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PLEK TE/AS.F 

Jose Luis Nogueira ganhou duas Taças 

ANDEBOL 

Presidente do ABC 
de saída do cargo 

Problemas de saúde na origem da demissão de 
João Luís Nogueira. Paulo Faria é hipótese mais 
forte para o suceder 

João Luis Nogueira pediu a demissão do cargo de presidente do ABC 
/Uminho devido a graves problemas de saúde, explicou o presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral do dube, Pedro Machado, ao nosso 
jornal. Na liderança do histórico do andebol nacional desde 2014, 
conquistou 1 campeonato nacional, 2 Taças de Portugal, 1 Supertaça 
e 1Taça Chalienge. Paulo Faria, ex-atleta do clube e treinador de 
andebol do A. Santas na última temporada, é a hipótese mais forte 
para assumir os destinos da instituição bracarense. Depois de urna 
época marcada pela conquista da Taça de Portugal masculina, o ABC 
vive momentos delicadíssimos, dado que atravessa grave crise fi-
nanceira, com vários atletas a redamarem prémios de jogo em atra-
so, sendo que alguns podem mesmo dar entrada em tribunal nos 
próximos cias. O ABC já abdicara das competições europeias na 
próxima época — Taça Challenge — devido aos «custos de 
participação», decisão inédita na história dos amarelos. P. L. 
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A2 Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia ActivoBank: grupos já são
conhecidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b4fc0f5c

 
O sorteio da Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia ActivoBank realizou-se na tarde desta
terça-feira, na FAP.
 
A Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia ActivoBank vai realizar-se de 28 a 30 de Julho de
2017, na Praia de Carcavelos, em Cascais e já estão definidos os grupos de Sub-18 Femininos e
Masculinos da Fase Final, assim como os de Seniores Femininos e Masculinos.
 
O sorteio, que teve lugar nas instalações da Federação de Andebol de Portugal, no Bairro do Alto da
Ajuda, decorreu ao final da tarde de 25 de Julho e foi conduzido por Luís Pacheco, do Departamento
Desportivo da FAP e contou com a ajuda de Mário Bernardes, Coordenador Nacional de Andebol de
Praia.
 
O sorteio começou com as oito equipas de Sub-18 Femininas a serem divididas por duas Zonas;
seguiram-se os Sub-18 Masculinos, com as doze a serem distribuídas por quatro Zonas.
 
O sorteio prosseguiu com as Seniores Femininas, que, com oito equipas participantes, estão divididas
por duas Zonas e, finalmente, as doze equipas de Seniores Masculinos foram sorteadas para qu atro
Zonas de três equipas cada.
 
O resultado completo do sorteio, que teve transmissão em direto no Facebook da FAP, pode ser
consultado no documento aqui, em anexo.
 
A Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia ActivoBank arranca na tarde de sexta-feira, na
Praia de Carcavelos, prolongando-se pelos dois dias seguintes.
 
Publicado em terça, 25 de julho de 2017
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Guarda-redes Nuno Silva 
de regresso a Fafe 

Estava no Sporting da Horta desde 2009. Volta ao 
clube onde iniciou carreira e que tem estreia no 
campeonato marcada com o campeão Sporting 

10 guarda-redes Nuno Silva, 35 anos, está de regresso ao AC Fafe, 
onde iniciou a carreira, proveniente do Sp. Horta. 0 acordo é válido 
por très temporadas e faz regressar um dos filhos prodigos que 
representara o dube pela última vez em 2003/04 (após passagem 
pelo ABC) antes de rumar ao S. Bernardo. Em 2006/07 foi para o 
Sporting e no ano seguinte para o Benfica onde se sagrou campeão 
nacional em 2008 com Aleksander Donner. A epopeia na Luz 
terminou em 2009, altura em que viajou para os Açores e repre-
sentou até agora o Sp. Horta. O AC Fafe inicia o Andebol 1 em Lisboa 
frente ao campeão nacional Sporting, mas não a 2 de setembro, já 
que os leões jogam, nesse dia, o torneio de qualificação de acesso á 
fase de grupos da Liga dos Campeões. Orientados por Luis Silva, os 
fafenses tinham ja assegurado os reforços Reyniel Justa (ISMAI), 
Tiago Silva (Cocks). Carlos Madureira (S. Bernardo), Ricardo Avila 
(Ac. São Mamede) e João Ferreira (Arsenal Devesa). H. C. 
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Andebol

Guarda-redes
Nuno Silva
regressa ao AC Fafe
O guarda-redes Nuno Silva está de regresso ao 
plantel do AC Fafe. Depois da formação feita no 
clube, Nuno Silva representou clubes como o 
ABC, Sporting da Horta, S. Bernardo, Sporting e 
Benfica, tendo ainda representado a seleção na-
cional. Agora está de regresso a casa, tornando-
-se numa forte opção para a baliza dos fafenses 
que, recorde-se, neste setor, perderam o concur-
so de Bruno Dias e Miguel Marinho.

Recorde-se que o AC Fafe se estreia no cam-
peonato de andebol com a visita ao Sporting, em 
partida agendada para o dia 2 de setembro pró-
ximo. O seu primeiro encontro em casa é no dia 
9 de setembro, frente ao Boa Hora.
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ANDEBOL
HUGO LIMA NO
MADEIRA SAD

O Madeira SAD continua a tra-
balhar na construção do plan-
tel para a nova temporada. On-
tem, o clube madeirense anun-
ciou a contratação de um joga-
dor que está de regresso à co-
letividade, depois de ter repre-
sentado o clube na temporada
2014/2015. É de realçar o seu
forte desejo de estar outra vez
na Região. Tal como outros
atletas que escolheram a SAD,
o Hugo Lima foi também muito
pretendido em Portugal e na
Europa, mas acabou mesmo
por escolher a Madeira. Hugo
Lima é, deste modo, mais um
reforço para o grupo às ordens
da equipa técnica chefiada por
Paulo Fidalgo.
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Andebe Eduardo 
F.maado assume 
comado ás Xico 
• Eduardo Fernandes é o 
novo treinador do Xico An-
debol, substituindo Gusta-
vo Castro. Os vimaranen-
ses, de volta à elite nacio-
nal, asseguraram as con-
tratações de Francisco Fer-
nandes (ex-Póvoa de La-
nhoso) e de António Salga-
do (ex-Ferrnentóes). vi.o. 
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