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Trabalho consTruído pelo 
foTógrafo:

José William Vieira

reVisTa eleTrônica,  uma 
maneira inTeligenTe  de 

Você

regisTrar sua fesTa de 
casamenTo, aniVersário ou

qualquer ouTro eVenTo. 

foTografia, TexTo, layouT 
e designe:

José William Vieira

ContatosHome

Os amantes e entusiastas 
do Handebol enchem  o 
Ginásio de Esporte Raul 
Ferraz, para render hom-
enagem  a ex-atleta Nuzia 
Marques Santos.

O idealizador do evento 
Sérgio Medeiros,
ao lado da homenageada 
Nuzia Marques.

http://www.festejai.com.br/
http://www.festejai.com.br/_notes/copia/contato.html
http://www.festejai.com.br/_notes/copia/contato.html
http://www.festejai.com.br/
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Os amantes e entusiastas do Handebol enchem  o Ginásio de Esporte Raul Ferraz, em Vitória da Con-
quista, para render homenagem a ex-atleta Nuzia Marques Santos, eleita melhor atleta do campeonato 
brasileiro em 1980, jogando pela seleção baiana de handebol. 
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Amistoso disputado com garra de 
quem disputa final de competição. 
Amigos,  amigos,  brincadeira  à parte.
Esse era o espírito da competição.
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A juventude fez-se 
presente, e em to-
das as competições 
estava atenta à tudo 
que acontecia na 
quadra.
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Animação!

Alegria!

Fraternidade!

Muito
entusiasmo! 

Entusiasmo! 

Esse foi o espírito 
da competição.
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Jovens aproveitam o interva

Jornalista elaborando o texto para não ser 
traído pela memória na hora da reportagem.

Jovens aproveitam o intervalo para 
trocarem idéias.

A torcida na
expectativa
do gol.

Ao lado, os
atletas 
aguardando 
a vez.
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As atletas param, cruzam os braços 
tentando entender o comportamento do 
árbitro.

A homenageada do dia, a ex-atleta Nuzia 
Marques Santos, ao lado de amigas e con-
vidados.
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Nuzia Marque foi descoberta jogando baleado em 
1976 no colégio CIENB. Aos 17 anos de idade,   con-
vidada  pelo professor Zilton Santana,  defendeu o   
Colégio Paulo VI em competições regionais. Em 1980 
viveu o auge de sua carreira jogando pela seleção 
baiana de Handebol.  No dia 01 de fevereiro de 2014, 
Sérgio Medeiros e amantes do handebol resolveram 
render uma homenagem a esse fenômeno do  Han-
debol  promovendo 10 horas de jogo. Ao perguntar 
sobre a homenagem ela respondeu: “Sinto-me honra-
da com essa homenagem, com esse gesto de carinho. 
Para mim foi maravilhoso  rever os amigos e reviver o 
Handebol.  Estou muito feliz,  muito grata a todos”.
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Em grande estililo, Sérgio Me-
deiros se despediu dos atletas 
prometendo realizar  outros 
eventos,  da mesma magnitude, 
em outras modalidades esporti-
vas, com o proposito de incenti-
var, divulgar e conquistar novos 
adeptos.

Sérgio Medeiros, organizador do evento,  numa entrev-
ista à nossa revista, disse satisfeito com o resultado do 
seu trabalho  por atingir todas as expectativas.  Prometeu 
realizar mais  eventos desse porte de outras modalidades 
esportivas. Agradeceu os patrocinadores e a todos os par-
ticipantes que  reviveram os velhos tempos do Handebol 
conquistense. Disse que o Handebol é um esporte cat-
ivante,  um  jogo de ação e muita  velocidade, que exige 
uma preparação atlética bastante aprimorada. Finalizou 
dizendo que esse evento  serve de incentivo para os jovens 
que estão começando.
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