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ANDEBOL

Benfica e Águas Santas inauguram pavilhão na Mêda

� O pavilhão do Complexo Des -
portivo da Mêda será inau -
gurado com um encontro entre
as equipas seniores masculinas
de andebol do Benfica e do
Águas Santas. A partida está
agendada para as 16h00 do pró -
xi mo sábado, prevendo-se uma

grande afluência de público.
A anteceder o jogo, pelas

15h00, decorre a sessão solene de
inauguração do pavilhão e a as -
sinatura do protocolo, acto que
contará com a presença do pre -
sidente da Câmara da Mêda,
Ar mando Carneiro, do presi -

den te da Federação de Andebol
de Portugal, Ulisses Pereira, do
co ordenador do pro je cto de de -
senvolvimento do andebol de
Viseu e Guarda, Joaquim Escada
e, ainda, do presidente da Asso -
ciação de Andebol da Guarda,
Mi guel Fonseca. l
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HOJE NA REGIÃO...

FESTAS DA CIDADE
EM SANTA COMBA DÃO
Santa Comba Dão realiza as
Festas da Cidade. Hoje é a
Noite Nostalgia, estando
pro gramado karaoke, um
con certo de uma banda de
tributo a Pink Floyd, da
Ban da Dagiro e do dj Rui
Alex. Amanhã, o último dia
de festa e fe riado, é dedica-
do ao emigrante, e será
repleto de tradições e músi-
ca popular do Rancho Fol-
clórico ‘As Lavadeiras do
Mondego’, Rancho Folclóri-
co e Etnográfico de São
Joa ninho, Grupo de Canta -
res ‘Viver A Música’, Grupo
de Cantares ‘Mó d´Antiga’ e
Tuna de Santo Estêvão. 

EXPOSIÇÃO
DE ARTESANATO 
Até amanhã, a sede da

Associação de ex-Com ba -
tentes Bei rões de Man-
gualde aco lhe uma expo-
sição de artesanato com-
posta por peças da autoria
do associado Bernardino
Norte. A iniciativa, organiza-
da por aquela associação,
conta com o apoio da Câ -
ma ra Municipal de Man-
gualde.

EXAME EM TONDELA 
Uma unida de móvel de ma -
mo grafia do Núcleo Re gio nal
do Centro da Liga Portu gue -
sa Contra o Cancro es  tá jun-
to ao Centro de Saú de de
Ton dela. O ser viço gratuito
de exame ma mográfico digi-
tal estará dispo ní vel até iní-
cio do mês de Outubro, de
segunda a sex ta-feira, das
9h00 às 12h30 e das 14h00
às 17h00.

MOSTRA DOS 130 ANOS
DA LINHA DA BEIRA ALTA
O município de Carregal do
Sal, através do seu Museu
Municipal, promove uma
exposição comemorativa
dos 130 anos da Linha da
Beira Alta, que estará pa -
tente até sábado, no Museu
Municipal Manuel Soares
de Albergaria.

EXPOSIÇÃO 
EM VOUZELA
A Câmara de Vouzela pro-
move a ex po sição "Trans -
pa rências e Opacidades",
no Museu Municipal, pa -
tente até 9 de Setembro.

COMBOIO TURÍSTICO
Até 2 de Setembro, o muni -
cípio de Vouzela disponibi-
liza mais uma vez o com-
boio turístico. 

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

FESTA EM CANAS 
DE SANTA MARIA
Amanhã, a paróquia de
Canas de Santa Maria cele-
bra a sua padroeira princi-
pal, Nossa Senhora da Saú -
de. As celebrações iniciam-
se às 10h00. Às 11h30 cele-
brar-se-á a sagrada euca -
ris tia e às 17h00, será a re -
cepção ao bispo de Viseu,
D. Ilídio Leandro, que pre-

sidirá às cerimónias da
parte da tarde, nomeada-
mente a recitação do Santo
Terço do Rosário e à Con-
sagração da Paróquia.

PEDALADAS À NOITE EM
MOIMENTA DA BEIRA
Amanhã, realiza-se, a partir
das 21h00, mais um pas-
seio guiado de bicicleta pela
vila de Moimenta da Beira.

A organização é do “Pedal-
adas - Clube de Ci clo -
turismo”.

ANDEBOL
EM RESENDE
Sábado, às 17h00, no Pavil-
hão Municipal de Anreade,
em Resende, vão competir
as equipas do FC Porto Vi -
talis e a espanhola Ademar
Léon.

A partir de hoje e até sá -
bado, Mortágua vive mais
uma edição da Festa da Ju -
ventude/Feira das Associa -
ções, também conhecida
por “festa das tasquinhas”,
promovida pelo município
de Mortágua, em parceria
com o movimento associati-
vo do concelho.

Festa da Juventude
começa em Mortágua

Página 5



A6

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 26,60 x 32,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43273014 10-08-2012
XIV TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL DE VISEU

Equipas
de elite
no Torneio
São Mateus

Mais um ano, mais uma 
edição, a qualidade de 
sempre.

O Torneio Internacio-
nal de Andebol da Fei-
ra de São Mateus volta a 
manter elevada a fasquia 
da qualidade organizati-
va e, principalmente, das 
equipas que consegue 
trazer até Viseu.

Este ano quatro equipas 
de nível. Três são top em 
Portugal - ABC de Braga/
UMinho, Sporting Clube 
de Portugal e Sport Lis-
boa e Benfica, e mais uma 
espanhola que dispensa 
apresentações como é o 
caso do Cangas, equipa 
que venceu a Divisão de 
Honra de Espanha e que 
está esta época de regres-
so à Liga Asobal, princi-
pal competição de clubes 
em Espanha.

Dias 25 e 26 de agosto, 
há assim garantia de qua-
lidade num torneio que, 
ano após ano, soube as-
sumir-se como de refe-
rência no calendário de 
pré-época em Portugal, 
numa parceria entre a 
Associação de Andebol 
de Viseu e a Federação de 
Andebol de Portugal que 
continua a manter pela 
região eventos ao mais 

alto nível nesta modali-
dade, seja a nível de equi-
pas ou de seleções.

A importância do Tor-
neio Internacional de 
Andebol da Feira de São 
Mateus alcançou um pa-
tamar de relevo tal que, 
todos os anos, são os 
principais clubes portu-
gueses que fazem ques-
tão de por cá virem jo-
gar. Além da excelência 
das condições que a As-
sociação de Andebol de 
Viseu prima por manter 
no alojamento e estadia 
das equipas, a proximi-
dade com o início da épo-
ca oficial é uma oportu-
nidade dos clubes aqui-
latarem do seu potencial 
competitivo.

Competitivamente o 
torneio vai ter dois jogos 
no sábado. Abre pelas 
16h30 com o ABC/UMi-
nho frente aos espanhóis 
do Cangas (transmissão 
pela FAP TV), seguido do 
sempre apetecível clás-
sico dos clássicos, entre 
Benfica e Sporting. Jogo 
agendado para as 18h30 e 
que terá transmissão di-
reta na RTP2.

No domingo defrontar-
se-ão na Final os vence-
dores das partidas de sá-

bado (17h00), para apurar 
o campeão, enquanto os 
derrotados vão definir os 
terceiro e quarto lugares 
do torneio (15h00). 

As partidas vão ser
realizadas no Pavilhão do 
Inatel, em Viseu, e têm 
entrada gratuita.

Gil Peres

A Sporting e Benfica jogam no sábado, dia 25 de agosto

XIV TORNEIO INTERNACIONAL DE 
ANDEBOL FEIRA DE SÃO MATEUS

Pavilhão Inatel de Viseu

Sábado 25 Agosto 

16h30 (FAP TV)

ABC/Uminho - Cangas

18h30 (RTP2)

Benfica - Sporting

Domingo 26 Agosto 

15h00 (FAP TV)

Apuramento 3º e 4º

Derrotados dos jogos de sábado

17h00 (FAP TV)

Final

Vencedores dos jogos de sábado

Obrigatório ∑ Principais equipas portuguesas fazem questão de jogar 

o torneio viseense, considerado um dos melhores na pré-época
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Lurdes Pereira
�

A equipa sénior de Andebol do
Sport Lisboa e Benfica está em
Vouzela, até dia 11 de Agosto, para
um estágio de preparação para a
época 2012/2013.

A comitiva, constituída por 24
elementos, entre atletas e equipa
técnica, está a realizar treinos físi-
cos.

A presença acontece pelo ter-
ceiro ano consecutivo e para além
de ser uma preparação para a nova
época é também uma forma de di-
vulgação da modalidade que tem
tradição e tem tido praticantes no
concelho ao longo dos anos.

A encerrar o estágio vai decor-
rer, no sábado, dia 11, pelas 18h00,
no Pavilhão Gimnodesportivo de
Vouzela, um jogo amigável entre o
Benfica e o ABC de Braga, com
entrada livre.

«Foi um investimento
importante, mas fruto dos

patrocinadores foram
conseguidas as parcerias para

este estágio que projecta a
imagem do concelho no país»

Na recepção no Salão Nobre, o
presidente da Câmara, Telmo
Antunes, salientou que «desde a
primeira hora que criámos este es-
tágio percebemos a importância de
associar a imagem do Município a
uma marca que é a mais forte em
termos desportivos a nível nacio-
nal, o que dá visibilidade ao conce-
lho, ao sector de desporto da
autarquia e ao investimento que te-
mos efectuado no andebol».

«Quando se fala em investimen-
to no desporto há sempre um re-
verso e a presença do Benfica é para
termos dividendos em termos de
imagem do Município. É com mui-
ta honra que vos recebemos nova-
mente durante uma semana. Tudo
fizemos mais uma vez para que se

Equipa sénior de andebol do
Benfica está a estagiar em Vouzela

sintam em casa e se sintam motiva-
dos para a nova época», adiantou.

«Foi um investimento impor-
tante, mas fruto dos patrocinado-
res foram conseguidas as parcerias
para este estágio que projecta a ima-
gem do concelho no país», realçou.

Joaquim Escada, presidente da
Associação de Andebol de Viseu,
agradeceu o facto de a Câmara estar
preocupada «em arranjar condições
óptimas para que uma equipa como
o Benfica efectue um bom estágio.
É importante e se todas as
autarquias pensassem da mesma
forma o caminho a percorrer era
muito mais curto e teríamos mais
equipas seniores na região a prati-
car andebol. Gostaríamos que ter
todos os concelhos a praticar e já só
faltam três ou quatro».

«Queremos criar na região uma
bolsa grande para ter melhores com-
petições e mais jogadores para as
equipas seniores. Não conseguimos
ter um clube na sede do concelho de
Vouzela e em conjunto foi possível
criar uma Escolinha de Andebol em
S. Miguel do Mato que tem desen-
volvido um trabalho extraordinário
com três escalões. Há muitos miú-
dos a praticar e é um exemplo a
sublinhar», evidenciou.

«O trabalho de parceria, onde
entram as empresas, as câmaras, as
associações de andebol e os gran-
des clubes, é fundamental para cres-
cimento da modalidade na região.
Daqui a seis a oito anos esperamos
ter uma equipa a jogar na 1.ª Divi-

são. Esta amizade com o Benfica,
com outros clubes, com a selecção
nacional é fundamental para sermos
um bloco aglutinador do desporto
junto dos jovens», disse.

O director desportivo do
Benfica, Luís Gomes, frisou que «é
o terceiro ano consecutivo da união
desta família que tem sido benéfica.
Ao longo da época todas as etapas
são fundamentais e o estágio tam-
bém. Queremos ser campeões e ga-
nhar todas as provas. Trabalha-se
diariamente de forma cada vez mais
forte».

A Câmara de Vouzela «tem
apostado cada vez mais no despor-
to e no andebol, proporcionando a
sua prática nesta região tão bela que
merece sempre o nosso apoio. O
estágio vai ser tão bom como nos
anos anteriores e agradecemos todo
o apoio. Sentimo-nos em casa»,
mencionou.

O estágio conta com o patrocí-
nio da Constálica, CPL – Serviços
de Plantação e Limpeza, T&T, Meu
Super e com o apoio da Estalagem
Quinta do Vale, Casa Museu Hos-
pedaria, Sequeira & Sequeira, Inatel
Viseu, Visabeira – For Life, Muni-
cípio de S. Pedro do Sul, Municí-
pio de Viseu e Associação de
Andebol de Viseu.

A equipa sénior de Andebol do
Benfica vai ainda participar no Tor-
neio Internacional da Feira de S.
Mateus a 25 e 26 de Agosto.

Os jogadores e equipa técnica do Benfica, com os responsáveis do
Município e técnico do desporto, o presidente da Associação de Andebol
de Viseu e alguns patrocinadores. (Foto: Câmara de Vouzela)
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Lurdes Pereira
�

Vouzela recebeu, de 1 a 6 de
Agosto, na Alameda D. Duarte
de Almeida, mais uma edição
das Festas do Castelo.

Na 97.ª edição foram desta-
ques as actuações de Amor
Electro e de Per7ume, o 1.º Con-
curso «Alma na Voz» e a inau-
guração do Percurso Pedestre
– PR8 «Trilho da Água e da Re-
sina», em Queirã.

A vereadora do Pelouro da
Cultura da Câmara de Vouzela,
Eugénia Liz, fez um balanço
muito positivo e as expectativas
foram superadas, sendo que «o
cartaz foi para todos os públi-
cos e as Festas do Castelo con-
tinuam a apostar na qualidade
das actividades e dos espectá-
culos».

«A segunda-feira foi que teve
mais público

comparativamente com o
mesmo dia de edições

anteriores»

Como é tradição, os feste-

Festas do Castelo com 6500 entradas pagas
jos arrancaram na quarta-feira
com o Concurso Pecuário, no
espaço da Feira Mensal, que
este ano contou com 58 animais,
sendo 21 bovinos das raças
mirandesa e arouquesa; e 37
caprinos. Esta foi a 42.ª edição
do concurso, cujos objectivos
são promover o convívio entre
produtores, incentivar e divul-
gar a actividade pecuária na re-
gião de Lafões e premiar a qua-
lidade dos animais. Em 2012,
houve uma diminuição de 16
animais, com menos cinco bo-
vinos e menos oito caprinos,
mas a qualidade mantém-se. À
noite actuou a Sociedade Mu-
sical Vouzelense que, como é
tradição, juntou muito público
que aplaudiu com entusiasmo
o repertório apresentado.

Na quinta-feira realizou-se
uma das novidades do progra-
ma deste ano, o 1.º Concurso de
Karaoke «Alma na Voz», com o
tema: Fado, no qual participa-
ram mais de dez pessoas, so-
bretudo jovens intérpretes.

Na sexta-feira, ao fim da tar-
de, foi inaugurada a Feira de

Artesanato, com a actuação da
Sociedade Musical de Moçâ-
medes. Estiveram presentes 58
stands de artesãos de vários
pontos do país, desde os da re-
gião de Lafões, Viseu, Sever do
Vouga, Aveiro, Guarda e Torres
Novas com, entre outros, arte
em pedra, artes decorativas, ar-
tesanato urbano, cestaria e ma-
deiras. A gastronomia também
marcou presença com a doçaria
da região, o mel, o mirtilo e o
fumeiro e ainda os ovos-moles
de Aveiro. Pelas 22h30, actuou
Amor Electro. Numa grande
interactividade com o público,
a vocalista Marisa Liz contagiou
a assistência com a sua energia
e alegria. A encerrar a noite este-
ve o DJ Victor Pirez, do Noites
Bibas.

Na manhã de sábado mais
uma novidade com a inaugura-
ção do Percurso Pedestre – PR8
«Trilho da Água e da Resina»,
em Queirã, com a participação
de 160 pedestrianistas num
trajecto que mereceu a aprova-
ção de todos. Ao final da tarde,
na Alameda, actuou a Socieda-
de Musical Cultura e Recreio de
Paços de Vilharigues que deu a
conhecer um pouco do seu re-
pertório. À noite, após o desfile
das Misses, foi a vez de subir
ao palco o outro grupo que era
cabeça de cartaz: Per7ume, a
banda portuguesa de pop / rock
que animou as pessoas. Coube
ao DJ Vitto encerrar a noite já de
madrugada.

No domingo, à tarde, hou-
ve o desfile dos ranchos folcló-
ricos que à noite actuaram no

palco da Alameda. Este ano par-
ticiparam o Rancho Folclórico
de Vilar (S. Miguel do Mato); o
Conpañia Artística Estampas, da
Colômbia; o Rancho Folclórico
da Afurada, de Vila Nova de
Gaia; o Rancho Folclórico da
Ribeira, de Ponte de Lima; e o
Grupo de Folclore Turco Uhot
que com as suas canções, dan-
ças e trajes encantaram a assis-
tência. A noite terminou com o
já habitual fogo-de-artifício que
juntou muito público, algumas
pessoas deslocaram-se propo-
sitadamente para assistir a este
espectáculo.

A edição deste ano termi-
nou na segunda-feira com a
actuação do Grupo Musical
Ganda Malucos, com música
popular e comédia e que levou
à Alameda muito público.

Eugénia Liz salientou que
«tivemos 6500 entradas pagas
e foram mais do que na edição
do ano passado. As actividades
e espectáculos superaram as
expectativas, uma vez que tive-
ram sempre muitas pessoas. A
segunda-feira foi que teve mais
público comparativamente com
o mesmo dia de edições anteri-
ores».

«As novidades deste ano
tiveram muita adesão. O 1.º Con-
curso de Karaoke «Alma na
Voz» foi do agrado, quer dos
participantes, alguns de fora do
concelho, fruto da divulgação
efectuada; quer da assistência
e superou as expectativas. No
Percurso Pedestre – PR8 «Tri-
lho da Água e da Resina» tive-
mos 160 inscrições, o que tam-

O 1.º Concurso de Karaoke «Alma na Voz» foi dedicado
ao fado. (Foto: Foto Bela)

A vocalista Marisa Liz de Amor Electro interagiu com o
público. (Foto: Câmara de Vouzela)

A Conpañia Artística Estampas, da Colômbia foi uma das
participantes no Festival Internacional de Folclore. (Foto:

Câmara de Vouzela)

bém superou as expectativas e
a opinião geral é que o trajecto é
muito interessante. Os DJ’s ani-
maram a Alameda até altas ho-
ras. Paralelamente a presença
das misses e da equipa sénior
de Andebol do Benfica deram
um colorido diferente aos feste-
jos», realçou.

«A Feira de Artesanato teve
o máximo de expositores e tal-
vez se tenha que pensar noutra
solução, já que os pedidos têm
aumentado. No geral, as ven-

das foram boas e os artesãos
ficaram satisfeitos. O principal
objectivo é a divulgação do ar-
tesanato», evidenciou.

Eugénia Liz frisou que «o
balanço é extremamente positi-
vo e as expectativas foram su-
peradas. O cartaz foi para todos
os públicos e as Festas do Cas-
telo continuam a apostar na
qualidade das actividades e dos
espectáculos».
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PUBLICIDADE

As Festas do Castelo 2012 que decor-
reram, de 1 a 6 de Agosto, na Alameda
D. Duarte de Almeida, em Vouzela, vol-
taram a ter grande adesão do público.

Segundo a organização, nas noites de
entradas pagas, passaram pelo espaço
da Alameda 6500 pessoas.

A 97.ª edição de uma das festas mais
antigas do distrito teve como destaques
as actuações de Amor Electro e de
Per7ume (na foto), o 1.º Concurso «Alma
na Voz» e a inauguração do Percurso Pe-

Muito público nas
Festas do Castelo

destre – PR8 «Trilho da Água e da Re-
sina», em Queirã.

Segundo Eugénia Liz, vereadora do
Pelouro da Cultura da Câmara de
Vouzela, as entradas «foram mais do que
na edição do ano passado. As actividades
e espectáculos superaram as expectati-
vas, uma vez que tiveram sempre mui-
tas pessoas», frisando que «o cartaz foi
para todos os públicos e as Festas do
Castelo continuam a apostar na qualida-
de». Pág. 5>
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XIV Torneio Internacional
de Andebol da Feira de S. Mateus

A Associação de Andebol de Viseu e a Federa-
ção de Andebol de Portugal com o patrocínio
institucional da Câmara Municipal de Viseu e da
Expovis vão realizar, nos dias 25 e 26 de Agosto, no
Pavilhão do Inatel, o Torneio Internacional de Andebol
da Feira São Mateus, com a presença de quatro equi-
pas de referência do andebol nacional e internacional
como Sport Lisboa e Benfica; Sporting Clube de Por-
tugal, ABC / UMinho e CB Cangas.

A organização considera que o Torneio já faz par-
te da História do desporto da secular Feira de São
Mateus, tem sido nos últimos anos, uma das boas re-
ferências do referido projecto desportivo e pretende
aliar à promoção do desporto, especialmente do
andebol, a promoção da Feira São Mateus, a promo-
ção da nossa cidade e região e ainda a dos nossos
produtos de excelência.

A organização está a fazer um grande esforço na
promoção do evento e por isso espera uma grande
adesão dos amantes do andebol, dos desportistas em
geral e de todos os que gostam de ajudar a promover
a sua terra, já que as entradas são gratuitas.
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Depois de um ano a represen-
tar o ABC de Braga, o jovem vize-
lense Simão Félix está de regresso
ao andebol local. Com a reactiva-
ção dos seniores do Callidas, o
guarda-redes volta ao clube onde
despontou para a modalidade e
realizou a sua formação.

“Não foi nada fácil conciliar o
andebol no ABC com o meu curso
superior, por isso optei por
regressar ao Callidas”, explica o
andebolista, tanto mais que não
pretende fazer do desporto
profissão. “Com a passagem pelo
ABC percebi que não quero fazer
carreira do andebol. Para mim,
quero que seja um hobbie, a par
de muitos outros desportos que
pratico, e com ele divertir-me ao
máximo”.

Tal não significa, no entanto,
que Simão Félix não encare com
seriedade o seu compromisso com
o Callidas: “Vamos jogar sempre
para ganhar e, se jogarmos como
temos feito nos treinos, temos
equipa para dar cartas, embora não
saiba como estão as outras
equipas”. Em todo o caso,

Andebol

SIMÃO FÉLIX DE REGRESSO
AO CALLIDAS CLUBE

reconhece ainda, “o mais
importante é jogarmos e com a
reconstituição do escalão dar mais
uma ocupação aos jovens que
gostam da modalidade”. No seu
caso, o andebol dividirá palco com
a licenciatura na área de
Engenharia na Universidade do
Minho, no pólo de Guimarães.

A equipa sénior do Callidas
Clube, que está a ser orientada por
Emiliano, disputará a 3.ª Divisão

Nacional. Entretanto, os treinos fo-
ram suspensos e retomar-se-ão no
dia 27 de Agosto. O campeonato
deverá arrancar entre finais de
Setembro/princípios de Outubro.

Refira-se que, para fazer face
às despesas de participação,
nomeadamente os custos com a
inscrição da equipa, o Callidas
Clube terá uma tômbola nas Festas
da Cidade de Vizela 2012.

SR
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