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Pedro Portela, leiriense que
joga do Sporting CP, foi  distin-
guido na noite domingo com
o ‘Prémio Melhor Jogador’, no
decorrer da IV Gala do Ande-
bol que se realizou no Teatro
Viriato, em Viseu, estreando-se
assim na lista de galardoados.

Na ocasião, foram distingui-
dos e reconhecidos aqueles
que mais se destacaram e con-
tribuíram para o contínuo de-
senvolvimento e sucesso do
andebol, através de um traba-
lho prolongado, de esforço e
dedicação à modalidade.

Pedro Portela discutiu o tí-
tulo 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 ci-
bernautas amantes da moda-
lidade que tiveram oportuni-
dade de se pronunciar ‘on-line’
através do portal da Federação
de Andebol de Portugal, após
uma primeira escolha feita pe-
los treinadores de andebol das

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 vi-
tória dos três últimos anos, sa-
grando-se como a Melhor Du-
pla de Árbitros de 2013/2014,
numa corrida onde contaram
com a concorrência de Ramiro
Silva/Mário Coutinho (Aveiro)
e Ricardo Fonseca/Duarte
Santos (Madeira).|

Pedro Portela eleito 
o melhor jogador do ano

Pedro Portela

Andebol
Gala em Viseu
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Pedro Portela 
eleito melhor 
jogador do ano
Andebol | P14
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A AD Pontassolense inicia os traba-
lhos 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 com-
posição da equipa como o avan-
çado Chíxaro (ex-União)
confirmado. A apresentação oficial
decorrerá no dia 27, pelas 10h30,
nos Canhas.

AD Pontassolense
começa no dia 15

JM
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Pedro Portela: «Nunca fui sondado mas gostaria de sair para o estrangeiro»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2014

Meio: Record Online

Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=97d4f533

/

 
revela que tem ambição de seguir carreira no estrangeiro
 
 , 2 setembro de 201404:07
 
 O Sporting pode vir a ter dificuldades em segurar os seus maiores talentos que terminam contrato no
final da próxima temporada. Depois do jovem Rui Silva ter desejado sair para o estrangeiro, é a vez
de Pedro Portela, que ganhou o galardão de Melhor Jogador da Época 2013/14, ter e mesma ambição,
para disputar um campeonato mais competitivo e de maior nível.
 
 "Nunca fui sondado, mas gostaria de sair para o estrangeiro. É um dos objetivos na minha carreira.
Mas é claro que neste momento só penso no Sporting, onde quero conquistar o título de campeão
nacional", considerou Pedro Portela, de 24 anos.
 
 O extremo-direito desvalorizou a única derrota (25-32) da pré-temporada frente ao FCPorto, que
ganhou este domingo a final do Torneio Internacional de Viseu:"Foi um jogo renhido, mas o Sporting
falhou muitos remates frente ao guarda-redes. Temos de melhorar na finalização. Se acertarmos na
eficácia, poderemos ganhar ao FCPorto. Não me parece que seja uma equipa superior. Foi superior
neste jogo."
 
 Aquele que tem sido um dos melhores marcadores do Sporting e com recursos técnicos acima da
média agradeceu aos adeptos cibernautas e aos companheiros de equipa o troféu agora conquistado
na Gala do Andebol, que decorreu em Viseu:"Ser considerado o Melhor Jogador da Época é um prémio
importante. Enche-me de orgulho. É um sinal de que admiraram o meu trabalho na temporada
passada. Mas também tenho de agradecer aos meus colegas de equipa, pois sem eles eu não ganhava
este prémio."
 
 Um trunfo da Seleção
 
 Outra das apostas de Pedro Portela é a carreira na Seleção, que vai começar a disputar este ano a
qualificação para o Europeu'2016: "Quero agarrar o lugar numa disputa saudável. Existem outros
extremos-direitos de muita qualidade, como Ricardo Moreira [FCPorto] e António Areia [Benfica]."
 
alexandre reis
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Andebol associa-se a campanha de Recolha de Sangue - Atletismo Magazine
Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/09/2014

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=402ed85f

/

 
A iniciativa é levada a cabo pelo Instituto Portguês do Sangue no âmbito dos 35 anos do SNS - Serviço
Nacional de Saúde.
 
 No âmbito dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde o Instituto Português do Sangue e da
Transplantação promove, no próximo dia 5 de setembro, pelas 10:30h, na sede deste Instituto, sito
na Av. Miguel Bombarda, nº 6, em Lisboa, uma recolha de sangue.
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) respondeu afirmativamente ao desafio que lhe foi dirigido
pelo Senhor Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Emídio Guerreiro, e associa-se a esta
iniciativa.
 Assim, a direção da FAP vem junto de todos os agentes desportivos da modalidade - jogadores,
técnicos e dirigentes - apelar a uma participação em massa nesta ação que o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P. também está empenhado em tornar este um grande momento solidário.
 Dar sangue e a sensibilização para este ato nobre é uma ação que pode salvar vidas.
 Nesta data simbólica do 35.º aniversário do SNS deixo um desafia a si e a todos elementos da sua
organ ização/entidade a juntarem-se nós e a marcar presença no próximo dia 5 de setembro.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A equipa do ABC/UMinho ter-
minou, ontem, em beleza a parti-
cipação no Torneio Cidade de
Fafe, em andebol seniores mas-
culinos, com mais uma vitória e
a conquista do troféu da compe-
tição. Conjunto de Carlos Re-
sende venceu o Xico Andebol,
por 39-24, na terceira e última
ronda, e fez o pleno de triunfos.

No segundo lugar do torneio
fafense terminou a formação
maiata do Águas Santas, que
venceu o AC Fafe, por 39-28, na
partida que encerrou a prova dis-
putada ao longo de três dias no
no Pavilhão Municipal de Fafe.

Organizado pelo Andebol Clu-
be de Fafe, com o apoio da câ-
mara municipal, o torneio foi um
sucesso e uma promoção da mo-
dalidade, como considerou o
presidente Artur Magalhães.

“Assistiram-se a bons jogos e o
ABC foi um justo vencedor. Mas
todas as equipas cumpriram os
seus objectivos, que nesta fase

são de preparação para as épocas
que se avizinham. O nosso ob-
jectivo foi dar esta experiência
competitiva à nossa jovem equi-
pa, diante de equipas da I Divi-
são com elevado nível competi-
tivo. E apesar dos resultados,

que não era para nós o mais im-
portante, estamos satisfeitos
com a resposta dos nossos joga-
dores. Saímos deste torneio mais
fortalecidos para a nossa meta
que é lutar pela subida à I Divi-
são”, afirmou o presidente do

AC Fafe em declarações ao
‘Correio do Minho’. 

Na próxima sexta-feira, o Fafe
desloca-se ao ISMAI para mais
um jogo de preparação e, no do-
mingo, vai a Viseu defrontar o
Benfica, no Torneio de Nelas.

ABC/UMinho conquista troféu 
do Torneio Cidade de Fafe 
COM TRÊS VITÓRIAS NOS TRÊS JOGOS DISPUTADOS a equipa do ABC/UMinho sagrou-se, ontem, a
grande vencedora do Torneio ‘Cidade de Fafe’ 2014, em andebol sénior masculino. 

DR

Equipa do ABC/UMinho conquistou, ontem, o troféu de campeão do Torneio Cidade de Fafe, organizado pelo Andebol Clube de Fafe

1.ª jornada
Águas Santas, 34 - Xico, 27
AC Fafe, 26 - ABC, 34

2.ª jornada
ABC, 26 - Águas Santas, 22
AC Fafe, 24 - Xico, 28

3.ª jornada
Xico, 24 - ABC, 39
AC Fafe, 28 - Á.Santas, 39

Classificação final:
1.º ABC/UMinho
2.º Águas Santas
3.º Xico Andebol
4.º AC Fafe.

+ resultados

“O ABC é um justo vencedor
deste torneio, indiscuti-
velmente. Penso que todas
as equipas participantes
cumpriram os seus objecti-
vos. Sem dúvida, foi um
bom torneio, onde se assis-
tiu a bons jogos, com muita
entrega e estamos satisfei-
tos. Da nossa parte, AC Fafe,
o grande objectivo era dar
competição à nossa jovem
equipa contra adversários
de alto nível da I Divisão”.

Artur Magalhães
(presidente do A.C. Fafe)
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Jorge Maia Valente

Foi mesmo no fim, e de grande
penalidade bem assinalada e
melhor marcada, que o Beira-
Mar conseguiu a tão desejada
primeira vitória da época, no
jogo de ontem, contra a equipa
B do Sporting. Uma vitória tão
importante para as contas, co -
mo para a confiança da equipa,
porque traduziu-se numa revi-
ravolta no marcador nos últi-
mos dez minutos do jogo, como
corolário de uma prestação, de-
pois do intervalo, que merece
ser elogiada.

Um parêntesis neste preâm-
bulo para descodificar o pri-
meiro tempo do Beira-Mar:
posse de bola com movimentos
errados, pressão reduzida e
pou co intensa, zero remates
com verdadeiro perigo à baliza
leonina e apenas um lance em
que as camisolas aveirenses se
mostraram na área adversária,
quando Edú tentou cabecear
uma bola, mas não conseguiu e
acabou no chão, como expli-
cam as leis da física. Ninguém
as explicou ao árbitro, que mos-
trou um ridículo cartão amarelo
ao médio aveirense.

O Sporting B mandou em
todo o primeiro tempo. Wally-
son, Iuri Medeiros e Podence jo-
garam como quiseram e aca-
baram por chegar ao golo da
forma menos prevista: uma es-
corregadela de Assis, na pe-
quena área, recuperação de bola

de Podence, que rematou de
primeira e colocado para golo,
ao poste mais distante, e quase
sem ângulo. Belo momento.

O que aconteceu, então, ao in-
tervalo, para que o Beira-Mar
surgisse transfigurado? Simples.
Além das camisolas amarelas,
também vieram os jogadores.
Com vontade, com fé, com bola
e com um líder de seu nome Ín-
dio, que esteve em todo o lado,
até a fazer lançamentos de linha
lateral. Com o enérgico Billal, o
Beira-Mar teve dois arietes: mo-
mentos de posse e aberturas
com Índio, rasgos e velocidade
com o extremo francês.

Onde estava o Sporting B no
segundo tempo? Metido em 20
metros quadrados à frente da
baliza. O Beira-Mar em carga
sobre carga na área contrária,
mas a bola não entrava. Até que
Índio, de livre, puxou do arco na
bola que a levou ao ângulo
como uma flecha, num mo-
mento de primor técnico.

Os “leõezinhos” ainda esbo-

çaram a reacção, com uma bola
na trave, que teve resposta do
Beira-Mar até à hora do final fe-
liz. Nadson foi travado por Mica
Pinto na área e Índio chamou a
si a cobrança da penalidade dois
minutos depois dos 90. Não tre-
meu e deu a primeira vitória ao
Beira-Mar, em momento colec-
tivo de catarse.|

Índio puxou do arco e da flecha
e “matou” leõezinhos atrevidos
Finalmente Uma parte a ver jogar, outra a mostrar como se joga, e os aveirenses lá conseguiram
a primeira vitória da época. Sofrida, mas justa, com duas bolas paradas batidas de forma exímia

Estádio Municipal de Aveiro.
Assistência: 1.170 espectadores.
Árbitro: Rui Oliveira (A.F. Porto).

Assistentes: Jorge Silva e Carlos Campos.
4º Árbitro: Bruno Rodrigues.

Ao intervalo: 0-1. Marcadores: Podence (19m) e Índio (84 e
92m, g.p.). Disciplina: cartão amarelo para Edú (35m), Podence
(70m) e Mauro Riquicho (83m). Cartão vermelho directo para
Mica Pinto (91m). António Caetano, treinador-adjunto do
Beira-Mar, recebeu ordem de expulsão (88m).

“A segunda parte mostrou
uma reacção fantástica da
minha equipa. Controlámos o
jogo, estivemos em cima do
adversário, criamos muitas
situações de golo e, depois,
chegou o momento de ser-
mos felizes. A primeira parte?
Sporting muito forte. O Beira-
Mar não joga sozinho e de-
frontou um dos líderes do
campeonato. Também pesou
a pressão de conseguir um
resultado positivo”. |

Jorge Neves
Treinador do Beira-Mar

“Reação
fantástica da
minha equipa”

“Fizemos uma primeira parte
muito boa, mas não conse-
guimos ‘matar’ o jogo nas
oportunidades que criámos
para fazer o segundo golo. Na
segunda parte, houve mais
mérito do Beira-Mar, que
apareceu muito bem, do que
demérito nosso. Acabou por
vencer o Beira-Mar, mas acho
que, pelo que as equipas fize-
ram em cada tempo da par-
tida, o empate era o resultado
mais justo”. |

Francisco Barão
Treinador do Sporting B

“O empate
era o resultado
mais justo”

Índio festejou duas vezes na no relvado do Municipal de Aveiro

RICARDO CARVALHAL

Beira-Mar

Treinador: Jorge Neves.
Rui Rego; Pedro Moreira,
Diego Tavares, Fábio Santos e
Vítor Vinha; Assis; Hélder
Tavares (Anderson, 56m),
Edú (Edema, 76m) e André
Sousa (Billal, 46m); Nadson e
Índio.

Sporting

Treinador: Francisco Barão.
Luís Ribeiro; Mauro Riquicho,
Sambinha, Tobias Figueiredo
e Mica Pinto; Fokobo, Iuri
Medeiros e Wallyson; Enoh
(Gelson, 71m), Podence
(Samba, 76m) e Ryan Gauld
(Dramé, 64m).

12

O Melhor

INDIO. Qualidade técnica
acima da média e dois
golos de bola parada: um
de livre soberbo, outro de
grande penalidade sem
mácula. Mas Índio foi mais:
impulsionou a equipa para
a reacção no segundo pe-
ríodo, esteve em toda a
linha da frente, passou
para o meio como criativo
e “levou o colo” a equipa.
Tudo de bom que o Beira-
Mar foi capaz de traduzir
em campo e que resultou
no domínio do jogo no se-
gundo tempo partiu das
suas ideias e da capaci-
dade para criar espaços e
imaginar lances ofensivos.

Qualidade do jogo+
Reacção. Primeira

parte para esquecer,
sem ideias, sem chama,
sem bola e sem rema-
tes à baliza adversária.
Parecia tudo perdido
para o Beira-Mar, que
surgiu transfigurado

para o segundo tempo,
a correr atrás do pre-

juízo. Foi de bola parada
que os golos aparece-
ram, mas a equipa fez
por ser feliz. O triunfo

que faltava chegou
suado, mas com justiça.

Qualidade do jogo-
Assistência. Domingo à

tarde, regresso do
Beira-Mar a casa, jogo
oficial para o campeo-

nato da II Liga, adversá-
rio com nome no fute-
bol português, o Spor-

ting, apesar de ser a
equipa B. Os sócios do

Beira-Mar, com entrada
sem necessidade de pa-
gar ingresso - bastava a
quota em dia - prima-
ram pela ausência. No

Municipal de Aveiro esti-
veram apenas 1.170 es-

pectadores.

Qualidade de jogo

«««««

Dentro do campo

42

45

99

40

9656

58

71

27 76

55Wallyson

IuriMedeiros
Sambinha

Luís Ribeiro
1

Rui Rego Podence Fokobo

Mauro RiquichoEnoh

Ryan Gauld

11

7

31

Índio

Hélder
Tavares

Nadson

8

15 28

André Sousa

Assis Edu

Mica Pinto

18
Pedro Moreira

Tobias Figueiredo

5

22

23

Fábio 
Santos

Vítor Vinha

Diego Tavares

Futebol
II Liga

Andebol está de regresso
NOVIDADEA Direcção do Bei -
ra-Mar anunciou, no intervalo
do jogo de ontem, que foi apro-
vada a criação da Secção de An-
debol, o que permite, assim, o
ressurgimento da modalidade
no clube, que já disputou a 1.ª
Divisão Nacional masculina. O
Beira-Mar iniciará a sua activi-
dade com uma equipa sénior
masculina e outra de Bambis,
estando prevista a introdução

sequenciada dos restantes es-
calões nas próximas épocas.

Fernando Carvalho, António
Ferreira, Rui Marques e Rui
Vieira são os coordenadores
da secção, que terá como coor-
denador técnico Eugénio Bar-
tolomeu, que também vai
orientar a equipa sénior, onde
terá como adjunto Francisco
Costa. Fernando Leite será o
coordenador da formação. |

Página 10



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 18,35 x 5,54 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55507229 01-09-2014

BEIRA-MAR ESTREIA-SE
A VENCER ESTA ÉPOCA
A equipa “auri-negra” ganhou (2-1), ontem, à equipa B do Sporting, protagonizando uma
fantástica reviravolta no resultado nos últimos dez minutos da partida em Aveiro  Página 21

Página 11



A12

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 24,80 x 16,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55507256 01-09-2014

Pedro Portela, do Sporting, e
Mariana Lopes, do Alavarium/
Love Tiles, foram, na noite do
passado sábado, distinguidos
com o “Prémio Melhor Joga-
dor” durante o decorrer da IV
Gala Anual do Andebol, que se
realizou no Teatro Viriato, em
Viseu. A dupla estreia-se, assim,
na lista de galardoados.

O even to, que contou com
diversas personalisdades do

desporto e locais, foi presen-
ciado por mais de 250 convi-
dados que lotaram a sala. Na
ocasião, foram distinguidos e
reconhecidos aqueles que
mais se destacaram e contri-
buíram para o contínuo desen-
volvimento e sucesso do an-
debol, através de um trabalho
prolongado, de esforço e dedi-
cação à modalidade.

Pedro Portela discutiu o tí-
tulo de Melhor Jogador, levan -
do a melhor sobre Gilberto
Duarte, vencedor em 2012, e
sobre o aveirense Pedro Seabra
(Liberty Seguros - ABC/U. Mi-
nho). Contudo, no sector femi-
nino foi uma aveirense, no ca -
so Mariana Lopes, a destacar-
se perante as outras duas no-
meadas – Ana Andrade, do Ma-
deira SAD, e Patrícia Rodrigues,
do Alcanena -, no prémio de
Melhor Jogadora. 

Recorde-se que as distinções
resultaram da votação dos ci-
bernautas amantes da moda-
lidade, que se pronunciaram

D.R.

Mariana Lopes eleita
a melhor jogadora do ano
Prémios A jovem atleta do Alavarium e o treinador Ulisses Pereira foram alguns
dos vencedores da noite, mas outros aveirenses estavam nomeados

“on-line” através do Portal da
Federação de Andebol de Por-
tugal, após uma primeira es-
colha feita pelos treinadores
das equipas participantes nos
Campeonatos Nacionais da 1.ª
Divisão, masculina e feminina.

Mais prémios para a região 
Pedro Sequeira, do Passos

Manuel, foi considerado o Jo-
gador Revelação, superiorizan -
do-se a Nuno Rebelo (Liberty
Seguros - ABC/ U. Minho) e
Miguel Martins, do FC Porto.
Diana Oliveira, do Maiastars,
arrecadou o troféu de Jogado -
ra Revelação, ganhando a Ana
Rita Neves, do Alavarium/Love
Tiles, e Patrícia Lima, do Colé-
gio de Gaia.

Os leirienses Eurico Nicolau
e Ivan Caçador repetiram a vi-
tória dos três últimos anos, sa-
grando-se a Melhor Dupla de
Árbitros de 2013/2014, numa
corrida onde contaram com a
concorrência de Ramiro Sil -
va/Mário Coutinho (Aveiro) e
Ricardo Fonseca/Duarte San-
tos (Madeira).

Uma das alterações ao regu-
lamento da gala prendeu-se
com a atribuição de distinções
a dois treinadores – de equipas
de provas nacionais femininas
e de equipas de provas nacio-
nais masculinas. Ulisses Pe-
reira, do Alavarium/Love Tiles,
vencedor na época finda, foi o

mais votado para o prémio de
Melhor Treinador nas provas
nacionais femininas, na luta
com Duarte Freitas (Madeira
SAD) e Paula Castro (Colégio
de Gaia), enquanto Ljubomir
Obradovic - que já tinha ganho
em 2011 e 2012 - foi distinguido
com o prémio de Melhor Trei-
nador das provas nacionais
masculinas, onde competiu
com Carlos Resende (Liberty
Seguros - ABC/U. Minho) e
Frederico Santos (Sporting).

A edição deste ano da Gala
do Andebol atribuiu também
distinções aos Melhores Guar -
da-Redes. Em masculinos, a vi-
tória sorriu a Ricardo Candeias
(Sporting CP), na concorrência
direta com Hugo Laurentino
(FC Porto Vitalis) e Humberto
Gomes (Liberty Seguros -
ABC/U. Minho). Em femininos,
a mais votada foi Isabel Góis
(Madeira SAD), que esta época
vai jogar no Alavarium, tendo
como adversárias Diana Ro-
que (Alavarium/Love Tiles) -
vencedora na edição anterior
- e Catarina Oliveira, do Ma-
deira SAD. 

Outras distinções e homena-
gens marcaram também a
gala, apresentada por dois jo-
gadores - António Areias (Ben-
fica) e Viviana Rebelo (Alava-
rium/Love Tiles), numa noite
animada por quatro grupos
culturais de Viseu. |

Galardados da noite do Andebol em Viseu

Andebol
Gala Anual
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POR 38-26

ABC/UMinho bate Xico         
e vence Torneio de Fafe

Três jogos, três vitórias. O ABC/UMinho bateu, 
ontem, o Xico Andebol, por 38-26, conquistando, 
assim, o Torneio Cidade de Fafe 2014. A turma 
treinada por Carlos Resende venceu a equipa da casa 
(AC Fafe) no primeiro jogo – 34-26 – e, anteontem, 
também somou uma vitória ante o Águas Santas 
(26-22), na segunda ronda. Na última jornada, a 
turma vitoriana foi incapaz de travar o ABC.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Depois da vitória frente aos anfi-
triões, por 34-26, na sexta-feira,
o ABC/UMinho venceu ontem o
Águas Santas, por 26-22, na se-
gunda jornada do Torneio Cida-
de de Fafe, em andebol seniores.
Equipa de Carlos Resende supe-
rou os maiatos mas só apenas
nos últimos dez minutos é que
passou para a frente do marca-
dor. Este resultado deixa o ABC
com o caminho aberto para con-
quista do troféu fafense nesta
edição 2014. 

No outro jogo da ronda, o Xico
Andebol levou a melhor sobre o
AC Fafe, por 28-24, numa parti-
da onde liderou sempre o marca-
dor e venceu com naturalidade.

Para o dia de hoje, último do
torneio que está a decorrer no
Pavilhão Municipal de Fafe, es-
tão reservados os seguintes jo-
gos: o ABC/UMinho-Xico An-

debol, às 15.30 horas. E AC Fa-
fe-Águas Santas, às 17.30 horas.

Artur Magalhães, presidente
do Andebol Clube de Fafe, clube
organizador da competição, está
satisfeito com o andamento da
prova e objectivos propostos. 

“Com três adversários da I Di-
visão este torneio tem sido um
excelente teste aos mais alto ní-

vel para a equipa do AC Fafe. E
era isto o que queríamos nesta
nossa fase da preparação, pois
somos candidatos naturais à su-
bida na II Divisão Nacional e
precisamos deste grau de difi-
culdade para evoluirmos e nos
preparmos da melhor forma”,
afirmou ontem o presidente fa-
fense ao ‘Correio do Minho’.

ABC vence Águas Santas
no Torneio Cidade de Fafe
DOIS JOGOS, DUAS VITÓRIAS. A equipa do ABC/UMinho derrotou ontem o
Águas Santas, por  26-22, e está em boa posição para vencer hoje o troféu do
torneio organizado pelo Andebol Clube de Fafe. Xico ganhou ao Fafe (28-24). 

DR

ABC soma e segue no Torneio Cidade de Fafe... hoje defronta o Xico Andebol (15h30)
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Andebol
Pedro Portela e Mariana Lopes
eleitos os melhores jogadores
Pedro Portela, do Sporting, e Mariana Lopes, do Alavarium/Love Tiles, fo-
ram distinguidos com o ‘Prémio Melhor Jogador’, no decorrer da IV Gala
do Andebol que se realizou ontem no Teatro Viriato, em Viseu, estrean-
do-se assim na lista de galardoados. O evento, que contou com a presen-
ça, entre outros, dos presidentes da Confederação do Desporto de Portu-
gal, Carlos Paula Cardoso; da câmara de Viseu, Almeida Henriques; do
Comité Paralímpico de Portugal, Humberto Santos; da Fundação do Des-
porto, Carlos Marta, e da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pe-
reira, foi presenciado por mais de 250 convidados que lotaram a sala.
Na ocasião, foram distinguidos e reconhecidos aqueles que mais se des-
tacaram 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 (Liberty Seguros -
ABC/UMinho), enquanto Mariana Lopes destacou-se perante as outras
duas nomeadas, Ana Andrade, do Madeira SAD, e Patrícia Rodrigues, do
JAC - Alcanena, chamando a si o prémio de Melhor Jogadora.
Pedro Sequeira, do Passos Manuel, venceu o prémio destinado ao Joga-
dor Revelação, superiorizando-se aos outros finalistas, Nuno Rebelo
(ABC/UMinho) e Miguel Martins, do F.C. Porto. Diana Oliveira, do Maias-
tars, venceu o troféu destinado à Jogadora Revelação no confronto com
Ana Rita Neves (Alavarium) e Patrícia Lima, do Colégio de Gaia.
Uma das alterações ao regulamento da Gala deste ano prendeu-se com a
atribuição de distinções a dois treinadores – de equipas de provas nacio-
nais femininas e de equipas de provas nacionais masculinas. Ulisses Pe-
reira, do Alavarium, vencedor na época finda, foi o mais votado para o
prémio de Melhor Treinador nas provas nacionais femininas, na luta dire-
ta com Duarte Freitas (Madeira SAD) e Paula Castro (Colégio de Gaia), en-
quanto Ljubomir Obradovic – que já tinha ganho em 2011 e 2012 - foi
distinguido com o prémio de Melhor Treinador das provas nacionais mas-
culinas, onde competiu com Carlos Resende (Liberty ABC/UMinho) e Fre-
derico Santos (Sporting CP). A edição deste ano da Gala do Andebol atri-
buiu também distinções aos melhores guarda-redes. Em masculinos, a
vitória sorriu a Ricardo Candeias (Sporting).
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