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ANDEBOL FEMININO

Colégio de Gaia
rumo a Itália
SANDRA SILVA

O Colégio de Gaia
começou a preparar a
época 2014/2015 com a
apresentação da equipa aos
seus simpatizantes, na
passada terça feira, frente
ao Atlético Guardés, 4º
classificado na Liga de
Honra Espanhola.O jogo
terminou com a vitória espanhola por 27-22, resultado justificado por um
ainda fresco regresso aos
treinos. Nesta altura, a
equipa gaiense está em
Itália, a participar num
torneio com equipas italianas, croatas e eslovenas.

“Vamos encontrar atletas
profissionais muito experientes, ótimo para a progressão e aprendizagem da
nossa equipa”, referiu
Paula Castro, treinadora.
A 5,6 e 7 de setembro
segue-se o XVIII Torneio
Internacional de Andebol
Feminino, inserido nas
Festas de Santo Ovídio.
De destacar as nomeações
da treinadora e de Patrícia
Lima, para os prémios de
melhor treinadora e atleta
revelação a serem entregues na IV Gala do Andebol, organizada pela
Federação Portuguesa de
Andebol.

Colégio de Gaia prepara a nova época frente a profissionais
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AD Pontassolense
começa no dia 15
A AD Pontassolense inicia os trabalhos no próximo dia 15 de fevereiro
para abordar a nova temporada.
Comandada por André Rebelo, que
se mantém como líder técnico, a AD
Pontassolense já trabalha na composição da equipa como o avançado
Chíxaro
(ex-União)
confirmado. A apresentação oficial
decorrerá no dia 27, pelas 10h30,
nos Canhas.
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Pedro Portela eleito
o melhor jogador do ano
Andebol
Gala em Viseu

Pedro Portela, leiriense que
joga do Sporting CP, foi distinguido na noite domingo com
o ‘Prémio Melhor Jogador’, no
decorrer da IV Gala do Andebol que se realizou no Teatro
Viriato, em Viseu, estreando-se
assim na lista de galardoados.
Na ocasião, foram distinguidos e reconhecidos aqueles
que mais se destacaram e contribuíram para o contínuo desenvolvimento e sucesso do
andebol, através de um trabalho prolongado, de esforço e
dedicação à modalidade.
Pedro Portela discutiu o título de Melhor Jogador e levou
a melhor sobre Gilberto
Duarte, vencedor em 2012, e
Pedro Seabra (ABC/UMinho).
Recorde-se que as distinções
resultaram da votação dos cibernautas amantes da modalidade que tiveram oportunidade de se pronunciar ‘on-line’
através do portal da Federação
de Andebol de Portugal, após
uma primeira escolha feita pelos treinadores de andebol das

Pedro Portela

equipas participantes nos
campeonatos nacionais da 1.ª
divisão, masculino e feminino.
Eurico Nicolau e Ivan
Caçador como melhores
árbitros
Os leirienses Eurico Nicolau
e Ivan Caçador repetiram a vitória dos três últimos anos, sagrando-se como a Melhor Dupla de Árbitros de 2013/2014,
numa corrida onde contaram
com a concorrência de Ramiro
Silva/Mário Coutinho (Aveiro)
e Ricardo Fonseca/Duarte
Santos (Madeira).|
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Pedro Portela
eleito melhor
jogador do ano
Andebol | P14
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Alavarium perde na apresentação
Preparação As bicampeãs nacionais foram surpreendidas pelo Alpendorada, que este ano vai
estrear-se na 1.ª Divisão Nacional. Equipa aveirense já pensa no jogo da Supertaça
Andebol
Feminino

A equipa sénior feminina do
Alavarium/Love Tiles realizou,
no passado domingo, o seu jogo de apresentação aos sócios
e simpatizantes. O conjunto escolhido pela formação aveirense para se “mostrar” esta
época foi o Alpendorada, equipa que, este ano, fará a sua estreia no Campeonato da 1.ª Divisão Nacional.
Com uma entrada em jogo
completamente desastrada, o
Alavarium cedo se viu a perder
por seis golos de diferença (28). Com um jogo ofensivo muito lento, muitas falhas a nível
da finalização e uma defesa
com falta de agressividade, a
formação aveirense nunca se

conseguiu encontrar e o resultado ao intervalo (8-16) espelhava na íntegra a má exibição
da formação que este ano será
treinada por Carlos Neiva.
A segunda parte foi completamente diferente, e, com a
equipa do Alavarium mais
concentrada e a defender melhor, o resultado no marcador
foi-se equilibrando, em resultado de várias vistosas jogadas
de contra-ataque. Melhorando
também o seu desempenho ao
nível do ataque organizado,
onde passou a tomar melhores
decisões, as aveirenses foramse aproximando no marcador
até conseguirem empatar a 26
golos a dois minutos do final.
Contudo, e apesar de ter tido
várias posses de bola para passar para a frente, o Alavarium

PAULO RAMOS

Mónica Soares esteve em evidência na equipa do Alavarium

acabou por ter algumas falhas
técnicas, o que permitiu ao Alpendorada resolver o jogo a

seu favor com dois contra-ataques. Destaque individual na
equipa de Aveiro para Mónica

Soares e Elisa Moreira, enquanto na equipa adversária
destacaram-se Tânia Braga e
Jassie Vasconcelos.
O Alavarium/Love Tiles continua, esta semana, a sua preparação, mas já com o jogo de
sábado na mente.
Recorde-se que as aveirenses disputam, no Pavilhão Municipal da Maia, pelas 17 horas,
a Supertaça de Portugal frente
à equipa do Madeira SAD. As
bicampeãs nacionais vão tentar conquistar, pela primeira
vez, o troféu. |

Equipa aveirense
realizou uma
primeira parte
modesta frente
ao Alpendorada

Página 6

A7

ID: 55540308

03-09-2014

Tiragem: 125000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,46 x 32,64 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 7

A8

ID: 55540165

03-09-2014

Tiragem: 125000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,66 x 3,93 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 8

