mexia, em Coimbra).

� HÓQUEI EM PATINS
Encontros Regionais Escolares:
Académica-Alcobacence, 
às 10h00; Académica-HC Turquel,
às 17h00.
Escolas Bambis: Académica-HC
Turquel, às 15h00.

� NATAÇÃO
Torneio Nadador Especialista: 
às 10h00 (Piscina Municipal 
Rui Abreu).

� PÓLO AQUÁTICO
Campeonato Nacional 
da II Divisão: Gespaços-CNAC, 
às 15h00.

Segunda
� FUTEBOL
Liga Zon Sagres: Académica-Gil
Vicente, às 20h15. Página 11
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A equipa sénior feminino da
JuveLis concretiza esta época a
sua sexta participação na Chal-
lenge Cup.

A formação leiriense, sendo a
única equipa portuguesa nesta
competição, defronta para os
jogos dos 1/8 de final da Challen-
ge Cup, a equipa ucraniana do

HC Dnepryanka Kherson.
Os jogos decorrerão no Cen-

tro Desportivo JuveLis, amanhã,
às 17hoo, e domingo. às 12h00.

"A Juve Lis, técnicos e atletas
esperam escrever uma página
de ouro na história do clube com
o apoio e força de todos", assume
a direcção do clube. l

Juve na rota europeia
ANDEBOL - WOMEN'S CHALLENGE CUP
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Presidente da Federação prepara saída
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=2297754

 

Andebol

 

 por Lusa

 

 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou esta sexta-feira o organismo em

comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 5 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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Andebol: Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato |
Desporto Digital : Modalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=558011

 

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o organismo em comunicado.

 

De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca razões pessoais e de saúde para abandonar o

cargo.

 

 

A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o histórico dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.

 

Diário Digital / Lusa
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ANdeBoL

Regional de iniciados
na escola dos Biscoitos
a associação de andebol da ilha terceira (aait) leva a 

efeito, entre hoje e domingo, no pavilhão da eBi Biscoitos, a 
segunda fase – Zona 1 do Campeonato regional de iniciados
Masculinos. a prova obedece ao seguinte calendário:

sexta-feira (hoje): GD Biscoitos – aCDr Graciosa (16:00) e 
aCDr Graciosa – sporting da Horta (21:00). sábado: sporting 
da Horta – GD Biscoitos (10:30) e sporting da Horta – aCDr
Graciosa (18:00). Domingo: GD Biscoitos – sporting da Horta 
(10:30) e aCDr Graciosa – GD Biscoitos (18:00).

Por outro lado, a aait promove no próximo dia 18 de 
fevereiro, no complexo desportivo tomás de Borba, em são
Carlos, entre as 10:00 e as 11:30, o iv encontro de Mini-an-
debol, evento designado de Brincandebol.

sublinhe-se, a propósito, que o Brincandebol constitui uma 
festa de animação sócio-desportiva para crianças dos 7/8 anos 
aos 10/11 anos e está integrado no projeto da direção regional 
do Desporto – escolinhas do Desporto. 
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Andebol: Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/andebol-presidente-da-federacao-inicia-procedimentos-para-
cessacao-de-mandato=f703818

 

17:07Sexta feira, 10 de fevereiro de 2012

 

 Lisboa, 10 fev (Lusa) -- O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha,

iniciou na quinta-feira os procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o

organismo em comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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ANDEBOL: Vimaranense Henrique Torrinha deixa presidência da Federação de
Andebol de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Guimarães Digital.com

URL: http://www.guimaraesdigital.com/index.php?a=noticias&id=47290

 

O vimaranense Henrique Torrinha iniciou na quinta-feira os procedimentos tendentes à cessação do

seu mandato como presidente da Federação de Andebol de Portugal, informou hoje o organismo em

comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da Federação de Andebol de Portugal invoca "razões pessoais e

de saúde" para abandonar o cargo.

 

 A 5 de Julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o 'histórico' dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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Uma derrota, em casa, 
com o Batalha (28-29), na 
passada jornada, com-
plicou as ambições do 
Académico de Viseu no 
Nacional de Andebol da 
III Divisão. Foram duas 
derrotas seguidas para os 
comandados de João José, 
e o apuramento para a fase 
final seriamente hipote-
cado.

 A três rondas do final 
desta primeira fase, faltam 
os jogos contra as equipas 
mais fortes, e que ocu-

pam as três primeiras po-
sições da classificação - o 
Académico está em quar-
to lugar - com uma visita a 
Ílhavo, receção ao Juven-
tude Lis e uma deslocação 
final a Samora Correia. 
Três autênticas finais, e 
mesmo que ganhe todos 
os jogos poderá não ser 
suficiente. 

É que para a Fase Final, 
onde se joga a subida de 
divisão, apuram-se apenas 
os dois primeiros classi-
ficados de cada uma das 

três séries – Norte, Centro 
e Sul, enquanto os restan-
tes jogarão a Fase de Ma-
nutenção. Um total de seis 
equipas das quais, as qua-
tro primeiras da Fase Fi-
nal, subirão à II Divisão, 
objetivo que agora parece 
hipotecado para os vise-
enses. Contas para confe-
rir nas últimas quatro jor-
nadas.

Recorde-se que no ande-
bol, a vitória dá três pon-
tos, o empate dois e a der-
rota um ponto. GP

Andebol - III Divisão nacional 

Académico de Viseu 
hipotecou Fase Final

A Académico obrigado a ganhar os últimos três jogos
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desporto
Visto e Falado

Vítor Santos
vtr1967@gmail.com

Cartão FairPlay 
O andebol é modalida-

de com tradições na re-
gião. Várias equipas no 
distrito e nem sempre 
têm visto o seu trabalho 
reconhecido como mere-
cem. Nos seniores o Ac. 
Viseu disputa o nacio-
nal de andebol da III Di-
visão luta pelo regresso à 
II. Mas é a formação que 
se destaca pela positiva. 
Clubes como Ginásio de 
Tarouca, NA Penedono, 
Moimenta da Beira, AC 
Lamego e ABC de Ne-
las são bons exemplos. 
A iniciação tem tido um 
aumento significativo de 
praticantes. 

Cartão FairPlay 
Não é demais realçar 

o percurso destas equi-
pas nos nacionais da 2.ª 
e 3.ª divisão, respetiva-
mente. Vitor Paneira tem 
conseguido pontos para 
procurar a presença no 
playoff de subida. O Ac. 
Viseu conseguiu exce-
lente vitória fora e do-
mingo prepara-se para 
ver o estádio do Fontelo 
com uma grande moldu-
ra humana.

Cartão Vermelho 
As imagens dos con-

frontos no Egito corre-
ram mundo e choca-
ram todos quantos as 
viram. O desporto nada 
tem a ver com o que ali 
se passou. Serviu, aque-
le jogo, de pretexto para 
mostrar a insatisfação 
de um povo. O desporto 
fica manchado de san-
gue. Quem anda no des-
porto repudia qualquer 
tipo de violência. O 
desporto está de luto.

Visto

Andebol

Futebol
Tondela e 
Académico de 
Viseu

Violência no 
Desporto
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Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/desporto/artigo/presidente-da-federacao-inicia-procedimentos-
para-cessacao-de-mandato_13790414.html

 

10 de Fevereiro de 2012, 17:07

 

 Andebol

 

 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o organismo em comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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Jogo no Pavilhão do Águas Santas (Maia)
Árbitros: Alberto Alves / Jorge Fernandes
(Braga)

ÁGUAS SANTAS � António Campos
(Daniel Paiva), Francisco Fontes, Jorge
Sousa (7), Joel Rodrigues (2), Pedro Cruz
(11), Nuno Pimenta (1), Bruno Moreira,
Mário Lourenço, Eduardo Salgado (5),
Mário Oliveira, Edmilson Matos, Juan
Couto (2) e Albano Lopes (1).
Treinador: JORGE BORGES

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), José Santos, Gustavo Castro
(5), José Teixeira (1), Pedro Correia (2),
Rui Oliveira, André Caldas (6), Luís
Sarmento (5), João Gonçalves (1), Nuno
Gomes, João Martins, Nuno Pacheco e
Jaime Barreiros (8).
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 16 - 17

Ficha Técnica

O resultado alcançado
no passado sábado pelo Xico
Andebol no terreno do
Águas Santas é absolutamente
injusto, se tivermos em linha
de conta o que se passou den-
tro do campo nos 60 minu-
tos do jogo.

Na verdade o Xico, ao
contrário de todas as previ-
sões e igualmente ao contrá-
rio do que lhe tem aconte-
cido na maioria dos jogos,
entrou muito bem na parti-
da e colocou-se, desde logo

Águas Santas � 29  #  Xico Andebol � 28

�Ser afogado� à beira da praia

no comando do marcador,
situação que foi conseguin-
do manter durante toda a 1ª
parte, pese embora nunca te-
nha conseguido vantagens de
mais de 3 golos.

O intervalo chegou com
um 16-17 que era lisonjeiro
para a equipa local. No se-
gundo tempo o Xico foi con-
seguindo aguentar-se na
frente do marcador até cer-
ca dos 50 minutos, altura em
que o Águas Santas conseguiu
pela 1ª vez chegar ao coman-
do do marcador (25-24).

Os últimos 10 minutos

pareciam talhados para a vi-
tória da equipa da casa. No
entanto, os �heróicos� atle-
tas vimaranenses nunca dei-
taram a �toalha ao chão� e
acreditaram sempre que era
possível atingir um resulta-
do positivo.

Foi então que os árbitros
resolveram �entrar no jogo�
e através de 2 ou 3 decisões
perfeitamente tendenciosas,
empurraram o Xico para trás,
oferecendo �numa bandeja�
a vitória à turma maiata.
Referimo-nos, por exemplo,
à incrível exclusão por 2 mi-

nutos de Nuno Pacheco e à
não menos incrível decisão
de, a 30 segundos do fim, com
o resultado a favor do Águas
Santas por 1 único golo, te-
rem sinalizado iminência de
jogo passivo quando o Xico
estava no ataque há cerca de
10 segundos. Claro que esta
situação �obrigou� o Xico a
precipitar o remate, goran-
do-se, assim, a possibilida-
de de alcançar a igualdade.

Do ponto de vista indi-
vidual não é muito justo fa-
zer referências, porque to-
dos estiveram bem e, acima
de tudo, funcionaram como
equipa. No entanto não re-
sistimos a realçar as exibi-
ções de Ricardo Castro,
André Caldas e Jaime
Barreiros.

Da arbitragem não nos
apetece falar. Não podemos,
no entanto, deixar passar em
claro a �falta de respeito�
mostrada pelos árbitros em
relação à equipa do Xico. Terá
sido, provavelmente, uma
vingançazinha relacionada
com factos antigos� Assim,
não�
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Carlos Gomes
TEXTO

Andebol

Xico espoliado em Águas Santas
A semana passada havía-

mos escrito que a missão que
a equipa do Xico Andebol ti-
nha com a sua deslocação ao
terreno do Águas Santas era
quase impossível. No entan-
to também referimos que ainda
faltavam disputar os 60 minu-
tos. Pois bem. A turma de
Nuno Santos resolveu contra-
riar as nossas previsões pessi-
mistas e esteve quase a causar
a grande surpresa da jornada,
dado que esteve quase a con-
seguir, no mínimo, um empa-
te frente à equipa que é a grande
surpresa do Andebol 1.

Infelizmente só não o
conseguiu fruto de uma arbi-
tragem habilidosa, curiosa-
mente protagonizada por uma
dupla que até pertence à sua
associação regional, que, atra-
vés de 3 ou 4 julgamentos de
lances nos últimos minutos

da partida, impediu os
vimaranenses de, pelo menos,
alcançarem a igualdade. La-
menta-se, mas acontece�

Com esta (injusta) derro-
ta o Xico manteve o seu 9º lu-
gar, mas acabou por ser alcan-
çado na pontuação pelo A.C.
Fafe, o que torna os próximos
jogos ainda mais importantes,
dado que, na 2ª fase da prova,
as equipas transportarão 50%
dos pontos alcançados na fase
regular. Daí a importância de
somar o maior número pos-
sível.

Mas, vamos à análise da 18ª
jornada. O grande destaque da
jornada tem que ir para o F.C.
Porto que ao vencer por nú-
meros concludentes o
Sporting, atirou a turma
leonina para o 4º lugar, lugar
esse bem mais consentâneo
com a qualidade que a equi-
pa lisboeta bem apresentan-
do. Ainda em relação à �parte
de cima� da tabela
classificativa é de realçar a vi-

tória do Madeira SAD frente
ao ABC, resultado que colo-
ca a equipa insular bem pró-
xima de assegurar a sua qua-
lificação para a fase final da
prova, ao passo que compli-
cou em muito a possível qua-
lificação do ABC para a mes-
ma fase.

Já na �parte de baixo� da
tabela o destaque vai para a vi-
tória do A.C. Fafe frente ao
ISMAI por números que pa-
recem transmitir um equilí-
brio que, na prática, não exis-
tiu tal a superioridade de-
monstrada durante o jogo pela
equipa fafense.

Este sábado disputa-se a
19ª jornada, pese embora 3 das
suas partidas já tenham sido
realizadas por antecipação
dada a participação de algu-
mas equipas nas competições
europeias.

O Xico tem pela frente um
jogo do �seu� campeonato ao
receber o Sporting da Horta,
equipa que no passado sába-

do foi derrotada na sua pró-
pria casa pelo Belenenses,
mas onde não pode contar
com 3 dos seus principais jo-
gadores, por castigo federa-
tivo. A missão da equipa de
Guimarães não será fácil, até
porque, ao longo dos anos,
mostrou sempre alguma di-
ficuldade em �encaixar-se� no
jogo dos açorianos, turma
onde pontua o veteraníssimo
e experientíssimo Yuri
Kostetsky. No entanto,
estamos confiantes de que,
desta vez, os vimaranenses não
vão deixar escapar este opor-
tunidade e irão somar os 3
pontos em disputa.

Nos restantes 2 jogos a se-
rem disputados pensamos (e
esperamos) que quer o
S.Bernardo, quer o A.C. Fafe,
não terão capacidade para le-
var de vencida ABC e
Belenenses, respectivamente.

No nacional da 3ª divisão
o Fermentões, ao ir vencer ao
terreno do C.A. Leça mante-

ve acesa a ténue esperança de
poder lutar pela subida de di-
visão, até porque o Sp. Espi-
nho venceu, de forma con-
cludente o Monte, o que le-
vou a que estas 2 equipas pre-
cedam a equipa de Marco
Guimarães com 1 simples
ponto de avanço.

No entanto, a equipa de
Guimarães não depende só de
si e, quando faltam apenas 3
jornadas para o fim da fase re-
gular, os fermentoenses pre-
cisam de vencer todos os seus
jogos e esperar que os seus
adversários escorreguem. Fá-
cil, não será. Mas impossível,
também não�

Este sábado o Fer-
mentões recebe o Salgueiros
08 e qualquer resultado que
não seja a vitória da turma
vimaranense será uma enor-
me surpresa�

No nacional de Juniores
o Xico conseguiu, tal como
havíamos previsto, vencer o
S.Bernardo, embora com

grandes dificuldades, o que só
realça o valor do resultado al-
cançado. Com esta vitória a
turma orientada por Vítor
Bastos conseguiu ultrapassar
na classificação o seu adver-
sário de domingo, ocupando
agora o 9º lugar a 3 pontos do
8º (que tem, no entanto, me-
nos 1 jogo disputado).

E, por falar em 8º, é esse
(Marítimo) precisamente o
adversário que a equipa de
Guimarães vai defrontar este
domingo, em jogo a disputar
no Funchal. Trata-se de um
jogo com um grau de dificul-
dade muito grande, até por-
que a equipa insular tem vindo
a ser (juntamente com a
Académica de S.Mamede)
uma das grandes surpresas da
prova. O favoritismo é, pois,
do Marítimo. No entanto terá
que ser provado nos 40x20�

Dos restantes jogos da jor-
nada destacamos os confron-
tos Belenenses vs Benfica e
ABC vs Ac. S.Mamede.
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GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS

Iniciados Masculinos
Campeonato Regional da
1ª Divisão 
GCO 28 X SL Benfica “B” 23

A nossa equipa começou o
campeonato regional da 1ª
divisão com uma vitória. A
equipa do Benfica apresentou-
se mais forte que nos encon-
tros anteriores e, apesar de
ainda na primeira parte
termos conseguido 3 golos
de vantagem no marcador
por duas vezes, o nosso adver-
sário conseguiu sempre recu-
perar. Ao intervalo o resultado
era de 11-10.
Na 2ª parte, o GCO entra em
campo sem poder contar com
o seu central habitual devido a
lesão. A equipa desorientou-se
por momentos mas equilibrou
o jogo. Felizmente o Iuri recu-
perou e, mesmo em esforço,

Mais um fim de semana de jogos do GCO
voltou ao jogo. A defender
bem e com um bom aprovei-
tamento do contra-ataque
apoiado a nossa equipa conse-
guiu ganhar vantagem e
ganhar o jogo.
Existem momentos em que
alguns jogadores mostram
falta de atitude competitiva e
falta de concentração, com-
portamentos que prejudicam
todo o grupo. Não somos um
grupo numeroso, precisamos
de todos. Essa mentalidade
TEM de mudar!!!

Ricardo Costa

Juvenis Femininos
Campeonato Regional  
GCO 16 X S.I.M. Porto Salvo 34

Após a pausa competitiva
provocada pelo final do cam-
peonato nacional, a nossa
equipa de juvenis femininos
iniciou o campeonato regional
com uma recepção ao Porto
Salvo, equipa que já tínhamos
defrontado por 2 vezes esta
época.
Já eram esperadas algumas
dificuldades para este jogo,

chave do sucesso nem da evo-
lução e, enquanto essa atitude
perdurar nos jogos,
será muito com-
plicado dis-
pu t a - l o s ,
q u a n t o
m a i s
conse-
guir a
evolu-
ç ã o
neces-
s á r i a
para os
conseguir
ganhar.
De positivo há a
realçar o muito pú-
blico presente nas bancadas do
Municipal de Odivelas e a
estreia de mais 2 atletas, o que
demonstra que mesmo com
poucos apoios, o andebol femi-
nino esta a ganhar adeptos em
Odivelas.

David Gonçalves

Juvenis Masculinos
Campeonato Regional da 1ª
Divisão 
GM 1º Dezembro 17 X GCO 21

A nossa equipa de Juvenis Mas-
culinos entrou  da melhor
forma no Campeonato Regio-
nal da 1ª Divisão ao bater o
sempre difícil 1º de Dezembro-
Queijas por 17-21. Esta deslo-
cação a Queijas previa-se
complicada, pois o saldo de
jogos disputados entra as duas
equipas cifrava-se em uma
vitória para cada equipa.
Sabíamos que seria um jogo
disputado e equilibrado,
ganhando a equipa que se
mostrasse mais segura e tran-
quila na tomada de decisões.
Em todo o caso os nossos
jovens jogadores tiveram uma
entrada em campo bastante
medíocre para aquilo que são
as suas capacidades, de uma
forma apática a defender,
somando erros técnicos no ata-
que não conseguindo ultrapas-

sar uma defesa 3:3 dos nossos
adversários que surpreendeu,

mas perfeitamente ao
alcance dos nos-

sos jogado-
res que
q u e r
através
de si-
t u a -
ç õ e s
s i m -
p l e s
d e
1x1, 2x2

ou com
e n t r a d a s

sem bola po-
diam resolver. Che-

gamos assim ao intervalo
do jogo com um parcial desfa-
vorável de 12-7. 
Após esta pausa, os nossos
jogadores perceberam que
mudando de atitude, com
mais trabalho, mais união e
agressividade na defesa e mais
tranquilidade no ataque pode-
riam mudar o rumo do jogo.
E foi mesmo isso que aconte-
ceu, conseguindo empatar em
apenas 6 minutos. Faltou
depois conseguir manter os
níveis de concentração para
passar para a frente do marca-
dor nessa altura, demorando
um pouco mais para passar
para a liderança, mas depois
de alcançada já não a largaram
mais terminando o jogo com
uma vitória sofrida, principal-
mente devido à atitude
demonstrada na 1ª parte.
Isto não pode continuar a
acontecer. Temos que ser
equipa do princípio ao fim do
jogo. Não podemos correr o
risco de perder jogos por
causa de más entradas nos
jogos. 
Equipa: Se queremos ser
melhores e mais fortes temos
que o mostrar em 60 minutos.
Em 30 minutos raramente é o
suficiente.

João Gameiro

porque  sabíamos que esta
equipa tem uma atleta de
muito bom nível e que dese-
quilibra bastante, principal-
mente em ações individuais
de contra ataque, mas durante
a semana trabalhámos algu-
mas estratégias defensivas e
ofensivas, de forma a tentar
minimizar as ações bem suce-
didas da equipa adversária.
No entanto, nada do que foi
trabalhado foi posto em
prática pelas atletas, apesar
dos nossos avisos e, como
seria de esperar, o resultado
começou a dilatar-se a favor
das adversárias e chegámos ao
intervalo a perder por uma
diferença de 12 golos.
Ao intervalo foi preciso voltar
a chamar a atenção das atletas
para os aspectos básicos do
jogo e que têm sido traba-
lhado continuamente durante
a semana mas, mesmo assim,
o nível exibicional manteve-se,
o que viria a resultar em mais
um resultado “pesado”.
Como foi dito às atletas ao
intervalo e depois do jogo,
baixar os braços e desistir não
é opção, nem é muito menos a

Com recurso às cronicas dos
respectivos treinadores aqui dei-
xamos o resumo dos jogos com
as equipas de Andebol do Giná-
sio Clube de Odivelas no pas-
sado fim de semana.
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Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=26405&idSeccao=1437&Actio
n=noticia

 

Andebol

 

 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o organismo em comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.

 

 10 Fev 2012, 18:11h
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:.: Presidente da Federação de saída - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=740564

 

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou esta sexta-feira o organismo em

comunicado.

 

 

De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 

A 5 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.

 

 

Siga-nos no  Facebook  e no  Twitter .
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Presidente da Federação de saída
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Presidente-da-Federacao-de-saida.aspx

 

A 5 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos...

Por Record

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou esta sexta-feira o organismo em

comunicado.De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para

abandonar o cargo.A 5 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente

Luís Santos, que abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/02/10/presidente_da_federa_o_inicia_p.ht
ml

 

10 de Fevereiro de 2012 17:25h

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca razões pessoais e de saúde para abandonar o

cargo.

 

 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha, iniciou na quinta-feira os

procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou esta sexta-feira o organismo em

comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca razões pessoais e de saúde para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.

 

Por Sapo Desporto c/Lusa
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No dia 18, à noite

Andebol do Vitória lança
Carnaval com os «sons da Cubata»
A Secção de Andebol do Vitória lançou uma iniciativa para animar a
noite de Sábado Gordo no Pavilhão Antoine Velge. Chama-se «Carna-
val no Vitória ao Som da Cubata» e vai ser um revivalismo popular do
ambiente da célebre «discoteca» da estrada de Palmela, que cativa-
va a juventude, e não só, de Setúbal e do distrito até meados de
década de oitenta.

Vão estar presentes alguns dos «DJ» da «Cubata», nomeadamente
Luís Borges, João Garrett, Jorge Pestana e Fernando Piedade, que
assim aceitaram colaborar com o andebol vitoriano nesta festa que,
segundo os promotores, será de alegria, de reencontros e de memóri-
as das várias gerações de setubalenses.

A entrada é de somente 5 euros, com direito a uma bebida em
garrafa de cápsula e os menores de 16 anos entram à borla. Quinze
anos depois do fecho, «A Cubata» volta à noites, com o andebol do
Vitória.
JOGO: No plano desportivo, amanhã, pelas 18.00 horas, no «Antoine
Velge», o Vitória recebe o Vela de Taviraem jogo a contar para a 16.ª
jornada do «nacional» da II Divisão.
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Andebol Presidente da Federação inicia procedimentos para cessação de mandato -
Visao.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/andebol-presidente-da-federacao-inicia-procedimentos-para-
cessacao-de-mandato=f645861

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 17:07Sexta, 10 de Fevereiro de 2012

 

 Lisboa, 10 fev (Lusa) -- O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Henrique Torrinha,

iniciou na quinta-feira os procedimentos tendentes à cessação do seu mandato, informou hoje o

organismo em comunicado.

 

 De acordo com a mesma nota, o líder da FAP invoca "razões pessoais e de saúde" para abandonar o

cargo.

 

 A 05 de julho de 2008, Henrique Torrinha substituiu no cargo o "histórico" dirigente Luís Santos, que

abandonou a presidência após 21 anos à frente do organismo.
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Escolinha de Andebol de S. Miguel do Mato
vence em Aguiar da Beira

A equipa da Escolinha de Andebol de S. Miguel
do Mato alcançou a 2.ª vitória no campeonato regio-
nal de minis da Associação de Andebol de Viseu.

O jogo realizou-se no sábado, dia 21 de janeiro,
em Aguiar da Beira.

A equipa da Escolinha de S. Miguel do Mato de-
frontou a equipa de S. João da Pesqueira e venceu
por 9-5. Mais uma vez, os atletas de S. Miguel do
Mato demonstraram um enorme empenho e motiva-
ção que no final se resumiu à satisfação evidente no
rosto de todos.

A Associação de S. Miguel do Mato agradece à
empresa CASTANEA SATIVA, que ofereceu no-
vos equipamentos à equipa, fazendo a sua estreia neste
jogo.

Já no domingo, 22 de janeiro, realizou-se o 3º
Festand em Penalva do Castelo, tendo participado os
Bambis da Escolinha de Andebol da Associação S.
Miguel do Mato, Penalva do Castelo, S. de Besteiros
e Nelas. O evento correu dentro do esperado, com
muitos jogos, animação e alegria por parte de todos
os atletas que participara nesta grande festa de
andebol para os mais novos.

A Associação S. Miguel do Mato agradece às
suas entidades de apoio: a Câmara Municipal de
Vouzela, Juntas de Freguesia de S. Miguel do Mato e
Figueiredo das Donas e Associação de Andebol de
Viseu.
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pdesporto
Contacta com o 

andebol desde os 7 
anos e chega agora 
à seleção nacional 

de juvenis. Tem 
16 anos e sonha 

com uma carreira 
desportiva de bom 

nível.

A andebolista juvenil 
Inês Rito Ribeiro, da 
Casa do Benfi ca em 

Castelo Branco (CBCB) 
acaba de ser convocada pela 
primeira vez para a seleção 
nacional do seu escalão etá-
rio. A jovem albicastrense, 
de 16 anos, vai integrar o 
estágio desta seleção que está 
marcado para Ansião, entre 
18 e 22 deste mês.

A convocatória deixou o 
departamento de andebol da 
Casa do Benfi ca “extrema-
mente satisfeito”. A coorde-
nadora Paulo Espírito Santo 
diz que esta é a melhor notí-
cia que o andebol feminino 
albicastrense poderia receber, 

Inês Ribeiro nutre uma grande paixão pela modalidadeInês Ribeiro nutre uma grande paixão pela modalidade

Andebolista da Casa do Benfica
chega à seleção nacional

pelo reconhecimento do tra-
balho que está a ser levado 
a cabo e “tendo em conta as 
grandes difi culdades que se 
encontram no dia-a-dia”. 

A jogadora recebeu a 
chamada com entusiasmo, 
“naturalmente”. Inês Ribeiro 
vê a convocatória “como uma 
oportunidade única”. E como 
uma seleção nacional não se 
cruza todos os dias na vida 
de um atleta, espera poder 
corresponder às expectativas, 
tanto mais que o seu andebol 
não é desconhecido da parte 
de quem comanda. Confessa 
que a modalidade “é uma 
paixão” e que pretende levar 
a carreira desportiva “o mais 
longe possível”. 

Inês Ribeiro iniciou a 
formação andebolística aos 
7 anos, jogando sempre nos 
escalões de formação da Casa 
do Benfi ca. Nos últimos dois 
anos, é presença regular nas 
seleções de talentos da zona 
centro.

“Desde sempre mostrou 
qualidades físicas e técnicas 
acima da média, que a tornam 
infl uente no seu grupo de tra-
balho e até no escalão supe-
rior, onda joga com regulari-

dade”, destaca Paulo Espírito 
Santo. De há dois anos a esta 
parte, sobretudo através das 
participações em torneios de 
referência, nomeadamente no 
Internacional KakyGaia, o 
seu percurso é acompanhado 
pela treinadora nacional Filo-
mena Santos, que entende ser 
agora o momento de avaliar 
a jogadora de Castelo Branco 
ao mais alto nível do país no 
seu escalão.

SENIORES. A CBCB 
cumpriu mais um encontro na 
2ª divisão de seniores, escalão 
a que regressou esta tempo-
rada. As encarnadas perde-
ram em Porto Salvo por oito 
golos (30-22), perante uma 
equipa que tal como o Passos 
Manuel, que tinha jogado em 
Castelo Branco na semana an-
terior, tem aspirações à subida 
ao principal escalão. 

A maior experiência das 
lisboetas veio ao de cima no 
decurso da 2ª parte, depois do 
intervalo ter sido alcançado 
com uma diferença de dois 
golos (14-12). O próximo 
jogo é no dia 18, em Castelo 
Branco com o SIR 1º de Maio 
(15 horas).
Artur JorgeAtleta de C. Branco despertou a atenção da seleccionadora nacional Filomena Santos

Página 38



  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 4,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 40141490 09-02-2012

Desporto
Andebolista
chamada à
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