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 JOsé eduardo

O 
Andebol Clube de 
Fafe continua a pre-
parar a sua partici-
pação na liguilha, 

a realizar nos dias 20 e 
21 de agosto, em Avan-

ca, e que definirá qual a 
equipa que vai disputar o 
campeonato da primeira 
divisão.

O conjunto fafense te-
rá confrontos com o Sis-
maria e Académica S. Ma-
mede, respetivamente, 

Andebol

AC Fafe prepara liguilha
para garantir 1.ª divisão

terceiro e quarto classifi-
cados da segunda divisão 
nacional. O vencedor des-
ta liguilha marcará pre-
sença na próxima edição 
do campeonato de ande-
bol da primeira divisão.

O conjunto fafense, 
que parte assim na defe-
sa da sua posição na pri-
meira divisão, já trabalha 
sob orientação técnica de 
José António Silva.

Do seu plantel fazem 
parte alguns jogadores 
novos, como são os casos 
de Mário Lourenço (ex-
-Boavista), Belmiro Alves 
(ex-Águas Santas), Vasco 
Santos (ex-Avanca), Bru-
no Landim (ex-FC Porto 
B), Tiago Gonçalves (ex-
-Amarante) e Miguel Fer-
nandes (ex-júnior).

Da época passada tran-
sitam os guarda-redes Mi-
guel Marinho e Bruno 
Dias, e ainda os atletas 
de campo

Eduardo Sampaio, Nu-
no Pimenta, Nuno Pi-

nueiro, Mário Pereira, 
João Freitas, João Fernan-
des e Vladimiro Pires.

Jogo treino
com o ABC
Acelerando o seu plano de 
pré-época, o AC Fafe reali-
za, amanhã, o seu primei-
ro-treino, e logo frente ao 
campeão nacional ABC. 
No dia 15 de agosto, pe-
las 18h00, o conjunto fa-
fense retribuiu a visita aos 
bracarenses.

No dia 9 de agosto o AC 
Fafe joga na Maia com o 
ISMAI (20h00) e no dia 11, 
pelas 21h00, recebe o Au-
tobody, do Japão.

No dia 13 viaja até Espa-
nha para defrontar o Teu-
cro de Pontevedra. Depois 
joga a liguilha, em Avanca.

José António Silva, treinador do AC Fafe

D
R
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Pedro Salvador (Rookies) o Melhor Jogador 

Diogo Ribeiro foi o Melhor Guarda-redes Rookies 

Sara Silva a Melhor Guarda-redes Rookies 

Rookies (masculinos e femininos) 
da EFE Os Tigres 
campeões 
nacionais 
de andebol 
de praia 

Fotos 
MANUEL PROENÇA 

Masters 
femininos 
conquistam 
medalha 
de bronze 

As equipas de Rookies, 
masculina e feminina da Es-
cola de Formação de Espinho 
(EFE) Os Tigres sagraram-se 
este fim-de-semana campeãs 
nacionais de andebol de 
praia, na fase final nacional 
que decorreu na praia da 
Nazaré. A equipa de Masters 
feminina da EFE Os Tigres 
conquistou a medalha de 
bronze (terceiro lugar) e os 
Masters masculinos acaba-
ram por ser afastados, nos 
quartos-de-final, pela equipa 
Os Gordos. Os Tigres con-
quistaram, ainda, três pré-
mios individuais - o Melhor 
Jogador Rookies masculinos 
(Pedro Salvador), o Melhor 
Guarda-redes Rookies mas-
culino e feminino, respeti-
vamente, Diogo Ribeiro e Sara 
Silva. 

Num campeonato extre-
mamente competitivo, peran- 

te uma grande enchente de 
público as Rookies da Escola 
de Formação - Os Tigres fo-
ram mais fortes que as Záas e 
venceram o jogo por 2-0, com 
parciais de 22-7 e 17-9 e con-
quistaram o primeiro título. 

Seguiram-se os Rookies 
masculinos que após uma 
primeira parte muito equili-
brada, os Raccoons D'Areia 
venceram o primeiro perío-
do por 23-22. Os Tigres ga-
~ma segunda parte, por 
18-14 e com a partida empa-
tada, os espinhenses foram 
mais eficazes no shootout e 
ganharam por 6-4, resultado 
que lhes valeu o título de cam-
peões nacionais. 

Nos Rookies femininos, a 
Melhor Guarda-Redes foi 
Sara Silva (da Escola de For-
mação - Os Tigres. O prémio 
foi entregue por Pedro Es-
peçada, do Conselho de Ar-
bitragem da Federação de 
Andebol de Portugal. 

Nos Rookies masculinos, 
Diogo Ribeiro (Escola de For-
mação - Os Tigres) foi o Me-
lhor Guarda-Redes e recebeu 
o prémio das mãos do presi- 

dente da Associação de An-
debol do Porto, Paulo Martins 
e Pedro Salvador foi o Me-
lhor Jogador, recebendo o 
prémio das mãos do vice -
presidente da Federação de 
Andebol de Portugal, Pedro 
Sequeira. 

Saliente-se, ainda, a par-
ticipação da equipa de Mas-
ters femininos de Os Tigres 
que acabou por ser repescada 
para esta prova pela desis-
tência de uma das equipas da 
Associação de Andebol de 
Lisboa que havia sido quali-
ficada e que acabou por con-
quistar o terceiro lugar. 

Os Masters masculinos, 
que eram uma das giandes 
esperanças nesta prova, fo-
ram afastados nos quartos-
de-final pela equipa de Os 
Gordos que recebeu um'wild 
card' da organização para 
enfrarnesteCampeonato,não 
tendo feito nenhuma prova 
dos circuitos regionais de 
apuramento para o Nacional. 

Eis a constituição das 
equipas da EFE Os Tigres: 

Rookies masculinos -
Diogo Ribeiro, Francisco Vas- 

concelos, Francisco Borralho, 
Salvador Salvador, Tiago 
Brito, Ivo Bernardo, Pedro 
Salvador, Miguel Neves, 
Tiago Couto, Fábio Araújo e 
André Sousa. Treinadores: 
Vítor Pinhal e Rui Rodrigues. 

Rookiesfemininos-Sara 
Silva, Ana Ferreira, Mariana 
Sousa, Sofia Jesus, Leonor 
Goncalves, Beatriz Figuei-
redo, Maria Cálix, Joana 
Resende, Mariana Rocha e 
Viviana Silva. Treinadores: 
João Fonseca e Vítor Pinhal. 

Masters masculinos -
João Alves, Tino Sousa, Fili-
pe Meneses, João Ramos, 
Vítor Pinhal, Rui Rodrigues, 
Ricardo Guimarães, Manuel 
Sousa, Ricardo Ramos e João 
Fonseca. Treinadores: Joana 
Melo e Diogo Aguiar. 

Masters femininos - An-
dreia Costa, Ana Brito, Ma-
dana Mendes, Joana Melo, 
Joana Queirós, Bruna Fer-
reira, Filipa Barbosa, Tamara 
Santos, Cláudia Silva e Joana 
Guimarães. Treinadores: 
Tino Sousa e Sara Magalhães. 

Manuel Proença 
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Andebol

sir 1º Maio 
garante Mais 
dois reforços

São conhecidos mais dois reforços da 
equipa sénior masculina da SIR 1º Maio. 
Rodrigo Bicho e Filipe João, ambos ex-AC 
Sismaria, vão vestir as cores do clube de 
Picassinos na próxima temporada. 

Além dos reforços, os dirigentes garan-
tiram a continuidade de Tiago Almeida e 
do guarda-redes João Sousa. 

No que se refere ao plantel da equipa 
de seniores femininos, o clube de  Picassi-
nos assegurou a continuidade de Ana Pa-
trícia Dinis e de Inês Pereira. Já Lara Men-
des transita da ADA CJ Barros, emblema 
parceiro da SIR 1º Maio. ß
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Andebol de praia Areia 
da Nazaré consagrou 
campeões 
As equipas V.Gaw/C. Moreira, 
em Masters masculinos, 2Mu-
ch4You, em Masters femininos, 
e a Escola de Formação - Os Ti-
gres, nos Rookies masculinos 
e femininos, sagraram-se cam-
peões nacionais de andebol de 
praia na Nazaré. 

A mais tradicional praia da 
região foi escolhida para as de-
cisões do circuito de 2016, en-
chendo para assistir aos jogos 
decisivos. No escalão mais novo, 
Os Tigres fizeram a dobradinha: 
primeiro em femininos derrota-
ram as Záas por 2-0 (22-7 e 17-9). 
Equilíbrio foi a nota dominante 
na final masculina, frente aos 
Raccoons d'Areia, de Leiria, que 
até ganharam o primeiro tem-
po por 23-22. Depois, Os Tigres 
empataram com 18-14 e con- 

quistaram o título masculino no 
shootout, por 6-4. 

Depois de dois títulos de 
rookies nos últimos anos, che-
gou agora a vez das 2Much4You 
sagraram-se campeãs de Mas-
ters. Mas depois de um jogo ex-
tremamente equilibrado, a deci-
são também foi a shootout, por 
7-6, frente à Kempa Online. 

Em masculinos também foi 
necessário o desempate para 
encontrar o campeão: V.Gaw/C. 
Moreira venceu Os Gordos/La-
bminho-Clube Naval Leça 8-9, 
depois de ganhar a primeira 
parte por 19-10 e ter permitido o 
empate a Os Gordos na segunda 
(12-11). 
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ANDEBOL

Árbitros portugueses
eleitos para o Rio’16

Os árbitros portugueses 
Duarte Santos e Ricardo 
Fonseca foram nomeados 
para os Jogos Olímpicos 
do Rio. Os juízes já ti-
nham estado no Mundial 
do Qatar, em 2015, e este 
ano no Europeu da Poló-
nia.
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Mais lidas 
de 21 a 27 de Julho

do “Notícias de Vouzela”
Falha no sistema de ventilação 
provocou a morte 
a mais de 40 mil frangos
6492 pessoas alcançadas

Parque de Campismo 
de Vouzela reabriu ‘a meio gás’
4578 pessoas alcançadas

Torneio de andebol 
juntou cerca de 250 atletas
4097 pessoas alcançadas

A capa da edição de 21 de Julho 
do seu semanário da Região de 
Lafões, o Notícias de Vouzela
4061 pessoas alcançadas

Exames em Vouzela e em 
Oliveira de Frades em sintonia 
com as médias nacionais
3808 pessoas alcançadas
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andebol de Praia  com 46 equipas

nazaré recebe final 
do circuito nacional 
no fim de semana

a praia da nazaré vai receber, no próximo 
fim de semana, a fase final do circuito na-
cional de andebol de praia. no total serão 46 
equipas que disputam o troféu, nos escalões 
de masters e rookies masculinos e femininos. 
os jogos começam a disputar-se durante o 
dia de hoje.

a associação de andebol de leiria tem apu-
radas as seguintes equipas para o quadro 
principal em masters masculinos: Vakedo 
Gaw - C. Moreira, Raccoons d’areia lpM, this 
is team e ilC Cinco Mais um. a equipa Be one 
teclur participa na 1.ª fase.

Em masters femininos, o distrito terá os 
seguintes representantes: Be one teclur, 
Kempaonline e qualcroqui team Bh.

no escalão de rookies, a aa leiria faz-
se representar em masculinos por hackers 
d’areia, Raccoons d’areia, texas Bh - luís 
silvério e em femininos por ZÁas, ondas n’ 
areia e Caloiras.
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