


Revista de Imprensa
30-07-2012 

1. (PT) - Bola, 30/07/2012, Campeões puxam dos galões 1

2. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 30/07/2012, Na TV 2

3. (PT) - Jogo, 30/07/2012, Espanha explodiu na segunda parte 3

4. (PT) - Público, 30/07/2012, O andebol britânico foi do zero aos 7000 em cinco anos 4

5. (PT) - Record, 30/07/2012, Calendário 5

6. (PT) - Record, 30/07/2012, Jogos Olímpicos - Resultados 6

7. (PT) - Record, 30/07/2012, Lateral Bosko Bjelanovic ruma ao Águas Santas 7

8. (PT) - Bola, 29/07/2012, Norueguesas perdem na estreia 8

9. (PT) - Diário de Aveiro, 29/07/2012, Artística estreia-se frente ao Sporting 9

10. (PT) - Jogo, 29/07/2012, Bosko reforça Águas Santas 10

11. (PT) - Record, 29/07/2012, Assembleia aprova operação financeira 11

12. (PT) - Record, 29/07/2012, Resultados e classificações 12

13. (PT) - Bola, 28/07/2012, Andebol 13

14. (PT) - Bola, 28/07/2012, Estreantes entram em grande 14

15. (PT) - Correio do Minho, 28/07/2012, Benfica - ABC/UMinho a abrir o campeonato 15

16. (PT) - Diário do Minho, 28/07/2012, Benfica-ABC a abrir  o campeonato 17

17. (PT) - Diário do Minho, 28/07/2012, FC Porto-Benfica nas meias-finais 18

18. (PT) - Diário Insular, 28/07/2012, Formar atletas e técnicos é a opção mais correta - Entrevista a Nuno
Neves

19

19. (PT) - Jogo, 28/07/2012, Andebol - Clássico nas meias 20

20. (PT) - Jogo, 28/07/2012, Dragões distinguidos 21

21. (PT) - Record, 28/07/2012, Clássico Benfica-ABC a abrir o campeonato 22

22. (PT) - Record, 28/07/2012, Gilberto Duarte arrecada prémio 23

23. (PT) - Diário do Minho, 27/07/2012, Xico Andebol reforçou-se com cinco atletas 24

24. (PT) - Cidade Hoje, 26/07/2012, ACV Andebol Clube em festa 25

25. (PT) - Jornal de Leiria, 26/07/2012, Três equipas de Leiria no top 16 26

26. (PT) - Região de Císter, 26/07/2012, Vitória caseira dos rookies  masculinos do Dom Fuas 27

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27


27. (PT) - Opinião Pública, 25/07/2012, ACV Andebol Clube em festa de final de época 28

#A28
#A28


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 21,28 x 10,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43046150 30-07-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 12200

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,06 x 15,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43046422 30-07-2012

Página 2



A3

  Tiragem: 41684

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 13,33 x 7,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43045808 30-07-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 46555

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 16,22 x 31,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43044937 30-07-2012

JOGOS OLÍMPICOS

O andebol britânico foi do zero 
aos 7000 em cinco anos

Historicamente, as selecções eu-

ropeias têm dominado o andebol 

olímpico, mas este ano há uma que 

não tem qualquer hipótese de con-

quistar uma medalha. Ainda assim, 

a estreia da equipa masculina da Grã-

Bretanha foi uma festa. Perdeu, e por 

muitos, contra a campeã olímpica 

França (44-15), mas os seus jogadores 

foram aclamados como vencedores. 

Um momento olímpico puro.

E na Caixa de Cobre, arena de 

7000 lugares assim chamada por ter 

3000m2 de revestimento de cobre, 

até começaram como vencedores. 

Por momentos, a França pareceu o 

novato quando Barachet nem acer-

tou na baliza. No ataque seguinte, 

Steven Larsson primeiro rematou 

ao poste, originando um “Ohhhh” 

colectivo das bancadas lotadas, e de-

pois fez o 1-0. Mas depressa se viu a 

diferença entre uma equipa que em 

2010 se tornou a primeira a deter si-

multaneamente os títulos europeu, 

mundial e olímpico e outra que três 

anos antes não existia.

Nos primeiros sete minutos, a 

Grã-Bretanha conseguiu equilibrar 

o resultado em boa parte graças a 

Larsson, um jogador com algumas 

parecenças físicas com o dinamar-

quês Mikkel Hansen, o jogador do 

ano em 2011. Talvez por também ser 

nórdico, no caso norueguês. Não é 

caso único. Metade dos 14 jogadores 

da equipa anfi triã nasceram fora do 

Reino Unido. Em 2005, ano em que 

lhe foi atribuída a organização dos 

Jogos, havia 600 praticantes de an-

debol e a selecção não existia há 20 

anos. 

Em 2007, as instâncias desportivas 

do Reino Unido colocaram anúncios 

nos jornais e nas televisões à procura 

de novos talentos para o andebol, o 

voleibol e o remo. Tinham que ser 

Andebol
Manuel Assunção, 
em Londres

Grã-Bretanha foi goleada 
pela campeã olímpica 
França  na estreia, mas 
participar já foi uma 
vitória. O pavilhão encheu

Há três anos a equipa de andebol da Grã Bretanha não existia

altos (mínimo de 1,90m para os ho-

mens e 1,80m para as mulheres), 

com idades entre os 16 e 25 anos e 

ter “boa capacidade atlética geral”. 

Os interessados na possibilidade de 

se tornarem atletas olímpicos quase 

da noite para o dia inscreveram-se 

na Internet. John Pearce, jogador de 

râguebi, foi um dos 5000 candidatos. 

Nunca tinha pegado numa bola de 

andebol. Passou sucessivos testes e 

ontem, cinco anos depois, jogou con-

tra os melhores do mundo. “Talvez a 

nossa história sirva para inspirar as 

pessoas”, disse ao PÚBLICO. 

Mas os jogadores nacionais, a 

maioria sem contacto anterior com 

a modalidade, não chegavam para 

formar uma equipa com um míni-

mo de qualidade e a solução passou 

por encontrar atletas com formação 

andebolística no estrangeiro, com 

alguma ligação familiar ao Reino 

Unido. Larsson e Hare nasceram 

na Noruega, Parker e Garnham na 

Suécia, Mohr na Alemanha, e Edgar 

e Vincent em França. Quase todos 

jogavam nas divisões secundárias. 

Contra os gauleses, 12 dos 15 golos 

foram marcados por eles. Na equipa 

feminina, oito atletas nasceram na 

Europa continental.

Depois do processo de selecção 

completo, as duas equipas partiram 

em 2008 para a Dinamarca, uma das 

potências do desporto, para evoluí-

rem e prepararem a participação nos 

Jogos, enquanto integravam clubes 

modestos do país escandinavo. Mas 

em 2009, a UK Sports cortou os sub-

sídios do andebol. Atletas que tinham 

sacrifi cado a vida familiar, e em mui-

tos casos o emprego ou os estudos, 

tinham o seu sonho em risco. Os 

homens tiveram que arranjar em-

pregos em part-time para continuar 

na Escandinávia, alguns contraíram 

empréstimos. “Fui homem das mu-

danças, alguns dos meus colegas tra-

balharam como pintores de casas-de-

banho”, contou Pearce. Entretanto, o 

fi nanciamento foi retomado.

Depois de tantos sacrífi cios, per-

cebe-se porque é que o guarda-redes 

Robert White festejou uma defesa que 

atrasou o 24-8 para a França como se 

o resultado estivesse empatado a se-

gundos do fi m. O pavilhão cheio e o 

apoio estrondoso do público, que fes-

tejou como se tivesse ganho, foram as 

melhores recompensas para a “Equi-

pa GB”, que até igualou o recorde de 

golos sofridos em Jogos Olímpicos.

“Foi fenomenal”, explicou Ciaran 

Williams, que seguiu os passos dos 

pais, ambos internacionais britânicos 

de andebol. “Especialmente tendo 

em conta que já joguei várias vezes 

com ninguém nas bancadas”. O cen-

tral teve de fazer pequenos arranjos 

em edifícios para poder continuar na 

Dinamarca há uns anos. Mas agora é 

conhecido mesmo por ser jogador de 

andebol, esse desporto que ontem 

fi cou um pouco menos misterioso 

para os britânicos.

JAVIER SORIANO/AFP
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ANDEBOL/1.ª DIVISÃO

Artística estreia-se
frente ao Sporting
� O calendário do Campeonato
Nacional da 1.a Divisão para a tem-
porada 2012/13 foi conhecido na
passada sexta-feira.

A Associação Artística de Avan-
ca, que este ano vai estrear-se no
escalão maior do andebol nacional,
onde será a única equipa do distrito
em prova, vai ter um “baptismo de
fogo”, já que, na primeira jornada,
terá que jogar no Pavilhão do Casal
Vistoso, em Lisboa, frente ao Spor-
ting, equipa que é sempre candida-
ta ao título. O jogo está agendado
para o dia 15 de Setembro.

No fim-de-semana seguinte, a 22
de Setembro, o Pavilhão Comenda-
dor Adelino Dias Costa vai acolher
o primeiro jogo da Artística de
Avanca em casa, sendo que o sor-
teio ditou que o ABC, outro dos his-
tóricos da modalidade, fosse o
adversário. Na terceira ronda, a for-
mação de avancanense actua nos

Açores, frente ao Sporting da Horta,
pelo que se prevê um início de épo-
ca muito complicada para a equi-
pa orientada por Luís Santos, que
fez uma breve análise. “O sorteio
pouco nos diz, já que temos de
jogar contra todos, em jogos que,
para nós, serão todos autênticas
finais”, começou por referir Luís
Santos, que expressou o desejo de
que a sua equipa, durante o cam-
peonato, seja capaz de “mostrar
identidade e o porquê de ter chega-
do até aqui”. Para o treinador, “cada
jogador terá que disfrutar deste
momento, tentando, em cada jogo,
a vitória, ainda que conscientes de
que não será uma tarefa fácil. Va-
mos estar certamente muito em-
penhados”, concluiu. 

A Artística de Avanca faz a sua
apresentação à comunicação social
na próxima quarta-feira, começan-
do a trabalhar no dia 6 de Agosto.l
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1.ª Jornada
Sporting - Avanca
Benfica - ABC/Uminho
Xico - Fafe
Madeira SAD - Belenenses
Sp. Horta - Águas Santas
CDE Camões - FC Porto

2.ª Jornada
Avanca - ABC/UMinho
Sporting - Sp. Horta
Ag. Santas - Madeira SAD
FC Porto - Xico
Fafe - Benfica
Belenenses - CDE Camões

3.ª Jornada
Sp. Horta - Avanca
ABC/UMinho - Fafe
Benfica - FC Porto
CDE Camões - Ag. Santas
Madeira SAD - Sporting
Xico - Belenenses

4.ª Jornada
Avanca - Fafe
Sp. Horta - Madeira SAD
Sporting - CDE Camões
Belenenses - Benfica
FC Porto - ABC/UMinho
Ag. Santas - Xico

5.ª Jornada
Madeira SAD - Avanca
Fafe - FC Porto
ABC/UMinho - Belenenses
Xico - Sporting
CDE Camões - Sp. Horta
Benfica - Ag. Santas

6.ª Jornada
Avanca - FC Porto
Madeira SAD - CDE Camões
Sp. Horta - Xico
Ag. Santas - ABC/UMinho
Belenenses - Fafe
Sporting - Benfica

7.ª Jornada
CDE Camões - Avanca
FC Porto - Belenenses
Fafe - Ag. Santas
Benfica - Sp. Horta
Xico - Madeira SAD
ABC/UMinho - Sporting

8.ª Jornada
Avanca - Belenenses
CDE Camões - Xico
Madeira SAD - Benfica
Sporting - Fafe
Ag. Santas - FC Porto
Sp. Horta - ABC/UMinho

> redacção

Está definido o calendário do
campeonato nacional de andebol
da I divisão, com o ABC/UMi-
nho a medir forças com o Benfi-
ca logo na primeira jornada, em
casa do adversário. 

A competição arranca a 15 de
Setembro, e com uma grande
carga de jogos, na medida em
que a 2.ª, 3.ª e 4.ª jornadas são
disputadas a 22, 26 e 29 de
Setembro. São quatro jogos no
espaço de duas semanas. 

Na ronda de abertura nota de
destaque para um duelo entre
equipas minhotas, com o Xico

Andebol a receber o AC Fafe.
Será um duelo interessante, que
marca o regresso de Nuno San-
tos — actual treinador do Fafe
— ao seu anterior clube. No co-
mando do Xico está Viktor Tchi-
ckoulaev. 

No dia de ontem foram sortea-
do ainda os jogos da ‘final-four’
da Supertaça, que terá lugar no-
Multiusos de Fafe entre os dias
31 de Agosto e 2 de Setembro.
Assim, mas meias-finais defron-
tam-se Sporting - Madeira SAD
e Benfica - FC Porto. Este ano
será disputado ainda o jogo de
apuramento para terceiro e quar-
to classificado.

ANDEBOL

> Na primeira jornada está reservado ainda um duelo minhoto entre Xico Andebol e Fafe.

I DIVISÃOCAMPEONATO ARRANCA A 15 DE SETEMBRO

Benfica - ABC/UMinho
a abrir o campeonato
Campeonato de Andebol 1 arranca a 15 de Setembro, com o ABC
a defrontar o Benfica, na Luz, logo na primeira jornada.

DR

Carlos Resende, técnico do ABC
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Benfica-ABC na abertura
do campeonato

Página 16



A17

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 7,89 x 7,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43027197 28-07-2012

ANDEBOL

Benfica-ABC a abrir 
o campeonato

O sorteio do campeonato nacional de andebol da I 
Divisão, que se realizou ontem na sede da FAP reservou 
um clássico entre Benfica-ABC a abrir a prova.

 Há ainda a destacar o dérbi entre o Xico Andebol 
e AC Fafe.

Na terceira jornada terá lugar o sempre esperado 
clássico entre Benfica e FC Porto.

Sporting-Avanca; Benfica-ABC; Xico Andebol-AC Fafe;  
Madeira SAD-Belenenses;  Sporting Horta-Águas Santas 
e  CDE Camões-FC Porto.

O campeonato nacional de andebol arranca a 15 de 
setembro.
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SUPERTAÇA DE ANDEBOL EM FAFE

FC Porto-Benfica
nas meias-finais

Sporting-Madeira e Benfica-FC Porto são os jogos 
das meias-finais da Supertaça em andebol, a disputar 
no dia 31 de agosto, no Pavilhão Multiusos de Fafe. 
O sorteio realizou-se ao final da tarde de ontem, no 
Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.

Depois das palavras de boas-vindas do presidente da 
Federação, Ulisses Pereira, Luís Pacheco, coordenador 
do departamento desportivo da Federação, convidou 
Gilberto Duarte e Hugo Laurentino a sortear os jogos 
das meias-finais, tendo o sorteio ditado os confrontos: 
Sporting-Madeira e Benfica-FC Porto.

As meias-finais terão lugar na sexta-feira, 31 de 
agosto, pelas 18h00 e 20h00 (horário a confirmar); 
no domingo, dia 2, os clubes vencidos vão decidir 
o 3.º e 4.º lugares, a partir das 14h30 e a final terá 
início pelas 17h00.
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os cortes nos apoios (governo e câmaras) têm levado 
os clubes a rever orçamentos e objetivos. estamos no 
dealbar de uma nova era?

Vivemos hoje, no país e na região, uma época complicada. 
Há gente sem trabalho, a ganhar menos, mesmo no despor-
to. É natural que a realidade dos clubes também se altere. 
Governo e Municípios fizeram uma aposta, com dinheiros 
públicos, no desporto como veículo de promoção. Se hoje as 
receitas são menores, é preciso cortar. Neste caso, diminuir 
o apoio ao Desporto. Mesmo assim, apetece-me perguntar: 
será que entramos numa nova era? Ou saímos de um mundo 
virtual... De qualquer forma, vamos ter de nos readaptar e 
fazer uso das nossas “armas”, os atletas açorianos.

mesmo que estes cortes sejam ine-
vitáveis, o modelo adotado parece-lhe 
o mais apropriado?

Sejamos francos. Os clubes atingiram 
os patamares competitivos que atingiram 
devido aos apoios da Secretaria Regional 
da Economia. Todos os anos a Direção 
Regional do Turismo investe milhões 
na promoção da Região através do 
desporto. Futebol, futsal, basquetebol, 
voleibol, andebol, hóquei, no topo, custam 
dinheiro. O investimento valeu a pena? 
Temos mais turistas nos Açores devido 
a esta promoção? Estas perguntas terão 
de ser feitas ao Governo. Nos últimos dois anos, o apoio às 
equipas profissionais desceu 30%? Talvez o Governo ache 
que o investimento não seja assim tão bom ou simplesmen-
te não tenha disponibilidade financeira para cumprir esse 
desígnio. Acho que um corte por igual é justo, mas confesso 
que gostaria de ver parte destas verbas canalizadas para a 
Direção Regional do Desporto, que poderia aumentar o 
apoio às Associações, à formação dos clubes e a majoração 
aos clubes que nos nacionais utilizam apenas jogadores 
formados na Região.  

Vitalino Fagundes, presidente da AJFB, afirmou 
que os clubes estão a pagar pelos erros dos gover-

nantes. É uma opinião pertinente?
Quem sou eu para julgar a opinião de uma pessoa que 

fundou um clube, que o guia há tantos anos como eu tenho 
de vida e chegou ao título nacional... O presidente Vitalino 
Fagundes está a defender os interesses do seu clube e sabe 
que nem sempre a vitória (nos prémios de excelência ou no 
campo) depende de nós. Mesmo assim continua a tentar... 
Assim se fazem os campeões. Tenho a certeza que a AJFB 
vai manter a grandeza que atingiu, porque procurou outras 
fontes de receita, para além da dependência dos dinheiros 
públicos. Se por trás disto conseguir uma formação que 
assegure um atleta de topo de três em três anos, consegue 
manter-se na elite. Em relação aos erros, não me manifesto, 

até porque tenho um Código Deonto-
lógico a cumprir. Expresso-me sempre 
através do voto, algo que aconselho viva-
mente aos abstencionistas convictos.

atendendo ao investimento efetua-
do ao longo dos anos, será o desporto 
uma espécie de bode expiatório do 
esbanjamento de dinheiros públicos?

Não devemos confundir Desporto 
com apoio a equipas profissionais. Alguns 
clubes (poucos) têm gerido mal as verbas 
que chegam via orçamento regional e 
por isso é normal que haja esta ideia 
na opinião pública. Mas não podemos 

confundir esta realidade com o trabalho amador que to-
dos os dias centenas de dirigentes, técnicos e milhares de 
atletas realizam em todas as ilhas. Com estes os gastos são 
residuais comparados com orçamentos como o da Saúde, 
da Agricultura, da Solidariedade Social, onde também existe 
desperdício. Sobretudo, parece-me que chegamos a um 
ponto em que é preciso decidir. Ou apostamos seriamente 
no desporto profissional, recorrendo naturalmente a outros 
mercados, ou apostamos na formação dos atletas e técnicos 
locais e vemos onde as coisas vão dar. Se tivermos valor para 
a I Divisão, estamos lá, senão havemos de estar na II ou na 
III. Olhando para o bolso do país, da região e do desporto 
nacional, a segunda opção parece-me a mais correta.  di

NuNo NeVes, JorNAlistA

Formar atletas e técnicos
é a opção mais correta
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Xico Andebol reforçou-se 
com cinco atletas

Rui Lourenço trocou ABC pelo Xico Andebol

DM

PLANTEL TEM 18 JOGADORES CONFIRMADOS

LUÍS FILIPE SILVA

Nuno Silva (ex-Madeira 
SAD), Mário Peixoto, João 
Rodrigues e Rui Louren-
ço (todos ex-ABC) e Fi-
lipe Magalhães são refor-
ços do Xico Andebol para 

a temporada 2012/13.
Além destes cinco re-

forços, a direção do clube 
vimaranense garantiu ain-
da a renovação de 10 ele-
mentos, são eles: Ricardo 
Castro, Hugo Fernandes 
(guarda-redes), bem como 

Duarte Silva, Gustavo Cas-
tro, Pedro Correia, André 
Caldas, Luís Sarmento, João 
Gonçalves, Jaime Barreiros 
e José Teixeira.

O plantel vai ainda re-
ceber os juniores Tiago 
Cunha e João Martins que 
vão fazer a pré-época sob 
os olhares atentos do téc-
nico Viktor Tchicolaev.

O grupo de trabalho não 
se encontra fechado, ha-
vendo ainda espaço para 
a contratação de mais um 
lateral-direito.

Arranque 
dos trabalhos 
a 6 de agosto

O arranque dos traba-
lhos está agendado para o 
dia 6 de agosto.O Xico An-
debol vai disputar o cam-
peonato da I Divisão na-
cional da modalidade.
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ACV Andebol Clube
em festa

O ACV Andebol Clube promoveu, na sexta-feira da
semana passada, um convívio entre os seus atletas e
familiares, que decorreu no pavilhão �Terras de Vermoim�,
e foi uma forma de encerrar esta primeira temporada
desportiva. Apesar de muitos dos seus atletas e familiares
se encontrarem de férias, o ACV conseguiu juntar 150
pessoas num final de tarde de convívio. Esta foi também
uma oportunidade para homenagear dois atletas, Bruna
Silva e Fábio Silva, que na próxima temporada não
representarão o clube devido a questões de ordem pessoal.
O sentimento de verdadeira família que se vive no seio do
ACV Andebol Clube é motivo de orgulho para a direcção,
que encontra nesse aspecto uma das razões do sucesso
desportivo. No próximo ano, o ACV Andebol Clube terá seis
equipas em competição.
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Equipas masculinas do distrito dominam ranking europeu de futebol de praia

LUIS BERTÃO

Andebol de praia 

Três equipas de Leiria no top 16
� A febre não pára de crescer. Há três
equipas masculinas do distrito de
Leiria entre os primeiros 16 doranking
europeu (ERBT) de andebol de praia.
Na classificação publicada após as
competições do fim-de-semana, a
turma lusa mais bem classificada são
os Raccoons d’Areia, de Leiria, que
ocupam a 11.ª posição (349 pontos), ao
passo que os This Is Team, da Naza-
ré, estão no lugar número 13 (339). Os
5+1, também de Leiria, estão na 16.ª
posição (308), numa tabela liderada
pelos espanhóis do Club Balonmano

Playa Alcala (579), seguidos pelos
húngaros do Salgótarjáni Strandépí-
tok BHC (554). Estas pontuações de-
rivam da soma dos três torneios até
agora disputados no Circuito Regio-
nal de Andebol de Praia. Na Nazaré,
no passado fim-de-semana, foram
os Vakedo Gaw, de Aveiro, que ven-
ceram a competição de masters mas-
culinos no areal da Nazaré, após ba-
terem, na final, os This Is Team. Em
terceiro lugar ficaram os Raccons
d’Areia, e em quarto os 5+1.Em mas-
ters e em trookies femininos vence-

ram as Brr11, da Marinha Grande, ao
passo que em rookies masculinos o
triunfo sorriu ao Tátási Team, da Na-
zaré. A competição continua amanhã,
sexta-feira, e prossegue até domingo
na praia de Paredes da Vitória, con-
celho de Alcobaça, naquela que é a
quarta e última etapa do Circuito Re-
gional, numa organização conjunta da
Associação de Andebol de Leiria e do
Cister Sport de Alcobaça. Os primei-
ros classificados conseguirão o apu-
ramento para a fase final nacional, a
ter lugar nos dias 4 e 5 de Agosto.
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ANDEBOL DE PRAiA

Vitória caseira dos rookies 
masculinos do Dom Fuas

A equipa de rookies masculinos do Dom 
Fuas AC venceu a etapa da Nazaré do circuito 
regional de andebol de praia, que teve lu-
gar no passado fim-de-semana, somando 
quatro triunfos consecutivos na competição. 
No sector feminino de rookies, a equipa da 
Nazaré quedou-se pela 3ª posição.

Em masters, a prova feminina foi ganha 
pelas BRR11, uma equipa da Marinha Grande, 
e a prova masculina por uma equipa de Aveiro, 
os Vakedo Gaw.

Participaram nesta 3ª etapa do Circuito Regio-

nal de Andebol de Praia 33 equipas, envolvendo 
mais de 500 atletas, nos escalões masters mas-
culinos, masters femininos, rookies masculinos 
e rookies femininos. A final realiza-se na praia 
de Paredes de Vitória, na freguesia de Pataias, 
no próximo fim-de-semana.

José Manuel Chicharro, responsável pela 
Associação Externato Dom Fuas Roupinho, 
mostrou-se bastante satisfeito pela forte 
presença de público a apoiar os jogadores e 
o andebol, “a segunda modalidade praticada 
na Nazaré”, frisou.
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ACV Andebol Clube em festa 
de final de época

Aproveitando o espaço que normalmente ocupa todas as sextas-feiras no pavilhão
"Terras de Vermoim", o ACV Andebol Clube promoveu um convívio entre os seus atle-
tas e familiares no passado dia 20 como forma de encerrar a sua primeira temporada
desportiva. 

Apesar de muitos dos seus atletas e familiares se encontrarem já de férias, o ACV
Andebol Clube juntou cerca de 150 pessoas num final de tarde e início de noite. Foi
também uma oportunidade de homenagear dois atletas que na próxima temporada,
por motivos de ordem pessoal, terão de deixar o clube, Bruna Silva e Fábio Silva. 

O ambiente de verdadeira família que se vive no seio do ACV Andebol Clube é por-
ventura o maior feito de todos os que o clube conseguiu alcançar. Os resultados a to-
dos os níveis conseguidos num tão curto espaço de tempo são para a direção motivo
do maior orgulho e a maior motivação de todas para sejam capazes de construir um
clube cada vez maior.

Assim será já a partir de Setembro com as seis equipas do ACV Andebol Clube.
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