


Revista de Imprensa

17-12-2011 

1. (PT) - Bola, 17/12/2011, Duelo axul no Dragão Caixa 1

2. (PT) - Jogo, 17/12/2011, Agenda 2

3. (PT) - Jogo, 17/12/2011, Elias volta ao FC Porto 3

4. (PT) - Jornal de Notícias, 17/12/2011, Elis Nogueira reforça dragões 4

5. (PT) - Record, 17/12/2011, Águia de sobreaviso na visita ao Funchal 5

6. (PT) - Record, 17/12/2011, Lamego talismã para o Mundial´13 6

7. (PT) - Açoriano Oriental, 16/12/2011, Sporting da Horta perde com o ABC 7

8. (PT) - Alto Alentejo, 16/12/2011, GEPS com fim-de-semana importante 8

9. (PT) - Correio do Minho, 16/12/2011, Incentivar prática do andebol 9

10. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 16/12/2011, Madeira SAD e Sports estreiam-se em casa 10

11. (PT) - Diário do Minho, 16/12/2011, Bogas espera ABC mais forte em 2012 11

12. (PT) - Grande Porto, 16/12/2011, São Bernardo no caminho dos dragões nos quartos-de-final da Taça 12

13. (PT) - Notícias de Guimarães, 16/12/2011, Xico fora da Taça de Portugal 13

14. (PT) - Setubalense, 16/12/2011, Vitória defronta Paço D Arcos amanhã no «Antoine Velge» 14

15. (PT) - Barlavento, 15/12/2011, 2ª e 3ª divisão seniores masculinos 15

16. (PT) - Defesa de Espinho, 15/12/2011, Andebol tigre 16

17. (PT) - Região de Císter, 15/12/2011, andebol: jorg e rito feliz no regresso a braga 17

18. (PT) - Região de Císter, 15/12/2011, Juvenis do Ext. Dom Fuas dividem liderança 18

19. (PT) - Voz de Trás-os-Montes, 15/12/2011, Apuramento para o Campeonato do Mundo de Andebol

estreia Centro Multiusos de Lamego

19

20. (PT) - Voz de Trás-os-Montes, 15/12/2011, Lourenço Costa homenageado 20

#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
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 16,00 x 10,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39181012 17-12-2011

Página 1



A2

  Tiragem: 42349

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 8,66 x 19,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39180960 17-12-2011

Página 2



A3

  Tiragem: 42349

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,52 x 18,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39180936 17-12-2011

Página 3



A4

  Tiragem: 107589

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 56

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 3,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39175522 17-12-2011

Página 4



A5

  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,78 x 26,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39180871 17-12-2011

Página 5



A6

  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,43 x 7,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39180874 17-12-2011

Página 6



A7

  Tiragem: 5015

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 11,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39157801 16-12-2011

Página 7



A8

  Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 13,95 x 10,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39162707 16-12-2011

Ponte de Sor

GEPS com fim-de-semana importante

> O andebol de Ponte de Sor continua a
marcar pontos e este fim-de-semana foi mais
uma prova que os atletas azuis e brancos vão
aperfeiçoando as técnicas nos vários escalões.

No campeonato nacional de Iniciados, o
GEPS venceu a equipa da Vidigueira em casa
dos baixo alentejanos, depois de no dia 3
ter vencido em casa o Redondo por 48-17.

Os Iniciados do GEPS jogam em casa na
próxima jornada, frente à Zona Azul (Beja)
ás 16h de sábado, dia 17.

Em Infantis, Campeonato Nacional – 2ª
fase, os pontessorenses receberam no
pavilhão gimnodesportivo e com um público
animado a Zona Azul (Beja). Um jogo que
agitou os corações da assistência. Com um
resultado quase sempre empatado,
qualquer das equipas podia ter saído
vencedora, mas foi o empate que ditou o
resultado final (17-17). O próximo jogo desta
segunda fase é em Serpa, dia 18 ás 15h.

O campeonato regional de minis e bambis
tem jogo para o GEPS dia 17 de Dezembro,
e casa, frente ao Évora (14,30h).

Os Bambis mantêm o primeiro lugar na
tabela.  
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> joana russo belo

Incentivar a prática do andebol e
aproximar os mais novos à mo-
dalidade. Uma comitiva do ABC
visitou a Escola Secundária
D. Maria II, no âmbito do Tor-
neio de Andebol de Natal pro-
movido pelo estabelecimento de
ensino. Sete atletas bracarenses
apadrinharam o Dia do Andebol
e fizeram questão de explicar
aos jovens as vantagens da práti-
ca desportiva, demonstrando
ainda em termos práticos, com
um mini-jogo, como se joga an-
debol. Humberto Gomes, Mário
Peixoto, José Rolo, Tiago Perei-
ra, Luís Bogas, Bruno Dias e
João Santos partilharam expe-

riências, deram conselhos e dis-
tribuíram autógrafos a dezenas
de alunos.

“Estas visitas são muito impor-
tantes para os miúdos. Falo por
experiência própria, porque co-
mecei a minha carreira no ande-
bol após uma acção destas, com
uma visita do ABC à minha es-
cola, na altura a C+S de Prado.
Foi com essa visita que me inte-
ressei pelo andebol, num torneio
inter-turmas, e, desde aí, come-
cei a prática da modalidade e in-
teressei-me cada vez mais. Foi
assim que comecei a minha car-
reira no andebol”, explicou Luís
Bogas. O experiente jogador
lembrou aos mais novos que o
andebol “é uma modalidade que

permite crescer enquanto pes-
soas”, “por-que temos que ter
respeito pelos outros, respon-
sabilidade e permite uma apren-
dizagem muito grande”.

De regresso à D. Maria II, es-
cola que frequentou, Bruno Dias
destacou a importância da men-

sagem que, enquanto atletas,
passam aos mais novos.

“Quero transmitir a estes jo-
vens que sigam o desporto,
porque o desporto na vida é im-
portante a nível pessoal, para se
realizarem e terem determinação
e ambição. O desporto é algo
que nos faz ser mais maduros e
ter responsabilidade para enca-
rar problemas que podem surgir
na vida”, referiu, acrescentando
que como jogadores podem ser
exemplos para incentivar os
jovens ao desporto, fundamental
para o crescimento e desenvolvi-
mento social.

O ABC marcou presença no
Dia do Andebol a convite da Es-
cola Secundária D. Maria II, que

pretende com a iniciativa fo-
mentar a prática do desporto.

“O convite surgiu da nossa
parte, com o objectivo de pro-
mover tanto o clube, como o an-
debol e o desporto escolar que
existe aqui na escola. Temos
equipa de andebol de desporto
escolar, é uma forma de incenti-
var os miúdos à prática do ande-
bol”, explicou Luís Ramalho. 

O professor considera o ande-
bol “uma modalidade com inte-
resse”, sobretudo “porque está
inserida numa região em que o
ABC é o expoente máximo”.

“É uma forma de cativarmos
mais miúdos para a prática do
andebol, que pretendemos ex-
pandir aqui na escola”, rematou.

Incentivar prática do andebol
Dia do Andebol da Escola Secundária D. Maria II contou com ‘padrinhos’ especiais. Sete atletas do ABC visitaram a
escola, partilharam experiências, deixaram conselhos e incentivaram dezenas de alunos à prática desportiva.

ROSA SANTOS

Jogadores do ABC apadrinharam Dia do Andebol promovido na Escola Secundária D. Maria II, com o intuito de incentivarem os jovens à prática desportiva

Publicidade

ANDEBOL

> Luís Bogas está em fase final de recuperação da lesão e regressa aos treinos em duas semanas.

MODALIDADESCOMITIVA DO ABC VISITOU ESCOLA D. MARIA II

Humberto
Gomes, Mário 

Peixoto, José Rolo,
Tiago Pereira, Luís Bo-
gas, Bruno Dias e João

Santos visitaram
D. Maria II.

Página 9



A10

  Tiragem: 13417

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 45

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,21 x 25,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39158544 16-12-2011

Página 10



A11

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 19,15 x 11,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39157785 16-12-2011

Bogas espera ABC mais forte em 2012
O andebolista Luís Bogas, do

ABC, espera voltar a treinar «den-
tro de duas semanas». Parado há 
mais de um ano, devido a lesão, 
um dos mais experientes andebo-
listas da turma academista, acredi-
ta que quando o campeonato reco-
meçar, em Fevereiro de 2012 (a pro-
va vai parar quase dois meses, por-
que a Taça da Liga, aprazada para 
Janeiro, foi anulada), estará «pron-
to a jogar».

«Esta tem sido uma época atípica, 
devido a lesões. Por isso, conside-
ro que a paragem até será benéfica 
para nós. Espero um ABC mais forte 
em 2012», finalizou Luís Bogas. Luís Bogas, segundo a contar da direita, prepara-se para voltar à competição
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16 Dezembro de 2011

Andebol

Carlos Gomes
TEXTO

Jogo no Pavilhão do Marítimo (Funchal)
Árbitros: Nuno Francisco / Fábio Perregil
(Madeira)

MARÍTIMO � João Teixeira (Tiago Rodrigues,
Jorge Bettencourt), Eduardo Pinto, José Cas-
tro (2), José Franca (1), Sérgio Andrade (3),
Pedro Rodrigues (1), Bruno Nunes (5), Mar-
co Gil (2), Márcio Abreu (11), António Franco
(3), Paulo Moura (2) e Diogo Gomes (8).
Treinador: FREDERICO MACHADO

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Gustavo Castro (7), José Teixeira,
Pedro Correia (4), Rui Oliveira, André Cal-
das (7), Luís Sarmento (6), João Gonçalves
(1), Nuno Gomes, Nuno Pacheco (2) e Jaime
Barreiros (2).
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 19 - 11

Ficha Técnica

A equipa do Xico Andebol
protagonizou (pela negativa) a
grande surpresa dos 1/8 de final
da Taça de Portugal ao deixar-se
derrotar, e por números bem ele-
vados, pelo Marítimo, equipa
que disputa o nacional da 2ª di-
visão.

Havíamos avisado de que as
equipas continentais experimen-
tam sempre algumas dificulda-
des quando se deslocam à Ilha da
Madeira, por variadas razões, uma
das quais, principalmente durante
o Inverno, é o clima daquela ilha
paradisíaca do Oceano Atlânti-
co. Mas, daí a podermos pensar
que o Xico fosse capaz de perder

Xico fora da Taça de Portugal
Juniores: Finalmente a 1ª vitória

por uma diferença de 9 golos, vai
uma distância abissal�

Mas, pronto. Aconteceu. E,
agora não vale a pena chorar so-
bre o leite derramado�

À excepção do resultado do
Xico todos os outros resultados
foram normais, com as equipas
mais apetrechadas a levarem a
melhor sobre os seus adversári-
os, ainda que o Belenenses te-
nha tido dificuldade em ultra-
passar o ISMAI, o que só acon-
teceu após a realização de um pro-
longamento. Seguem-se agora
os 1/4 de final, cujos jogos ape-
nas se realizarão a 21 de Janeiro
(ver peça à parte).

Entretanto realizaram-se a
meio da semana passada os res-
tantes jogos da 14ª jornada do

Andebol 1, cujos resultados fo-
ram os esperados, pese embora o
jogo Águas Santas vs ABC ter
terminado com a vitória
tangencial da equipa da Maia,
com a curiosidade de o resulta-
do final (17-16) mais parecer o
resultado ao intervalo. Nos res-
tantes jogos Madeira SAD,
Sporting e F.C. Porto não sen-
tiram grandes dificuldades para
levar de vencida A.C. Fafe,
ISMAI e S.Bernardo, respecti-
vamente.

Esta 4ª feira realizou-se a 15ª
jornada, excepção feita ao Xico
vs Madeira SAD, que foi adiado
para 25 de Janeiro (ver peça à par-
te). Pensamos que, salvo qual-
quer surpresa, que teria que ser
das grandes, Benfica, ABC, F.C.

Porto, Sporting e Águas Santas,
não deverão ter tido grandes di-
ficuldades para vencerem A.C.
Fafe, Sp. Horta, ISMAI,
Belenenses e S.Bernardo, respec-
tivamente.

Esta semana realizam-se mais
2 jornadas antes das (enormes)
férias de Natal. Assim, este sába-
do realiza-se a 16ª jornada, estando
reservada para a próxima 4ª feira
a 17ª. Ao Xico estão reservados 2
jogos de elevado grau de dificul-
dade ao deslocar-se (amanhã) ao
terreno do Sporting e ao receber
na 4ª feira (21,00 horas) o F.C.
Porto. É óbvio que o favoritismo
é total para os adversários da equipa
vimaranense. Mas esperamos uma
presença condigna dos pupilos de
Nuno Santos.

Em relação aos restantes jo-
gos das 2 jornadas destaque para o
Madeira SAD vs Benfica, de ama-
nhã e para os confrontos Sporting
vs Madeira SAD e ABC vs Benfica,
na 4ª feira. Com interesse para a
classificação do Xico ainda os jo-
gos Sp. Horta vs S.Bernardo, A.C.
Fafe vs ABC e Águas Santas vs
ISMAI, no sábado. E, S.Bernardo
vs A.C. Fafe e ISMAI vs Sp. Hor-
ta, na 4ª feira.

No nacional da 3ª divisão e,
tal como tínhamos já anuncia-
do, não houve jogos na passada
semana. A prova retoma este sá-
bado estando reservado para o
Fermentões um jogo no qual
não deve sentir qualquer dificul-
dade para somar os 3 pontos ao
receber o �lanterna-vermelha�

Afifense. De qualquer modo, é
preciso provar o favoritismo nos
40x20�

No nacional de Juniores o
Xico conseguiu, finalmente, al-
cançar a 1ª vitória ao ir à Cova
da Piedade derrotar o Ginásio do
Sul, ao qual, deste modo, entre-
gou a incomoda �lanterna-ver-
melha�. Esperamos que esta te-
nha sido a 1ª de muitas vitórias,
de molde a que a equipa se afas-
te dos lugares de despromoção.

Este domingo a equipa tem
um jogo de grande dificuldade
ao receber (15,00 horas) o F.C.
Porto. No entanto, e pese em-
bora o favoritismo da equipa
portista, não é líquido que seja
impossível um resultado positi-
vo. Vamos ter fé�

Não temos dúvidas de que
os adeptos do Marítimo teri-
am a (natural) esperança de
conseguir passar aos 1/4 de fi-
nal da Taça de Portugal. Agora
do que temos a certeza é de
que, nem o mais optimista,
fosse capaz de imaginar ven-
cer o jogo por 9 golos de di-

Marítimo – 38  #  Xico Andebol – 29

Difícil de acreditar�

ferença�
De facto, era de todo em

todo impensável que, apesar de
toda a qualidade da equipa in-
sular (que é líder incontestada
da zona Sul da 2ª divisão) fosse
capaz de infringir uma derro-
ta tão dilatada frente a uma
equipa do Andebol 1. Mas, a
verdade é que foi capaz.

Mas, vamos a uma análi-
se ao desenrolar do jogo, isto

apesar de, naturalmente, não
termos estado presentes. A
partida iniciou-se numa toa-
da de equilíbrio, como o pro-
vava o parcial de 2-2 verifi-
cado cerca dos 5 minutos.
Depois disso, o Xico teve uma
�branca� e sofreu 5 golos sem
resposta o que colocou o re-
sultado nuns impensáveis 7-
2. O técnico Nuno Santos
pediu um time-out, aos 12,50
minutos, o qual de nada va-
leu dado que o resultado ao
intervalo se cifrava em 19-11.

Na 2ª parte o Xico melho-
rou mas essa melhoria não
chegou para dar a volta ao re-
sultado, conseguindo apenas
não deixar dilatar muito mais
o marcador. No final, a dife-
rença de 9 golos traduzia o que
se havia passado dentro do
campo.

A única atenuante que, ao
que nos foi narrado, poderá
explicar uma exibição tão má
terão sido as dificuldades de
saúde de alguns atletas, uns
engripados e outros com pro-
blemas digestivos, provavel-
mente fruto de algum ali-
mento que tenham ingerido
na véspera.

Naturalmente que não fa-
zemos referências individuais
e quanto à arbitragem, ao que
nos dizem, o Xico terá tido
grandes motivos de queixa, o
que terá levado mesmo à
amostragem do cartão verme-
lho ao técnico Nuno Santos
que, deste modo, irá prova-
velmente ser castigado pela
FAP.

Xico Andebol vs Madeira SAD adiado
São públicas as dificuldades que o IDRAM (Instituto do Despor-

to da Região Autónoma da Madeira) tem sentido para liquidar as
dívidas que tem para com a agência de viagens que trata das
deslocações das equipas madeirenses.

Tais dificuldades levaram a que a citada agência de viagens dei-
xasse de dar crédito àquela entidade, pelo que têm sido vários os
jogos de equipas madeirenses no continente que, por tal motivo,
têm sido adiados.

É o caso do jogo Xico Andebol vs Madeira SAD, a contar para a
15ª jornada do Andebol 1, e que deveria ter-se realizado esta 4ª
feira. O clube madeirense pediu a compreensão dos responsáveis do
Xico, ao que estes, naturalmente, responderam afirmativamente.

Assim, o jogo em questão, irá disputar-se no próximo dia 25 de
Janeiro.
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Andebol: II Divisão

Vitória defronta Paço D’Arcos
amanhã no «Antoine Velge»

Amanhã, pelas 18.00 horas, no Pa-
vilhão Antoine Velge, o Vitória de-
fronta o «sete» do Paço D’Arcos em
jogo a contar para a 12.ª jornada
do Campeonato Nacional da II Divi-
são/Zona Sul. O Paço D’Arcos, oita-
vo classificado, com 19 pontos, face
aos vitorianos que estão em sexto

com 21 pontos, é um adversário ao
alcance da equipa comandada por
Ricardo Palma que assim tem opor-
tunidade de dar mais um passo
para definir uma situação de tran-
quilidade nesta temporada, ainda
que longe das possibilidades de
apuramento para a Fase Final.
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o alcobacense Jorge Rito foi feliz no re-
gresso a braga, desta feita com as cores do 
benfica. os encarnados derrotaram o AbC, 
por 28-24, com o nazareno inácio Carmo, 
também ele um ex-academista, a somar 2 
golos na partida. Com esta vitória, o ben-
fica apurou-se para os quartos-de-final 
da Taça de Portugal, num encontro muito 
especial para Jorge Rito, que representou 
o AbC durante 24 anos. no final do jogo, o 
técnico recebeu aplausos do público, um 
ramo de flores e um cachecol do clube 
de braga. E, ainda por cima, venceu a 
partida.

andeBol: joRGe RiTo Feliz 
no ReGResso a BRaGa
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ResUlTados 16ª joRnada
 batalha AC-Albicastrense 14-31
 Conceição-Cister 21-30
 nDA Pombal-Ext. Dom Fuas 28-28
 Sismaria-Académica 30-3
 Sp. Caldas-Juve Lis 16-20

ResUlTados 17ª joRnada
 Académica-SiR 1º Maio 6-39
 Cister-batalha AC 49-14
 Conceição-Ext. Dom Fuas 27-19
 Juve Lis-Sismaria 30-10

ClassiFiCaÇÃo
   J V E D GM GS P
1 ext. dom Fuas 15 11 2 2 466 327 39
2 Conceição 16 11 1 4 442 323 39
3 Cister 15 11 1 3 490 338 38
4 SiR 1º Maio 15 11 1 3 415 248 38
5 Juve Lis 16 8 2 6 408 352 34
6 nDA Pombal 15 6 2 7 419 385 29
7 Albicastrense 15 7 0 8 354 335 29
8 Sp. Caldas 14 7 0 7 293 272 28
9 batalha AC 16 4 1 11 346 490 25
10 Sismaria 15 3 0 12 287 373 21
11 Académica 16 0 0 16 141 618 16

2ª divisÃo (m) zona 5 juvenisos juvenis masculinos do Ext. Dom Fuas Rou-
pinho perderam uma soberana oportunidade 
para consolidarem a liderança da zona 5 da 2ª 
Divisão nacional, ao perderem, em casa, com 
o CAi Conceição (19-27). As duas equipas têm, 
agora, os mesmos pontos, mas a formação da 
nazaré tem menos um jogo realizado, o que 
significa que possui o 1º lugar, dado que somará, 
pelo menos, 1 ponto nesse encontro.

Em bom plano estão, igualmente, os juvenis 
do Cister, que somaram dois triunfos conse-
cutivos: depois de terem vencido no terreno 
do CAi Conceição (30-21), bateram o batalha AC 
(49-14) e tem legitimidade para se intrometer 
na discussão pela vitória na série.

no nacional de juvenis femininos, o Cister SA 
foi vencer ao reduto do SiR 1º Maio b (40-13) e 
subiu à 6ª posição da zona 5, enquanto o Ext. 
Dom Fuas encaixou duas derrotas, diante de JAC 
Alcanena (13-38) e Cb Castelo branco (18-20).

no campeonato nacional de iniciados femini-

AnDEboL

Juvenis do Ext. Dom Fuas  
dividem liderança

nos, a jornada não correu de feição às equipas 
da região. o Cister foi perder ao reduto do 3 
A - AAA (11-31), ao passo que o Ext. Dom Fuas 
soçobrou na recepção ao batalha AC (9-14).

no nacional de infantis masculinos, os an-
debolistas da nazaré perderam, em casa, com a 
Juve Lis (16-20) e seguem a meio da tabela.

nos infantis femininos, o Ext. Dom Fuas 
foi vencer à batalha (14-11) e ocupa o 3º lugar 
da zona 5.
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O novo Centro 
Multiusos de La-
mego vai receber 

o primeiro jogo de alta com-
petição já no dia 4 de Janeiro 
com a realização do Portugal/ 
Turquia, inserido na quali-
fi cação para a fase fi nal do 
Campeonato do Mundo de 
Andebol em seniores mascu-
linos. O encontro começa às 
20h15 e terá transmissão em 
directo na RTP2.

O jogo que vai opor as duas 
selecções marca a estreia do 
moderno Centro Multiusos 
de Lamego como palco de 
grandes competições des-
portivas, um equipamento 

que também está apetrecha-
do para acolher eventos cul-
turais e de lazer, bem como 
iniciativas de apoio às activi-
dades empresariais e de pro-
moção de produtos locais e 
regionais.  

Durante a cerimónia de 
assinatura do protocolo de 
colaboração entre a autarquia 
de Lamego e a Federação de 
Andebol de Portugal (FAP), 
Francisco Lopes enfatizou 
que este jogo de qualifi cação 
de acesso ao Campeonato do 
Mundo é “uma oportunida-
de de dar visibilidade a uma 
modalidade muito pratica-
da no concelho, através do 

Andebol Clube de Lamego, 
um dos nossos maiores clu-
bes”. As entidades organiza-
doras esperam agora que cer-
ca de 1500 pessoas assistam 
a este encontro que deverão 
desembolsar 2€ cada uma 
e, desta forma, também te-
rem direito à oferta de uma          
t-shirt comemorativa deste 
dia desportivo. 

Na preparação para o em-
bate de 4 de Janeiro, a selec-
ção lusa permanecerá quatro 
dias na cidade de Lamego, 
durante os quais deverá re-
alizar treinos abertos ao pú-
blico e fazer visitas a diversos 
estabelecimentos de ensino. 

Esta partida é a primeira de 
um conjunto de quatro que 
a selecção das quinas disputa 
com o objectivo de garantir a 
presença no 23º Campeonato 
do Mundo de Andebol que 
decorrerá em Espanha. Para 
além de Portugal e da Tur-
quia, a Ucrânia também inte-
gra este grupo. 

Apuramento para o Campeonato 
do Mundo de Andebol 
estreia Centro Multiusos de Lamego

Andebol
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Andebol

Aquando da sua 
festa de Natal, o 
Sport Vila Real 

e Benfica prestou uma jus-
ta homenagem a Lourenço 
Costa. Figura incontornável 
do Andebol Vila-realense 
e mesmo Nacional, o Dou-
tor como carinhosamente é 
conhecido no seio da mo-
dalidade continua a desem-
penhar as suas funções na 
modalidade como dirigente 
e treinador. 

Na sequência de jogos entre 
as equipas de Infantis e as 

mães e irmãs de atletas, dos 
Iniciados a jogarem com os 
pais e irmãos de atletas e da 
equipa de Juvenis a jogarem 
com ex-atletas (veteranos) 
foi entregue a Lourenço 
Costa uma camisola do SL 
Benfica autografada pelos 
actuais e ex-atletas que ao 
longo de gerações passaram 
pelas suas mãos.

A Direcção da AAVR

Lourenço Costa 
homenageado
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