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ABERTURA DE MOSTRA 
VINHOS DO DÃO
Na Tenda Multiusos da Fei -
ra de São Mateus abre,
hoje, às 18h00, a Mos tra de
Vinhos do Dão, numa orga-
nização da Expovis e da
Comissão Vitivinícola Re -
gional do Dão. A mostra
poderá ser visitada até ao
próximo domingo.

EXPOSIÇÃO 
DE BANDA DESENHADA
Está patente até domingo,
na Feira de S. Ma teus, a
exposição de banda desen-
hada “Franco Caprioli: no
centenário do desenhador -
poeta do mar”.

CANDIDATURAS 
Decorre até ao dia 15 de
Setembro o período de can-

didaturas aos cursos de
pós-graduação da Escola
Superior Agrária de Viseu.
Os cursos são nas áreas de
Agropecuária Sustentável e
Nutrição e Segurança Ali-
mentar.

HORÁRIO DE VERÃO
NA BIBLIOTECA
Até 14 de Setembro, a Bibli -
o teca Municipal pratica o
horário de Verão das 9h00
às 19h00, de segunda a
sex ta-feira, encontrando-se
encerrada aos sábados, do -
mingos e feriados. 

EXPOSIÇÃO NO IPJ
O Instituto Português da
Juventude recebe até ao
final deste mês, na Galeria
de Ex    posições da Loja Pon-
to Já, uma mostra de artes

plás ticas intitulada “Arte
Nos  tra Damos”.

COMBOIO TURÍSTICO
O Comboio Turístico anda
a cir cular. O horário de fun-
cio na mento é das 14h30
às 19h30 e das 21h00 às
23h30 (apenas às sextas-
fei   ras e sábados).

MUSEU DO QUARTZO
O Museu do Quartzo está a
disponibilizar uma activi-
dade para pessoas invisu -
ais. Trata-se de um ateliê
apoiado nas proprie dades
dos minerais onde o hábito,
a densidade, a clivagem, a
fractura, a dureza e o ma -
gnetismo po de rão ser ex -
plorados. Acti vi dade medi-
ante marcação através do
número 232 450 163.

DESFILE DE MODA
NA FEIRA S. MATEUS
O palco 2 da Feira de S.
Mateus recebe amanhã, às
22h30, um desfile de moda
que terá como tema “Brin -
de aos Noivos”. No palco
principal irão actuar os
membros do Rancho Fol-
clórico “As Cabacinhas de
Santiago”

TEATRO EM ALCAFACHE
No sábado, a partir das
21h30, há teatro/animaçã o
de rua em Alcafache.

TORNEIO DE ANDEBOL
O Pavilhão do Inatel recebe,
sábado e domingo o 15.º
Tor neio Internacional de
Andebol Feira de S. Mateus.
A iniciativa conta com a

participação das equipas do
Sporting, Benfica, ABC Bra-
ga e CB Cangas (Espanha).

ROTA SANTA EUFÉMIA
Sábado, às 17h00, realiza-
se em Cepões um passeio
pedestre pela Rota de San-
ta Eufémia. A concentração
é junto à capela meia hora
antes.

HOJE EM VISEU ...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

HOJE NA REGIÃO...

EXAME GRATUITO
EM TONDELA 
Uma unida de móvel de
ma mo grafia do Núcleo Re -
gio nal do Centro da Liga
Portu gue sa Contra o Can-
cro es  tá junto ao Centro de
Saú de de Ton dela. O ser -
viço gratuito de exame ma -
mográfico digital estará
dispo ní vel até início do
mês de Outubro, de segun-
da a sex ta-feira, das 9h00
às 12h30 e das 14h00 às
17h00.

EMILIANA LUCAS EXPÕE 
EM MOIMENTA DA BEIRA
Duas dezenas de quadros a
óleo, da autoria da artista

Emiliana Lucas, intitulados
de “Tarde de Crepes”, vão
estar expostos a partir de
hoje e até dia 20 de Setem-
bro na Galeria do Mercado
Municipal de Moimenta da
Beira. Paisagens, figura -
ções expressivas e natu re -
zas mortas são temas re -
correntes na obra ainda
cur ta de Emiliana Lucas

“EGO DO MEU SER” 
EM OLIVEIRA DE FRADES
Está patente até ao próximo
dia 30 de Setembro, a ex -
posição de pintura da auto-
ria de Cláudia Soeiro, no
átrio da Biblioteca Munici-
pal de Oliveira de Frades.

Esta exposição intitulada
“Ego do meu Ser” é uma
revelação do interior da
artista que é expressa em
cada trabalho. 

FESTA DAS COLHEITAS
A Câmara Municipal de
Castro Daire realiza até hoje
a sua Festa das Colheitas,
evento que pretende ser
uma recriação e promoção
das tradições vividas no
concelho pela altura das
colheitas, perpetuando a
cultura castrense e per-
mitindo aos mais jovens
uma familiaridade com
estes rituais já algumas
vezes esquecidos.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

SMILE DANCE 
EM MANGUALDE
A praia artificial de Man-
gualde vai receber sábado
a Smile Dance, integrado
no movimento: “Dance,
pela sua saúde!”. Organiza-
do pela Associação Sorrir, o
evento pretende celebrar o
sol, símbolo da vida e da
alegria.

FESTA DO MEL 
NO CARAMULO
A Associação dos Apicul-
tores da Serra do Caramulo

vai levar a efeito no próxi-
mo domingo mais uma edi -
ção da Festa do Mel e Feira
de Artesanato. O even to
tem lugar no Parque de
Fes tas de Santa Margarida,
na vila do Caramulo, a par-
tir das 11h00.

APRESENTAÇÃO DE 
VINHOS EM PENALVA
A Câmara de Penalva do
Castelo vai promover, no
pró ximo sábado, pe las
13h00, na Casa da Ínsua,
um almoço para a “Apre -

sen tação técnica de vinhos
Dão de Penalva – selecção
de prémios”, destinada à
imprensa. 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE J. CARLOS MENDES
Amanhã, às 17h30, é inau-
gurada a ex po sição de pin-
tura “intitulada Contrastes”
no Museu Municipal de
Resende. As obras são do
artista J. Carlos Mendes, e
podem ser vistas até ao
final do próximo mês de
Setembro.

Lamego dá hoje início às comemorações
das Festas da Nossa Senhora dos Remé-
dios, que vão durar até 8 de Setembro e que
têm como momentos altos a Marcha Lumi-
nosa, a Batalha das Flores e, no último dia,
a Procissão de Triunfo. A abertura oficial
das Festas está prevista para as 21h30.
Amanhã arranca a já tradicional Concen-
tração Motard à Romaria, à noite actuarão
os Santamaria. Os Azeitonas sobem ao pal-
co no dia 5 de Setembro.

Santamaria e Azeitonas
nas Festas dos Remédios

Rui Veloso vai subir hoje ao
palco da Feira de S. Ma teus,
a partir das 22h00, no âm -
bito do Dia Dedicado à Rádio
Renascença, com as re -
ceitas a reverterem a favor
da Liga dos Amigos da Rá -
dio Renascença. Na zona
rel vada, o Teatro Mais Pe -
que  no do Mundo continuará
a encantar os vistantes, a
partir das 21h00.

Rui Veloso sobe ao palco 
da Feira de S. Mateus
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Andebol
“verde-rubro”
inicia nova época

O Andebol sénior do S Marítimo
iniciou, já, o trabalho com vista
à temporada 2012/2013, onde
vai competir no Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão mascu-
lina/Zona Sul. Esta época, sem
representação nacional nos ju-
niores - por decisão extra-clube
-, o Andebol “verde-rubro” volta
a contar, apenas, com jogadores
madeirenses e com a liderança
de Frederico Machado. Ainda
com algumas indefinições no
plantel, certas são as saídas de
Marco Gil, Brazão e Eduardo,
todos para o Madeira SAD, pelo
que o grupo se apresenta algo
desfalcado. Relativamente à
temporada anterior, verifica-se a
subida de alguns andebolistas
ainda com a idade de juniores.
O sorteio do Campeonato será a
1 de Setembro. 1

Vasco Sousa
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Andebol: novo
desaire das Sub-18

Portugal já deu por terminada
a sua participação na fase de
grupos do Campeonato do
Mundo feminino de Andebol,
no escalão Sub-18, que de-
corre até ao próximo domingo,
no Montenegro. Na sua última
jornada da fase de grupos, a
Selecção Nacional perdeu, de
forma expressiva, frente à No-
ruega, claramente mais forte
do Grupo D, por 26-41, com
10-23 ao intervalo. Portugal foi
último do grupo, só com derro-
tas (0 pontos) e vai disputar os
últimos lugares na 2.ª fase do
“Mundial”. Na equipa das
“quinas” estão quatro madei-
renses: Mónica Soares, Cata-
rina Oliveira (Sports da
Madeira), Sara Sousa (Bartolo-
meu Perestrelo) e Isabel Góis
(Camacha). Na prova do Mon-
tenegro estão ainda os árbitros
madeirenses Duarte Santos e
Ricardo Fonseca. 1

Vasco Sousa

DR
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Andebol

FC Porto faz estágio de 
pré-época em Resende

A equipa do FC Porto, te-
tracampeã nacional de an-
debol, vai realizar o estágio 
de preparação para a próxi-
ma época em Resende. 

Entre os dias 18 e 21 de 
agosto, os portistas vão 
cumprir um programa de 
treinos bi-diários, no Pavi-
lhão Municipal de Anreade, 
estando ainda previsto um 

jogo de preparação frente 
aos espanhóis do Ademar 
Léon. Um jogo agendado 
para amanhã sábado, dia 
18, pelas 17h00, com entra-
da gratuita.

Este estágio do Futebol 
Clube do Porto em Resende 
prevê ainda diversas ações 
sociais de contacto com a 
população e atividades de 

lazer.
Este é já o segundo ano 

em que o Porto faz a pré-
época em Resende, man-
tendo assim uma parceria 
com a autarquia que tem 
também um protocolo ao 
nível da equipa de juniores, 
que faz em Resende os jo-
gos em casa nas competi-
ções em que participa.

A Portistas são “visita” habitual em Resende
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Victor Tchikoulaev:

�Eu cheguei a casa. Eu estou em casa�

Foi com estas palavras que
o Presidente do Xico
Andebol iniciou o seu discur-
so aquando da apresentação da
equipa aos órgãos de comu-
nicação social que teve lugar
na passada 6ª feira.

E, Alves Pinto continuou:
�São estes os objectivos que temos neste
clube. Vamos encarar as competições
com uma equipa de trabalho, um tra-
balho a médio prazo, personificada
na pessoa do Victor Tchikoulaev, que
nós quisemos agregar ao nosso pro-
jecto e que é a garantia de um traba-
lho profissional, sério, prospectivo e vai
dar os seus frutos, seguramente�.

Oito jogos de preparação
Os responsáveis pelo Xico têm já praticamente assegurados

8 jogos de preparação. Assim, na passada 4ª feira, já depois do
fecho da presente edição, o Xico deverá ter recebido o ABC. Para
a próxima 4ª feira está aprazado um jogo-treino frente ao Águas
Santas (19,30 horas). No fim de semana seguinte (24 e 25 de
Agosto) será a vez de disputar o Torneio Cidade de Fafe onde,
para além da equipa da casa, estarão também presentes Avanca
e Águas Santas. Para 5ª feira, dia 30, está reservada a
apresentação aos sócios (19,00 horas) com a recepção ao Sporting.
Dois dias depois será a vez de receberem o Madeira SAD, jogo
que não está, no entanto, ainda confirmado. Finalmente no fim-
de-semana de 7 e 8 de Setembro será a vez de se deslocar até
Redondela (Espanha) onde irão disputar o torneio �O Rosal�
juntamente com a equipa local (Atlético Novás), o Teucro e uma
outra equipa ainda não anunciada.

No passado dia 6 a equipa
do Xico Andebol deu início
aos trabalhos com vista à
preparação da época 2012/
2013. A turma vimaranense,
este ano treinada por Victor
Tchikoulaev que deste modo
regressa ao clube que o
lançou como treinador e que
substitui Nuno Santos que
rumou ao A. C. Fafe,
apresenta-se esta época com
novas ambições, fruto de ter
praticamente mantido o
plantel da época passada
(apenas perdeu Nuno
Gomes e José Santos para o
A. C. Fafe), e ter conseguido
o concurso de 6 atletas com

provas dadas e que serão,
seguramente, uma mais-valia
para a equipa.

Na verdade, passar a
contar com atletas como
Nuno Silva (um regresso) e
Daniel Santos, ambos ex-
Madeira SAD, Rui Lou-
renço, Mário Peixoto e João
Rodrigues, todos ex-ABC e
ainda Filipe Magalhães que
regressa ao clube depois de
ter jogado no ISAVE e ter
estado parado na época
passada, é, sem dúvida, uma
excelente notícia para todos
os adeptos do clube
vimaranense.

E, não se pense que estas
�contratações� têm a ver
com alguma alteração na
política do clube. Nada
disso. A equipa continua a ser
100% amadora apostando os

atletas em jogar no clube
vimaranense uns por puro
�amor à camisola� e outros
por terem a garantia de
poderem continuar a praticar
a modalidade de que gostam
num clube organizado, com
técnicos competentes e que
lhes permitem praticar a
modalidade ao mais alto
nível. Enquanto que na época
passada o Xico era a única
equipa nestas condições, este
ano terá a �companhia� do
neo-primodivisionário
Camões, clube onde também
os atletas não são sequer
subsidiados.

Pese embora os seus
responsáveis não assumam
objectivos para além de �uma
época tranquila�, estamos em
crer que, com este plantel, a
equipa vimaranense tem

todas as possibilidades de
olhar um pouco mais �para
cima�.

De facto, se fizermos uma
análise, ainda que sucinta e,
naturalmente, falível das
restantes equipas,
verificamos que, na nossa
opinião, existem alguns
grupos com objectivos
perfeitamente diferenciados.
Assim, temos as equipas
�milionárias�, profissionais,
do F.C. Porto, Benfica e
Sporting que voltaram a fazer
grandes investimentos
(principalmente as 2 últimas)
e que, naturalmente, lutam
pelo título. Depois, num 2º
grupo temos que colocar
Águas Santas e Madeira SAD
(que perdeu muitos dos seus
principais atletas mas conta
com o técnico Aleksandar

Andebol | Com equipa 100% amadora e Tchikoulaev no comando

Xico deu início aos
trabalhos da nova época

Carlos Gomes
  . texto

PLANTEL XICO ANDEBOL 2012/2013

Donner) que não deverão
sentir grandes dificuldades
para se qualificarem para o
Grupo A na 2ª fase. Restaria,
então, um lugar para esse
ambicionado Grupo A. Para
esse lugar temos que colocar
ABC, Belenenses, Sp. da
Horta e� Xico Andebol.
Finalmente a lutarem pela
fuga à despromoção restarão
o A. C. Fafe e as 2 equipas que
subiram este ano de divisão
� Avanca e Camões.

Repetimos que esta é a
nossa opinião pessoal e
muito falível até porque

temos alguma curiosidade
em ver como se comportam
algumas equipas, tais como
Madeira SAD, Sp. da Horta
e ABC. Mas lá que estamos
convencidos que o Xico
pode entrar naquela luta,
estamos�

O campeonato tem o seu
início no próximo dia 15 de
Setembro e reservou para o
Xico precisamente o mesmo
adversário com que
terminou a época passada:
recebe o A. C. Fafe. Uma boa
oportunidade para entrar
com a �mão direita��

Fernando Alves Pinto:

�Estivemos moribundos, estamos em
convalescença, mas daqui a 1 ano

estaremos a lutar com os melhores�

Dirigiu-se de seguida aos
atletas: �É-lhes devida uma pala-
vra que não tem tido eco quer nos ór-
gãos de comunicação social, quer, prin-
cipalmente, nos nossos sócios, que é a
seguinte: são quase os únicos no nosso
país que, a este nível, competem de forma
completamente gratuita. Isto é desporto,

desporto-desporto e não desporto-in-
teresse. São, pois, um exemplo do que
deve ser o desporto no nosso país. E, é
com estes jovens que nós vamos fazer
esta caminhada de autonomia, em horas
difíceis, e que iremos, no futuro dar passos
mais largos no sentido da afirmação
deste clube no âmbito nacional�.

Finalmente uma palavra
dirigida aos vimaranenses: �O
Xico é o 2º maior clube do concelho.
Em 2013 Guimarães vai ser Cida-
de Europeia do Desporto. Nós
estamos com a cidade. Esperemos que
a cidade e os vimaranenses estejam
connosco, porque este clube precisa do
apoio de todos�.

Questionado sobre os ob-
jectivos para esta época o téc-
nico Tchikoulaev foi pe-
remptório: �Os objectivos são
sempre os mesmos: ganhar. Estamos
a trabalhar para isso e só estamos
preocupados com o que vai aconte-
cer dentro das 4 linhas e estamos a
fazer o melhor possível tendo em vista
as condições reais do Xico Andebol,
e vamos fazer tudo para mostrar às
pessoas que o Xico está vivo e vai
continuar vivo�.

Em relação ao plantel o
treinador não titubeou: �Te-
nho 19 jogadores jovens, cheios de
ambição para fazerem coisas boni-
tas no andebol português. Não vale
a pena especular se vamos ou não
poder contar com mais jogadores.
Temos os que temos e estamos con-

tentes com isso e vamos preparar-
nos para chegar a 15 de Setembro
com a maior força do mundo�.

Confrontado com a hipó-
tese de o Xico poder ter este
ano, em função do plantel,
uma maior ambição
Tchikoulaev não se �defen-
deu�: �Não há 2 épocas iguais. O
ano passado foi uma coisa, este será
outra. Nós vamos pensar jogo a jogo.
Neste momento preparamo-nos para

jogar no dia 15 de Setembro con-
tra o Fafe. Na semana seguinte ire-
mos preparar-nos para o jogo se-
guinte. No campeonato existem 12
equipas que disputam o título de cam-
peão nacional. Há equipas que es-
tão a lutar por esse título. Pergunto
eu: porque não poderá o Xico lutar
também por isso? Quem sabe o que
vai acontecer? A nossa preocupa-
ção é jogo a jogo��

Questionado sobre os
seus sentimentos em regres-
sar ao Xico Andebol, o téc-
nico vimaranense mostrou
sinceridade: �Eu estou em casa.
Não me esqueço que foi aqui que co-
mecei a minha carreira como trei-
nador e aqui passei óptimos momen-
tos. Eu cheguei a casa. Eu estou em
casa��
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