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Equipa feminina do ABC de Braga
garante mais dois reforços
NÁDIA E REBECA são internacionais jovens que chegam do Alavarium, clube que na época anterior
ficou em terceiro lugar na I Divisão Nacional.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC anunciou mais dois “reforços de peso” para a equipa
sénior feminina de andebol, que
vai iniciar na próxima época o
ataque à subida para a I Divisão
Nacional Feminina.
Nádia Gonçalves e Rebeca
Freitas, as novas aquisições,
fizeram parte na época 2017/18
da equipa do Alavarium que se
classificou em terceiro lugar no
escalão maior. “Apesar da tenra
idade, as duas atletas trazem à
jovem equipa do ABC uma “experiência de primeira divisão, o
que será determinante no desenrolar da época desportiva”, refere em comunicado o clube.
Agora recém-chegada do Campeonato do Mundo sub-20, onde
representou Portugal, Nádia
Gonçalves vai prosseguir a sua
carreira no ABC de Braga.
Trata-se, segundo o clube, de
uma lateral esquerda poderosa,
com excelente capacidade remate exterior, que alia a uma técnica individual acima da média.
“A Nádia é um reforço que garante golos. Na época passada,
na sua época de estreia na primeira divisão, foi uma das jogadoras revelação da competição”,

DR

Rebeca Freita e Nádia Gonçalves com André Marques, director da secção feminina

acrescenta.
Internacional jovem pela selecção nacional Rebeca Freitas é
uma ponta esquerda que, para o
clube bracarense, “vai encher o
Sá Leite com a sua alegria a jogar e com as suas capacidades
como executante no momento
da finalização. Velocidade, golos, momentos de alegria, é o
que podemos esperar da ponta
esquerda na próxima época”.

lll
A equipa feminina de andebol do ABC de Braga é orientada
pelo treinador Fernando Fernandes.
No último defeso, o clube bracarense recrutou para
a coordenação desta secção André Marques e tem vindo
a procurar reforços, sobressaindo o recrutamento junto
da Juventude de Mar tendo por objectivo a subida à I Divisão
Nacional - uma meta definida pela actual administração
do clube, sob a presidência de Rui Silva.
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andebol feminino

ABC anunciou, ontem, mais dois reforços para a sua equipa
de andebol feminino. Trata-se de Nádia
Gonçalves e Rebeca Freitas, ambas ex-Alavarium.
O clube bracarense
quer lutar pela subida à
primeira divisão nacional da modalidade, e nesse sentido vem reforçando o grupo de trabalho,
no caso com duas atletas
que na temporada passada terminaram o campeonato da primeira divisão
em terceiro lugar.

O

Recém-chegada do
campeonato do mundo
feminino sub-20, onde representou Portugal, Nádia
Gonçalves vai prosseguir
a sua carreira no ABC de
Braga. Uma lateral esquerda poderosa, com excelente capacidade de remate
exterior, que alia a uma
técnica individual acima
da média, a Nádia é um
reforço que garante golos.
Na época passada, na
sua estreia na primeira
divisão, Nádia Gonçalves
foi uma das jogadoras revelação da competição.

DR

ABC continua a reforçar equipa

Nádia Gonçalves e Rebeca Freitas
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Xico andebol

Diogo Leite
é o novo presidente
Diogo Leite Ribeiro assumiu a presidência da Direção do Xico Andebol com um mandado para
os próximos dois anos. Está assim encontrado
o sucessor de Alves Pinto, que nos últimos anos
liderou os destinos do clube vimaranense, que
centra a sua atividade no andebol.
Diogo Leite Ribeiro é um ex-atleta do clube
e, neste seu novo desafio, tem como prioridade, aproximar o clube de todos os vimaranenses.
Ainda no Xico, o lateral cabo-verdiano, Bruno Landim deixou o plantel para se vincular ao
Madeira SAD.
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