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A Onda Certa Web Rádio, de Pombal, estreia hoje à tarde um
programa totalmente dedicado ao Andebol. Na edição inaugural do
"Andebol +",  os convidados são o selecionador nacional feminino,
José António Silva, e o treinador do Alavarium, Ulisses Pereira.

O programa tem início às 19 horas, com repetição às 23 horas. O
programa vai para o ar todas as quartas-feiras, pelas 19 horas. O
objetivo é a promoção do Andebol feminino e masculino. O programa
é realizado por Cid Ramos.

OCT José António Silva e Ulisses
Pereira são os convidados da
primeira edição do "ANDEBOL +"
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A seleção masculina e feminina de
andebol de praia asseguraram
ontem a presença no Mundial da
modalidade, ao serem quintas

JUL Seleção de Andebol de
praia termina na quinta
posição e garante
apuramento para o
mundial
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A SIR 1.º Maio anunciou  dois
reforços para a nova temporada,
,as internacionais portuguesas 
Maria Pereira e Carolina Gomes. A
primeira está de regresso a
Portugal  após passagem pelo

JUL Maria Pereira e Carolina
Gomes reforçam SIR
1.º Maio
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A Fase final do Campeonato
Nacional da II Divisão de Andebol
Sénior Feminino realizou-se entre
os dias 16 e 18 e julho no Pavilhão
Municipal de Santarém (PMS) e na
Nave do PMS. Uma prova que

JUL Porto Salvo e Almeida
Garrett promovidos à
primeira divisão

19

As jogadoras noruegas não
concordaram com as regras e
compareceram de calções à
competição. Ouso de biquínis é
obrigatório para criar "atratividade"

JUL Jogadoras da Noruega
querem jogar de
calções e não de
biquíni
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O Madeira SAD anunciou a primeira aquisição para a temporada
2021/2022. Trata-se da central Ângela Pessoa que realizou uma
temporada de grande nível ao serviço do Alpendorada, que alcançou um
surpreendente quarto lugar na última época.

O conjunto insular, que alcançou a “dobradinha” na época 2020/2021 já
garantiu as continuidades de Mariana Azevedo, Maria Duarte, Luana
Jesus, Neide Duarte, Greyce Santos e Cristiane Silva.

JUL Ângela Pessoa é o primeiro reforço do Madeira SAD
para a nova temporada
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Após garantir o regresso de Ulisses Pereira para o comando
técnico, o Alavarium já garantiu dois importantes reforços para a época
que se avizinha. Mónica Soares, uma das melhores jogadoras
portuguesas da atualidade,  está de regresso ao emblema aveirense após
uma passagem pelo Porriño, de Espanha. A jogadora aveirense conta,
ainda, com uma passagem pelo Fuchse Berlin, da Alemanha. Em
Portugal, Mónica Soares representou o Valongo do Vouga, Sports 
Madeira, Alavarium e Madeira SAD.

JUL Mónica Soares e Constança Sequeira reforçam
Alavarium

 

9 A seleção portuguesa de sub-19 feminina de andebol vai falhar o
Campeonato da Europa de2021, na Eslovénia, devido a “contágios

de covid-19 detetados no grupo, no estágio que antecedia a
competição”, informou ontem a Federação.

A equipa treinada por José António Silva interrompeu o estágio e vai ficar
em «isolamentoprofilático, no período de 04/07 a 18/07/2021,declarado
pela Autoridade de Saúde, por motivo de perigo de contágio e como
medida de contenção da pandemia», diz a Federação.

JUL Seleção de sub-19 falha Europeu devido ao Covid
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O técnico madeirense Marco Álvares de Freitas é o primeiro
'reforço' da formação de andebol de seniores femininos do CS Madeira
para a temporada de 2021/2022. O experiente treinador vai assim cumprir
a sua nona época consecutiva no comando técnico da formação principal
do centenário Sports da Madeira, isto depois de uma primeira passagem
onde se manteve nestas mesmas funções durante sete anos.

JUL Marco Freitas continua no comando técnico do Sports
Madeira

 

19 Dez anos depois, Ana Seabra deixa a estrutura técnica das
seleções nacionais. Um dia depois da saída de Ulisses Pereira,

selecionador nacional, a FAP comunicou à ex-selecionadora das sub-19
que o seu contrato não iria ser renovado.

Apesar da decisão federativa, Ana Seabra manifestou a vontade orientar a
seleção de sub-19  no Campeonato da Europa que vai ter lugar na
Eslovénia, mas ao que apuramos tal não vai acontecer.

MAY Ana Seabra de saída da estrutura técnica das seleções

Tema Visualizações dinâmicas. Com tecnologia do Blogger.

O Alavarium/Love Tiles deslocou-se a São Bartolomeu do Mar, em Esposende, para defrontar a Juventude do Mar, em jogo
a contar para a 6.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Seniores Femininos.
A equipa líder do campeonato viajava até casa de uma formação que vinha motivada pela obtenção da primeira vitória da
época, na jornada passada. Contudo, a equipa aveirense entrou de rompante, conquistando rapidamente uma vantagem
de 5 golos e antevendo um jogo bastante tranquilo. No entanto, um desconto de tempo pedido oportunamente pelo
técnico da equipa da casa, acalmou a equipa e o Alavarium/Love Tiles começou a cometer algumas falhas técnicas e a
reduzir a intensidade defensiva, permitindo o empate à formação da Juve Mar. O final da primeira parte voltou a ser
dominado pelas líderes do campeonato que chegaram ao intervalo a comandar por 13-18.
A segunda parte foi controlada pelas aveirenses que foram impondo o seu ritmo, com a equipa da Juve Mar sem conseguir
encontrar soluções para parar a forte primeira linha do Alavarium/Love Tiles. No entanto, a equipa da casa conseguiu ter
sempre um bom desempenho ofensivo, o que acabou por permitir um jogo com bastantes golos, embora pouco emotivo. O
resultado final de 25-35 espelha com exactidão o que se passou num jogo em que a vitória das aveirenses nunca esteve
em causa. 
Na equipa da Juve Mar, Ana Couto lutou contra a maré, bem acompanhada por Andreia Martins e Carla Sá. No Alavarium
referencia para Soraia Fernandes (na foto), Filipa Fontes e Mariana Lopes.

Pavilhão Juv.Mar
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando Rodrigues

JUV.MAR 25
sara Miranda e Sara Monteiro, Ana Couto (6), Carla Sa (5), Lucia Santos, Joana Cepa (2), Andreia Martins (3),
Helena Pereira (1), Ana Lemos, Joana Terras (1), Sara Martins (2), Barbara Moreira, Sara Dias e Teresa Santos (5)
Treinador: Paulo Martins

ALAVARIUM/LOVE TILES 35
Diana Roque, Andreia Madail e Ines Rocha; Mariana Lopes (5), Rita Alves (5), Viviana Rebelo (4), Soraia
Domingues (3), Ana Marques (4), Filipa Fontes (5), Claudia Correia (4), Soraia Fernandes (3), Ines Branco (1),
Carla Dias (1) e Ana Santos
Treinador: Ulisses Pereira

Ao intervalo: 13-18

AFP e www.alavarium.pt
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