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Programa desportivo da Feira de S. Mateus

Andebol e artes marciais são 
os destaques da agenda de Agosto
SILVINO CARDOSO

A Feira de S. Mateus tem sido
uma das fontes que mais tem
con tribuído para o desenvolvi-
mento desportivo da região.
Du  rante mais de um mês, o po -
pular certame viseense promo -
ve várias iniciativas des portivas
que fazem, também, com que a
Feira seja conhecida além fron-
teiras, pois o seu programa in -
clui a realização de eventos in -
ternacionais já em Agosto.

O tor neio internacional de
an debol conta este ano com a
presen ça do Ben fica e do Spor -
ting, a que se juntam uma equi -
pa espanhola e outra sue ca. O

Cam peonato Mundial de Full-
Con tact traz a Vi seu mui  tos
lutado res dos quatro can tos do
Mun do, a grande mai oria com
títulos de cam peão mun dial
nas diversas ca te gorias da quela
arte marcial.

Em Setembro, têm lugar o
Me  eting intenacional de atle -
tismo, que faz deslocar a Viseu
al guns dos melhores valores da
modalidade, a nível nacional e
in ternacional, e o os grandes
pré  mios 'Cidade de Viseu' e 'Fei -
ra de S. Mateus', em atletismo.
Mas outras modalidades apro -
vei tam para se 'mostrarem' du -
rante o período da Feira, ou se -
ja, de 10 de Agosto a 21 de Se -

tem bro, co mo são os casos do
Vo  leibol de Praia, do Tiro de
Fos so Uni versal, o Hipismo, o
Hó quei em Patins, o Futsal, o
Ci cloturismo, o Golfe, etc.

O referido torneio internaci -
o nal de andebol, que vai já na
13.ª edição, e terá lugar nos di as
20 e 21 deste mês, no Pa vi lhão
do Inatel, e é da responsa bili da -
de da Federação Portu guesa de
Andebol e Associação de Ande -
bol de Viseu. 

O Cam peonato Mundial de
Full-Contact vai animar o dia e
a noite de27, no Pa vilhão Gim -
no desportivo do Fontelo, com
os diversos combates de elimi -
na tórias e finais, para a atribui -

ção de títulos mundiais. 
A Federação Portuguesa de

Full-Contact, com sede em Vi -
seu, tem a responsabilidade da
sua realização, sendo o evento
homologado pelas diversas Fe -
de rações Internacionais de ar -
tes marciais. 

Ambas as organizações dos
re feridos eventos internaci o -
nais, contam com o apoio da
Ex  povis (Feira de S. Mateus)

Como aperitivo, Viseu vai re -
ce ber, já amanhã, na Avenida
Eu ropa, larga dezenas de ciclis-
tas e adeptos da modalidade,
com o final da 5.ª etapa da 73.ª
Vol ta a Portugal que parte de
Oli  veira do Hos pi tal.
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Andebol
ABC e Xico apresentam plantéis

O ABC e o Xico Andebol apresentam hoje os seus 

plantéis para a temporada 2011/12.

Os primeiros a fazê-lo são os vimaranenses, às 16h00, 

no seu pavilhão, enquanto o ABC começa às 18h00, 

no Flávio Sá Leite, a nova temporada, este ano sob 

orientação de Carlos Resende.
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Da Semana do Andebol Na-
cional, que terá lugar na cidade 

Torneio de Portugal de 25 a 28 de Agosto

Fafe promovida a capital do andebol português
de Fafe, de 22 a 28 de Agosto 
de 2011, faz parte o Torneio 

de Portugal, com a presença 
do FC Porto, SL Benfica, Spor-
ting, ABC de Braga, selecção 
de Angola e Lugi Handboll, 
da Suécia.

A Semana do Andebol Na-
cional, evento que terá lugar 
na cidade de Fafe, de 22 a 28 
de Agosto de 2011, conta com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Fafe que, em parceria com a 
Federação de Andebol de Por-

tugal e a Associação de Ande-
bol de Braga, irão promover e 
organizar não só um grande 
momento de festa, convívio e 
celebração entre os amantes 
do andebol, mas também de 
alta competição e promoção 
da modalidade. 

De 25 a 28 de Agosto, será 
o Pavilhão Municipal de Fafe 
o palco para o Torneio de Por-
tugal – torneio internacional 

de seniores masculinos que 
contará com a participação de 
seis equipas: FC Porto, Benfi-
ca, Sporting, ABC de Braga, se-
lecção de Angola e Lugi Han-
dboll, da Suécia. 

À semelhança de anos an-
teriores, trará ao público no 
Municipal de Fafe e aos fãs 
em casa, e a casa de todos 
os amantes da modalidade 
através da RTP 2, que trans-

mite em directo dois jogos, 
espectáculos de andebol ao 
mais alto nível, num torneio 
com entradas livres que se es-
pera competitivo e uma exce-
lente preparação para as equi-
pas portuguesas no seu início 
de época tanto nacional, como 
internacional. 

Calendário
de jogos 

Dia 25 de Agosto :

15h00: Selecção de Ango-
la-FC Porto 

17h00: Lugi Handbol-ABC

Dia 26 de Agosto

15h00:Sporting-Selecção 
de Angola 

17h00:Benfica-Lugi Han-
dbol 

Dia 27 de Agosto

15h00: ABC- Benfica 
17h00: FC Porto-Sporting 

(RTP 2) 

Dia 28 de Agosto 

17h00: Final (RTP 2)

Pavilhão de Fafe vai receber andebol de primeiro nível

DR
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06/08/2011

Investigação científica chega à arbitragem

no andebol

 

O Bom Dia Portugal tem destacado a arbitragem nas últimas semanas e em diferentes modalidades.

Hoje vamos até Universidade do Porto, onde existe um projecto de investigação científica pioneiro

sobre a arbitragem no andebol.
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Andebol
ABC e Xico arrancam segunda-feira

ABC de Braga e Xico, duas equipas minhotas que 

disputam o principal campeonato nacional de andebol 

arrancam na próxima segunda-feira para uma nova 

temporada desportiva. Em Guimarães, o Xico arranca 

às 16h00, e em Braga, o ABC faz o mesmo às 18h00.
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Desporto | Duas equipas da Nazaré competem na final nacional de andebol de praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Rádio Nazaré.com

URL: http://www.nazarefm.com/nfm/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:d
esporto--duas-equipas-da-nazare-competem-na-final-nacional-de-andebol-de-
praia&catid=10:desporto&Itemid=24

 

Sexta, 05 Agosto 2011 17:16

 

 A Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia decorre este fim de semana. A competição, que

conta com duas equipas da Nazaré, decorre na Praia de Buarcos, na Figueira da Foz.

 

 As 26 equipas participantes distribuem-se em quatro escalões: rookies e masters, masculinos e

femininos.

 

 As partidas começam sábado às 9 horas e os finalistas entram em campo domingo a partir das

15h40.

 

 Da Nazaré participam a Dicis Team, apurada em 2.º no Circuito Regional de Andebol de Praia, nos

masters masculinos, e as Ice Tikas Girls, em rookies femininos.

 

 A organização é da Federação de andebol de Portugal.
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Diz a Scalabisport, empresa municipal de Santarém que organizou a iniciativa

Jogos «Aqua Fixe» com balanço muito positivo
As emoções regressaram ao

Complexo Aquático de Santarém,
no passado dia 22 de Julho, pelas
21h30, no decorrer da Grande Final
dos Jogos «Aqua Fixe».

Nesta Final, estiveram pre-
sentes as equipas do Vitória Clube
de Santarém I e II, do Gimno Clu-
be de Santarém, “Delícia do Mar”
e “Camarão Tigre”, o Clube de An-
debol de S. Vicente “CAS MARINE”
e os Ex: UDS.

O grande vencedor da noite e

Lazer

para surpresa de todos, foi a equi-
pa do Clube de Andebol de S. Vi-
cente, apelidados de “Cas Marine”,
com 32 pontos, que consolidaram o
1º lugar. A equipa do Gimno Clube
de Santarém “Delícia do Mar”, ga-
rantiu o 2º posto, com 28 pontos e
em 3º lugar, com 22 pontos, ficou a
equipa do Vitória Clube de San-
tarém II.

A equipa “Cas Marine” foi a
grande revelação da noite, man-
tendo sempre e ao longo de todos

os jogos um grande espírito de
equipa, união e competitividade,
alcançando, deste modo, o gratifi-
cante e merecido 1º lugar.

Coube aos vereadores João Lei-
te, Luísa Féria e António Valente,
bem como ao presidente da Scala-
bisport, Luís Arrais, ao adjunto do
presidente da Câmara Municipal,
Vítor Varejão e aos três presidentes
das juntas de freguesia, Carlos
Marçal, Abílio Ribeiro e Nuno Fer-
reira, a entrega dos merecidos pré-

mios, troféus e medalhas às 6 equi-
pas que marcaram presença na
final.

Ao longo das várias jornadas
dos Jogos «Aqua Fixe», a diversão
foi uma constante e os clubes fica-
ram muito satisfeitos com a reali-
zação dos mesmos. O saldo global
dos Jogos «Aqua Fixe» foi bastante
positivo. É de salientar ainda o tra-
balho da Scalabisport e o compa-
nheirismo sentido entre os vários
clubes que aceitaram este desafio. A equipa vencedora, S. Vicentense.
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