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Next Generation Handball Cup – AC “Os Lusitanos” Andebol de Primeira 

 

É com enorme satisfação que vos apresentamos a 1ª edição do Next Generation Handball Cup. 

 

A prática do Andebol foi iniciada na freguesia de Santa Cruz do Bispo em 1983, inicialmente como uma 

secção financeiramente autónoma de “Os Lusitanos F.C, de Santa Cruz” e a partir de 1994 como clube 

independente com a denominação atual – Andebol Clube “Os Lusitanos” - mantendo desde o inicio e 

de forma ininterrupta em atividade os jovens de uma das freguesias mais carenciadas do concelho de 

Matosinhos, promovendo a adoção de estilos de vida saudáveis, fomentando a componente desportiva 

enquanto escola de vida e veículo educativo e formativo. 

 

O Andebol Clube “Os Lusitanos” está sediado, quais irredutíveis gauleses dos contos de Astérix, na 

última aldeia do concelho do Matosinhos, Santa Cruz do Bispo, uma freguesia com vários pontos de 

interesse histórico e cultural, os quais pretendemos divulgar e convidar a visitar os participantes no 

decorrer do torneio, a saber: 

 

-  Parque da Ponte do Carro (ponte medieval do sec. XII, moinhos do rio Leça) 

-  Largo da Viscondessa D. Maria Dias de Sousa – benemérita do sec. XIX (igreja paroquial sec. XVIII, 

capela Senhora da Guia com imagem em pedra ançã do sec. XV, Quinta de Santa Cruz e portão Nasoni 

do sec. XVI, barco talhado em bloco de granito, um ex-voto do sec. XVIII, edificado envolvente e 

património natural de centenários exemplares de TilíaTormentosa) 

- Monte S. Brás (conjunto de capelas sec. XVI e XVIII e escultura medieval Homem da Maça do Sec. I) 

 

O Homem da Maça cuja representação reúne várias lendas pagãs para a sua existência, representa um 

guerreiro que vários historiadores atribuem à figura de Amato filho de Hércules, podendo esta 

representação da mitologia grega estar na origem do topónimo do concelho de Matosinhos - Amatus 

Sinus (Porto de Amato em Latim). Recorde-se o importante papel de Santa Cruz do Bispo na margem 

direita do rio Leça, e a proximidade à sua foz, no fornecimento de madeira (os soutos de castanheiros, 

carvalhos e sobreiros) para a construção naval no tempo dos descobrimentos (Sec. XVI e seguintes) no 

estuário do rio Leça. 

 



 

 

 

 

A figura do Homem da Maça é assim o grande inspirador deste torneio, personalizando o espírito 

guerreiro que pretendemos para os nossos jovens atletas ajudando-os na luta diária contra as 

adversidades que se lhes deparam e proporcionando-lhes a adoção de uma vida ativa saudável, 

fazendo das dificuldades forças para se imporem na sua vida pessoal e desportiva. 

 

O torneio decorrerá nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2020 no pavilhão municipal de Santa Cruz do 

Bispo, tendo como principais objetivos a ocupação dos jovens na paragem das férias escolares do 

Carnaval, e divulgação do património natural, histórico e cultural de Santa Cruz do Bispo pelas diversas 

comitivas das equipas convidadas a nível nacional. 

 

Para além dos objetivos referidos, o torneio, destinado a ambos os géneros, masculino e feminino, 

pretende preencher uma enorme lacuna de falta de torneios para o escalão de juniores, o último 

patamar dos escalões de formação, dando resposta à preocupação continua da Federação de Andebol 

de Portugal e Associações relativa ao precoce abandono da vida desportiva por parte dos atletas neste 

escalão etário. 

 

O lema do torneio será “AC Os Lusitanos – Andebol de primeira”, pois o pretendido para esta nova 

geração de atletas é dar-lhes oportunidades de estar e aprender humildemente com os melhores. 

 

Contamos com o apoio de todos para o sucesso deste evento. 

 

Santa Cruz do Bispo, 29 de outubro de 2019 

 


