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Águeda Andebol Clube
terá equipa de juniores

NOVIDADE O Águeda Ande-
bol Clube anunciou que, na
época 2014/2015, passará a
contar com o escalão de Ju-
niores, de forma a poder dar
continuidade ao trabalho rea-
lizado nas épocas anteriores
nos escalões inferiores. O início

da temporada está agendado
para o dia 25 de Agosto para
os escalões de Iniciados (nas-
cidos entre 1999 e 2002), Ju-
venis (nascidos entre 1997 e
1998) e Juniores (nascidos en-
tre 1994 e 1996). A 8 de Setem-
bro arrancam os treinos para
os escalões de Bambis (nasci-
dos até 2006) e Minis (nascidos
entre 2003 e 2004). |

Andebol
Formação
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A Federação de Andebol de
Portugal vai levar a cabo, no
próximo dia 30, no Teatro Vi-
riato, em Viseu, a IV Gala do
Andebol, momento que reúne
a nata da modalidade e onde
são coroados os melhores do
ano nas mais diferentes cate-
gorias.

Depois da Federação ter es-
colhido cinco elementos por
categoria, foi o público que, via
votação “on-line”, elegeu os
três finalistas das categorias
Atleta Revelação Masculino;
Atleta Revelação Feminino;
Melhor Jogador; Melhor Joga-
dora; Melhor Guarda-Redes
Feminino; Melhor Guarda-Re-
des Masculino; Melhor Treina-
dor de Provas Nacionais Fe-
mininas; Melhor Treinador de
Provas Nacionais Masculinas
e Melhor Dupla de Árbitros. 

À imagem do que aconteceu
no último ano, há vários atletas
da região ou que competem

em clubes do distrito de Aveiro
entre os eleitos.

No sector feminino, o Alva-
rium, bicampeão nacional, está
representado em todas as ca-
tegorias. Ana Rita Neves está
entre as nomeadas para a
“Atleta Revelação”; Mariana
Lopes para a “Melhor Joga-
dora”; Diana Roque, que entre-
tanto saiu para um clube ro-

meno, para a “Melhor Guarda-
redes” (prémio que já venceu
na última época); e Ulisses Pe-
reira, que ingressou no São
Bernardo, para “Melhor Trei-
nador de Provas Nacionais Fe-
mininas”. 

Jovem Pedro Seabra 
entre os melhores

No sector masculino, Pedro
Seabra, aveirense que joga no
ABC e que ainda no último
domingo foi eleito o Jogador
Mais Valioso do Campeonato
do Mundo Universitário, que
Portugal venceu após derro-
tar (29-23) o Brasil na final,
está eleito para “Melhor Jo-
gador”.

O jovem central vai discutir
o prémio com Gilberto Duarte,
do FC Porto, e Pedro Portela,
do Sporting. 

Por fim, refira-se que Ramiro
Silva e Mário Coutinho, juízes
da Associação de Andebol de
Aveiro, voltam a estar nomea-
dos para a “Melhor Dupla de
Árbitros”. |

Muitos aveirenses
nomeados para 
os melhores do ano
Prémios A performance do Alavarium na última época
não passou despercebida e o clube tem representantes
em todas as categorias do sector feminino
Andebol
IV Gala

Mariana Lopes está nomeada
para “Melhor Jogadora” 

D.R.

Página 3



A4

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 22,67 x 14,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55260982 01-08-2014

A
andebOl da uMInhO é biCampeão europeu

UMinho sagrou-se pela segunda 
vez consecutiva Campeã Europeia 
Universitária de Andebol, ao 
vencer por 25-20 a sua congénere 
sérvia de Novi Sad. Este é o 
terceiro título europeu do 
Andebol da UMinho e a sétima 

final disputada! Após a inesperada, mas diga-
se, benéfica, derrota na fase de grupos frente 
a Novi Sad, os minhotos entraram em campo 
cientes que não poderiam cometer os mesmos 
erros da primeira partida. Com a defesa ainda 
mais agressiva e sem dar espaços, a UMinho 
mostrou que “tamanho não é documento” e não 
deu hipótese à segunda linha sérvia. O resultado 
final de 25-20 coroa uma grande exibição do 
coletivo minhoto, que sofreu, chegou a tremer, 
por momentos, mas soube reerguer-se como todos 
os grandes campeões. Para Gabriel Oliveira, este 
europeu “foi duro e bem mais difícil de conquistar 
que o de 2013, por isso teve outro sabor!”. O 
técnico da UMinho realçou “a coragem e a raça” 
dos seus atletas que nunca baixaram os braços, 
e que nos momentos de maior tensão sempre 
souberam manter a calma, e tomar decisões 
inteligentes nas situações de ataque/defesa 
organizada quando a equipa esteve em situação 
de inferioridade numérica.

A UMinho conquistou também o prémio de 
Fair-Play e o ponta-direita dos minhotos, Fábio 

Vidrago, foi eleito o MVP da prova ao que 
somou ainda o prémio de melhor marcador do 
Europeu! Em 2015, cabe à UMinho organizar 

em sua casa o Europeu, o que será também uma 
grande oportunidade de alcançar o feito único 
de conquistar três títulos europeus de forma 
consecutiva!
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