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Andebol em promoção
Festand ACV juntou dezenas de atletas 
de todo o norte do país
O Andebol ACV organizou, no passado sábado, mais uma acção de pro-
moção da modalidade, numa manhã repleta de alegria para dezenas de
atletas oriundos de todo o norte do país, que se juntaram no Pavilhão
Municipal ‘Terras de Vermoim’, em Vila Nova de Famalicão.
Vocacionado para os atletas do escalão Bambi, o Festand ACV contou com
a presença de equipas como ABC (Braga), ACF (Fafe), Maiastars (Maia),
Xico Andebol (Guimarães), AAPL (Póvoa do Lanhoso) e Coop. Ensino Dida-
xis (Riba D'Ave).
A actividade, que foi desenhada e posta em prática pelo conjunto de téc-
nicos de nível 1 em formação no ACV Andebol Clube e no âmbito da sua
formação em curso, resultou assim numa manhã plena de actividade. Foi
um hino à prática de andebol que contou também com uma série de acti-
vidades e jogos didácticos na afirmação conjunta da importância da mo-
dalidade em particular, mas também do desporto em geral no salutar de-
senvolvimento e crescimento desde as mais jovens idades.

§Vila Nova de Famalicão
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Andebol da Didáxis em grande 
Iniciadas e juvenis apuradas para os nacionais
As equipas de iniciadas e juvenis da Didáxis apuraram-se para as fases nacionais dos respectivos
campeonatos. Com as vitórias conseguidas no reduto da Juventude do Mar (Esposende), ambos
os escalões estão já matematicamente apurados para a fase nacional. 
No passado sábado, as juvenis venceram por 22-17 num jogo dominado desde o início pelas atle-
tas de Riba de Ave, terminando assim com a possibilidade da equipa da casa chegar ao 2.º lugar.
Estas jovens jogadoras demonstraram a supremacia frente a uma formação que ainda sonhava
com o apuramento. Desta forma, a equipa da Didáxis consegue o apuramento para a fase nacio-
nal.
Já no domingo, a formação de iniciadas da Didáxis deu seguimento ao percurso vitorioso nesta 
1.ª fase vencendo por 25-19. Com apenas um empate durante o percurso no campeonato, as ini-
ciadas estão a cumprir os objectivos e a dar continuidade à boa época realizada no ano anterior,
onde este escalão foi vice-campeão nacional da I Divisão. 
Estes resultados demonstram a qualidade da formação a nível de andebol por parte da Didáxis,
equipas com resultados meritórios com jogadoras que estudam na cooperativa de ensino e que
possuem uma componente desportiva para além da sua vertente académica. 
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GALA DO ABC
| Carlos Costinha Sousa | 

A comemoração dos 80 anos do
ABC/UMinho contou com a
presença de várias figuras ilus-
tres que abrilhantaram ainda
mais uma gala que já resplande-
cia perante a presença de prati-
camente toda a família acade-
mista, mas, principalmente, dos
agraciados com os Galardões Jo-
sé Peixoto Rodrigues [ver caixa
ao lado], que distinguem os ele-
mentos que mais se destacaram
ao longo do ano.

Entre os discursos da praxe, o
jantar e a entrega dos galardões
e de algumas lembranças aos
principais amigos do ABC tam-
bém houve tempo para ser apre-
sentada uma mensagem enviada
por Nuno Grilo, Ricardo Pes-
queira e Fábio Antunes, três jo-
gadores do ABC que não pude-
ram estar presentes na gala por

se encontrarem a representar a
selecção nacional portuguesa de
andebol, mas não quiseram dei-
xar de se associar à gala.

Nos discursos dos responsáveis
governativos e do poder local fi-
cou também a promessa da con-
tinuidade do apoio ao clube para

que possa continuar a crescer fi-
cando também os votos para que
daqui a 80 anos os sucessos con-
tinuem a existir.

Prontos para mais 80 anos de sucessos
ESTÁ ENCERRADO O ANO 2013 com a respectiva galardoação dos elementos que mais se destacaram. Numa gala que contou
com várias presenças ilustres, ficaram no ar promessas de apoio e o desejo de muitos mais anos de sucessos e glória.

CCS

Os galardoados Fernando Areias, Nuno Rebelo, Alexandre Sousa, André Gomes (capitão dos Iniciados A), Gabriel Oliveira e Pedro Seabra

CCS

Alguns dos ilustres presentes na gala de comemoração dos 80 anos do ABC/UMinho

CCS

Pedro Seabra recebeu o galardão de Melhor Jogador do Ano das mãos de Ricardo Rio

Andebol

“Mais uma gala, desta vez
com a presença de gente
muito ilustre. Reunímos o
Governo, o poder local, a
Igreja, reunir a UMinho...
Um momento de grande ale-
gria para nós porque senti-
mos que o ABC tem vindo a
fazer um trabalho que é re-
conhecido e que as pessoas
acarinham este clube. O ano
de 2013 foi um ano de exce-
lente recorte desportivo 
e organizacional.”

Luís Teles
(Pres. ABC/UMinho)

“O ABC é uma grande insti-
tuição desportiva da cidade
de Braga e tem um passado
muito importante no ande-
bol nacional. Entendemos
que devemos marcar pre-
sença nestes momentos
importantes das instituições
para que toda a comunida-
de desportiva do ABC perce-
ba a importância que damos
ao clube e à sua actividade.
São cerca de 180 miúdos que
o ABC tem em formação.”

Emídio Guerreiro
(Sec. Estado Desporto)

“Esta parceria entre o ABC e
a Universidade do Minho tem
dado frutos e não é à toa
que somos actualmente a
melhor universidade euro-
peia a nível desportivo. Esta
conjugação de esforços en-
tre as duas instituições per-
mite fazer um trabalho de
grande qualidade, que pre-
tendemos manter no futu-
ro. É um projecto para con-
tinuar a desenvolver o má-
ximo possível.”

António Cunha
(Reitor UMinho)

“Este é um clube que é uma
marca indelével também da
nossa cidade. Tem não só essa
marca vencedora, já que foi
o primeiro clube campeão
nacional em Braga e tem
vindo a ter sucesso ao longo
dos anos. Para além disso,
tem algo que para nós é
fundamental que é a liga-
ção à formação que tem
dado tão bons resultados.
Queremos concretizar outras
aspirações do clube.”

Ricardo Rio
(Pres. C. M. Braga)

“Temos o princípio de que
tudo o que é humano inte-
ressa à Igreja, que sempre
dedicou uma grande simpa-
tia ao modo de ocupar os
tempos livres e o ABC é isso
que tem feito para muitos
jovens da nossa cidade. O
desporto tem grande im-
portância para o desenvol-
vimento integral da pessoa
e o ABC é um exemplo. Faz
um desenvolvimento de
não mera competitividade.”

D. Jorge Ortiga
(Arcebispo Primaz)

+ premiados
Os vencedores da Gala 
do ABC/UMinho 2013 
são os seguintes:

Adepto do Ano:

Fernando Areias

Dirigente do Ano:

Alexandre Sousa (juniores)

Treinador do Ano:

Gabriel Oliveira (iniciados)

Jogador Revelação:

Nuno Rebelo

Equipa do Ano:

Iniciados A

Jogador do Ano:

Pedro Seabra

+ números
O ABC/UMinho celebrou
80 anos de vida, mas tam-
bém 27 da conquista do
primeiro campeonato, 20
da presença na final da
Taça dos Campeões, oito
da presença na final da Ta-
ça Challenge, seis do 12.º
título de campeão, quatro
anos da 10.ª Taça de Portu-
gal, dois anos do 25.º títu-
lo da formação e um ano
de presença em todas as
fases finais. Página 6
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GALA ABC - 80.º ANIVERSÁRIO
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ABC

80.º aniversário
assinalado 
com esperança
em sucessos 
futuros
Págs. 28 e 30

BARCELOS

Página 8



A9

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 12,28 x 23,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51764276 13-01-2014

SÃO BERNARDO                        38

Treinador: Pedro Lagarto.
João Pinho e Paulo Alo; Hélder Carlos
(2), Augusto Pereira (1), Ulisses Ribeiro
(4), Tiago Sousa (13), Hugo Silva (7) e
Tiago Portas (4) - sete inicial - João
Mieiro, Leandro Rodrigues (2), Fer-
nando Marques (4), Gonçalo Dias, Ri-
cardo Senos, Filipe Lagarto (1), João
Ribeiro e Nuno Pereira.

MÓDICUS                                        32

Treinador: Rui Moreira.
Bruno Almeida e Ivo Sousa; Hilário Silva
(4), Rui Costa (1), Nuno Loureiro (5),
Paulo Barbosa (6), José Ribeiro (6) e
João Faria (4) - sete inicial - Xico Silva
(2), Tiago Silva (3), João Ferreira (1),
Paulo Moura e José Gamboa.

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 18-19.

Carlos Delgado

Depois de uma primeira parte
onde os processos defensivos
estiveram longe do mínimo exi -
gível, a equipa aveirense cor -
rigiu essa lacuna em termos de
atitude e de dinâmica, arran-
cando para uma exibição supe-
riormente conclusiva a todos os
níveis.

Excessivamente atarantados
com as trocas que o adversário
colocava nas movimentações
atacantes, os atletas do São Ber -
nardo, apesar da boa eficácia na
concretização, não conseguiam
ganhar diferença no marcador
capaz de catapultar a equipa
para patamares onde a con-

fiança competitiva se instalasse.
O resultado ao intervalo (18-19)
comprova-o.

No segundo tempo tudo foi
diferente. Aparecendo mais
agressivo e com melhor noção
ao nível das compensações de-
fensivas, o São Bernardo rapi-
damente fez um parcial de 4-0,
conseguindo assim uma dife-
rença de três golos. Mas, mais
importante, foi ter adquirido ní-
veis de confiança que lhe per-
mitiram comandar todas as
operações de modo seguro,
rumo a uma vitória que só não
foi mais expressiva devido ao
mau desempenho defensivo da
primeira parte.

Refira-se ainda que João Pi-
nho, a defender e Tiago Sousa, a
marcar, estiveram em destaque,
por terem sido os que deram
maior contributo para que o São

Bernardo somasse a terceira vi-
tória consecutiva. |

Correcções ao
intervalo deram
força aos locais
Justiça Depois de uma primeira parte fraquinha,
o conjunto orientado por Pedro Lagarto corrigiu os
processos defensivos e embalou para uma vitória folgada

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Tiago Sousa prepara-se para converter um dos seus 13 golos

RICARDO CARVALHAL
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ApurAmento pArA mundiAl de Andebol QAtAr 2015

mais de 3.000 pessoas festejaram vitória 
de portugal em S. João da madeira

Portugal, 35
Estónia, 27

Jogo no Pavilhão das Travessas, em S. João 
da Madeira.
Árbitros: Carlos Cabrejas e Ignacio San-
chez.
Portugal: Hugo Figueira, Ricardo Moreira, 
João Ferraz, José Costa, Gilberto Duarte, 
Dario Andrade, Rui Silva. 
Suplentes: Fábio Antunes, Ricardo Can-
deias, Fábio Magalhães, Wilson Davyes, 
Nuno Pereira, Ricardo Pesqueira, Pedro 
Portela, Pedro Spínola, Bruno Moreira.
Treinador: Rolando Freitas.

Estónia: Marius Aleksejev, Uku-Tanel 
Laast, Mait Patrail, Kristjan Muuga, Martin 
Johannson, Kristo Voika, Jurgen Rooba. 
Suplentes: Marko Slastinovski, Eston 
Varusk, Taavi Tibar, Henri Sillaste, Sten 
Maasalu, Lees Kaspar, Armi Pärt.
Treinador: Jüri Lepp.
Ao intervalo 20-11.

Numa partida que levou 
mais de 3.000 pessoas ao Pa-
vilhão das Travessas, Portugal 
venceu a Estónia por 35-27, 
num jogo a contar para a quarta 
jornada do Grupo 5 da fase de 
apuramento para o play off do 
Campeonato do Mundo de An-
debol de 2015.

A equipa de Rolando Frei-

tas garantiu assim, no passado 
domingo, a segunda vitória 
nesta fase da prova, depois de 
na sua deslocação à Estónia, a 
2 de janeiro, ter batido seleção 
estoniana por 17-25.

A jogar em S. João da Ma-
deira, Portugal entrou em campo 
da melhor forma e, com uma 
aposta no contra ataque, aca-
bou por assumir o comando do 
marcador, que manteve sempre 
até ao final. Já a Estónia, mais 
recuada na defesa, nunca teve 
argumentos para contrariar a 
superioridade da equipa Lusa, 
que ao intervalo já vencia por 
nove golos de vantagem (20-
11). Um resultado justo e que 
se adequava ao que se passava 
em campo.

Na segunda parte, Portugal 
não conseguiu manter o mesmo 
ritmo e a Estónia acabou por 
diminuir a diferença no marcador, 
contudo a vitória dos comanda-
dos de Rolando Freitas nunca 
esteve em causa já que a equipa 
manteve sempre o domínio o 
encontro.
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MuNdial de aNdebOl Qatar 2015

Portugal vence em 
S. João da Madeira P 11
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CAmpeonAto nACionAl dA 2.ª diviSão de SenioreS FemininoS

primeira parte ditou o resultado

ANDEBOL

 Campeonato Nacional de 
Iniciados Femininos

Sanjoanense, 26
Valongo do Vouga, 18 

Sanjoanense: Carla, Joana P., Pipa, Andreia 
S., Rita, Lali, Mariana N., Andreia F., Carol, 
Kika, Catarina, Catarina A., Joana A., 
Mariana B., Cheila.
Técnico: Rui Andrade.

Previa-se um jogo difícil 
para a Sanjoanense, mas a for-
mação alvinegra demonstrou 
todo o seu valor e conseguiu ba-
ter, em casa, a equipa do Valongo 
do Vouga. Durante este jogo as 
atletas locais tiveram sempre 
uma resposta categórica pois não 
deram hipóteses ao adversário, 
construindo uma vitória clara.

 
Fase Apuramento de Juve-

nis Femininos

Alavarium, 31
Sanjoanense, 29 

Sanjoanense: Mariana Rocha; Maria Tava-
res; Joana Pinho; Eulália Silva; Maria Leite; 
Liliana Brandão; Andreia Fernandes; Ana 
Ferreira; Mariana Brandão; Ana Mendes.
Treinador: Manuel António.

A Sanjoanense rumou a 
Aveiro para defrontar o Alava-
rium, num jogo que acabou por 
ser bastante equilibrado, mas 
em que foi mais feliz a formação 
local.

Fase Apuramento de Inicia-
dos Masculinos

S. Bernardo A, 30
Sanjoanense, 30

Sanjoanense: Ramiro Pinho; Paulo Bastos; 
Francisco Silva; Daniel Andrade; Gonçalo 
Fernandes; Guilherme Novo; Rodolfo Silva; 
Joao Costa; Diogo Santos; José Pereira; 

Alexandre Tavares.
Treinadores: José Fonseca e Rosário 
Gestosa.

Partida difícil para a San-
joanense, mas desde cedo os 
alvinegros assumiram o comando 
do jogo e distanciaram-se no 
marcador. Contudo, devido a di-
versas perdas na zona defensiva, 
o S. Bernardo foi equilibrando 
o encontro e o resultado. Na 
segunda parte o desfecho foi 
sempre uma incógnita, com a 
Sanjoanense sempre na frente do 
marcador, mas no minuto final os 
visitantes permitiram o empate.

Fase Complementar de 
Iniciados Masculinos

SC Espinho A, 42
Sanjoanense B, 10 

Sanjoanense: Gonçalo Oliveira; André 
Silva; Manuel Mateus; Luís Fernandes; 
Bernardo Leite; António Guedes; André 
Teixeira; Pedro Almeida.
Treinadores: José Fonseca e Rosário 
Gestosa.

A jogar em Espinho frente 
a um formação mais experiente, 
a Sanjoanense não se conseguiu 
impor à equipa local regressando 
a S. João da Madeira com uma 
pesada derrota. Apesar de tudo, 
os alvinegros nunca baixaram 
os braços e lutaram até ao fim.

 
Campeonato Regional de 

Minis Masculinos

Sanjoanense A, 11
SC Espinho, 27

Sanjoanense: Henrique Novo; João Henri-
ques; Tomas Moreira; Francisco Henriques; 
Gonçalo Pinto; Afonso Moreira; Pedro Silva; 
Miguel Leite; Henrique Andrade; Bruno 
Costa; Carlos Coelho; André Ferreira.
Treinador: Sérgio Paiva.

A jovem equipa da Sanjo-
anense esteve em bom plano 
frente à formação de Espinho. 
Mas apesar de jogar em casa, os 
alvinegros não conseguiram ba-
ter os visitantes, que alcançaram 
uma vitória bastante confortável.

Pts J V E D GM GS
1.º AA	  Espinho 19 7 6 0 1 212 164
2.º S.	  Bernardo 17 7 5 0 2 215 156
3.º Sanjoanense 15 7 4 0 3 176 160
4.º Canelas 11 7 2 0 5 162 189
5.º ACM	  Coimbra 6 7 0 0 6 99 195

Jornada	  10
S.	  Bernardo ACM	  Coimbra AA	  Espinho-‐Canelas
Sanjoanense AA	  Espinho ACM	  Coimbra-‐Sanjoanense

Jornada	  9
-‐

24-‐28

Sanjoanense, 24
AA Espinho, 28

 
Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Roger Gomes e Rúben Maia.
Sanjoanense: Tânia Pinho, Patrícia 
Silva, Joana Santos, Carla Oliveira, 
Ana Silva, Carina Gonçalves, Ana 
Gomes, Mónica Agrela, Mariana 
Silva, Viviana Afonso, Joana Oliveira, 
Maria Teixeira, Ana Araújo, Ana Silva, 
Cláudia Alves, Ana Duarte.
Treinador: Filipe Rosário.
AA Espinho: Rosa Ribeiro, Lúcia 
Duarte, Ana Faria Pereira, “Fina” 
Carvalho, “Lina” Gomes, Andreia 
Silva, Inês Moleiro, “Regi” Ferreira, 
Nina Silva, Paula Vieira, “Catita” 
Pereira, Francisca Castro, Rita Araújo, 
Ana Cláudia Ferreira, Sónia Ribeiro, 
“Pati” Correia.
Treinador: Nuno Baptista.

A jogar em casa, a San-
joanense entrou muito ner-
vosa em campo, sobretudo 
na primeira parte, cometen-
do muitas falhas defensivas, 

situação que permitiu que a 
equipa de Espinho chegasse 
ao intervalo à frente no mar-
cador com uma vantagem de 
sete golos (9-16).

Na segunda parte as al-
vinegras entraram com outra 
atitude e conseguiram equi-
librar o encontro e vencer 
o segundo parcial por três 
golos (15-12). Ainda assim 
não foi suficiente para que 
a Sanjoanense impedisse a 
vitória da equipa forasteira, 
que conseguiu classificar-se 
para a próxima fase do cam-
peonato nacional, quando 
falta ainda uma jornada 
para o final.

Apesar do resultado 
desfavorável, a equipa al-
vinegra continua firme na 
terceira posição da tabela 
classificativa, com 15 pontos.
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Ricardo Ferreira, de dezassete anos, natural do
Lograssol, freguesia da Vacariça, que joga nos
Juniores e Seniores B, pelo Sport Lisboa e Benfica,
na modalidade de Andebol, integrou, no passado
mês de dezembro, o estágio da Seleção Nacional,
que se realizou em Guimarães. O objectivo foi o
de preparação da qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-18
masculino, que se realiza de 10 a 12 de janeiro, em Berlim (Alemanha).
“Portugal integra o Grupo 1, onde juntamente com a seleção portuguesa
estão mais três formações – Alemanha, Hungria e Finlândia -, das quais se
apuram, para a fase final do Campeonato da Europa, as duas primeiras”,
declarou, ao Jornal da Mealhada, o jovem atleta, sobre o campeonato que
se realizará na Polónia, de 14 a 24 de agosto.

andebol

Ricardo Ferreira a
caminho de Berlim

Página 14



A15

  Tiragem: 10400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,65 x 8,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51736608 08-01-2014

Página 15



A16

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 26,26 x 23,25 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51730331 07-01-2014

Página 16



  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 5,90 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 51730331 07-01-2014

Página 17



A18

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 25,63 x 10,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51730354 07-01-2014

Página 18



A19

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 26,90 x 35,44 cm²

  Corte: 1 de 9ID: 51728245 26-12-2013

Se quisermos def i-
nir o ano de 2013 com 
u m a  ú n i c a  p a l a v r a 
esta deverá ser “incer-
teza”. Tomo esta pala-
v ra de um documen-
to da SEDES (“Acabar 
com a incerteza”) tor-
nado público em Ou-
t u b r o  d e  2 01 3  e  n o 
qual se diz, a abrir: “A 
incerteza está a minar 
a conf iança dos por-
tugueses, com conse-
quência s  muito g ra-
ves para a economia 
e para o bem-estar da 
sociedade e dos cida-
dãos.  Quaisquer de -
cisões, das mais sim-
ples, como jantar fora 
ou mudar de carro, até 
à s  m a i s  c omple x a s , 
c o m o  i n v e s t i r  n u m 
projecto empresarial 
ou decidir ter um f i-
lho, são sistematica-
mente adiadas.”

Perante o desequilí-
brio das contas do Es-
tado, era cer to que a 
austeridade seria ine-
v itável. Infelizmente 
c ome ç ou- s e  p or  au-
mentar os impostos e 
cortar “a eito” quando 
o caminho deveria co-
meçar por reduzir as 
despesas do Estado, 
com conta, peso e me-
dida. Isto implicar ia 
a concretização da re-
forma do Estado e esta 
significaria combater 
o desperdício, a buro-
cracia, as duplicações, 
os gastos com vaida-
des pessoais, a incom-
petência, o imobilis-
mo, ... Para tal, seria 
preciso avaliar e de-
cidir em conformida-
de.  Com tempo e ex-
pl icações adequadas 
os portugueses conhe-
ceriam o seu destino e 
saberiam que o cami-

nho seria sempre difí-
cil mas menos incerto 
se fosse feito em con-
junto.

A  d e s i l u s ã o  d e 
2013 continuou a que 
j á  v i n h a  d e t r á s :  o s 
p a r t ido s  n ão  for a m 
c ap a z e s  de  a s s u m i -
rem um compromis-
so  nac iona l  que  no s 
orientasse num trilho 
dif ícil. Por isso, mais 
por tugueses f icaram 
pelo caminho, mesmo 
com a crescente soli-
dariedade a que assis-
timos, e a reforma do 
Estado f icará para as 
calendas. A acontecer 
desta forma, o reben-
tar da próxima cr ise 
é apenas uma questão 
de tempo.

Mas a segunda me-
tade deste ano trouxe 
a surpresa de 2013: 
o emprego começou a 
crescer. Todos diziam 
que só  haver ia  cr ia-
ç ão de emprego com 
taxas de crescimento 
da economia na ordem 
dos 2%, pelo menos. A 
economia está timida-
mente a crescer e, no 
entanto, verif icou-se 
cr iaç ão de emprego. 
Porquê? Para já, não 
há explicações capa-
zes,  mas va le a pena 
fazer o registo.

Não são tempos fá-
ceis os que v ivemos. 
A s  b oa s  not íc i a s  no 
Pais são muito frágeis 
e as que recebemos da 
UE também não che-
gam para nos sossegar 
e  ga ra nt i r  que e st a-
mos no bom caminho. 
A continuar assim, a 
incer teza prolongar-
se-á para 2014.

No entanto, importa 
manter a esperança de 
que algo vai mudar, na 

Europa, em Portugal 
ou localmente. Com as 
eleições autárquicas, 
abriu-se a porta para 
manter acesa essa es-
p e r a n ç a .  C o m  e f e i -
to, um número muito 
signif icat ivo dos de-
cisores polít icos mu-
dou por todo o Pa is, 
inclu indo na Reg ião 
de Viseu. Não se sabe 
ainda se os que entra-
ram são melhores do 
que os que saíram. O 
tempo o dirá. No en-
tanto, pelo menos, ga-
rantiu-se, na vida po-
l i t ic a  p or t ug ue sa ,  a 
mudança dos quadros 
polít icos e a mudan-
ça, só por si, é um bem 
da democracia. A lém 
disso, o novo fenóme-
no das candidaturas 
de grupos de cidadãos 
representará uma cha-
mada de atenção para 
a  ne c e s s id ade  de  o s 
par t idos polít icos se 
organizarem em fun-
ção dos novos tempos. 
Por isso, a esperança 
aberta por estas elei-
ç õ e s  pa ra  u ma nova 
vida autárquica há de 
ser o acontecimento 
de 2013 .  Dele se es-
pera novas pol it ic as 
ma i s  de  ac ordo c om 
um Pais endividado e 
um Estado sem força, 
ma i s  v i rad a s  pa ra  a 
mobilização das ener-
gias dos agentes locais 
e menos paternalista, 
mais orientado para a 
cooperação e o traba-
lho em rede e menos 
para a auto-satisfação 
pelo trabalho feito na 
“quint in ha”  de  c ad a 
um.

2 0 1 3  p o d e r á  s e r , 
pois, um ano de incer-
teza que lança a espe-
rança.

2013 
entre a incerteza e a esperança

Alfredo Simões
Mestre em Economia pela Faculdade de Economia 

de Coimbra
Docente da ESTV

Está a chegar ao fim o 
ano de 2013. Foram mui-
tos os acontecimentos que 
marcaram os 365 dias, 
mas há um que fica na 
memória de todos: os fo-
gos na Serra do Caramulo. 
Agosto de 2013 não mais 
será esquecido. Pelos ami-
gos e familiares das víti-
mas, mas também por to-
dos aqueles que viram 
apreensivos a forma como 
as chamas colheram vidas 
e queimaram hectares e 
hectares de floresta, um 
património que também é 
de todos. Ao trabalho dos 

bombeiros, qualquer ho-
menagem é pouca…

Com o outono chegou 
também uma mudança 
no panorama político do 
país. Com a reorganização 
administrativa em pano 
de fundo, realizaram-se 
as eleições autárquicas, as 
primeiras que obrigaram 
autarcas a não se recandi-
datarem. Em Portugal, o 
PS obteve mais câmaras e 
lidera agora a Associação 
Nacional dos Municípios 
Portugueses. No distrito 
de Viseu também foram 
algumas as surpresas. Ve-

lhos rostos deram lugar a 
novos protagonistas.

No plano desportivo, 
Académico de Viseu e 
Lusitano alegraram os 
seus adeptos ao subi-
rem, de escalão. Cultu-
ralmente, 2013 foi um 
ano em cheio. Por toda 
a  r e g i ão,  o s  e vento s 
marcaram efemérides 
e criaram novos públi-
cos. Um dado positivo 
de que em mais um ano 
de crise a criatividade 
pode ter falta de dinhei-
ro, mas não tem falta de 
originalidade. 

O distrito e 
o ano 2013 
em análise
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Distrito com novo mapa 
autárquico

O PSD conquistou nes-
tas eleições 13 câmaras no 
distrito de Viseu, três dos 
quais em coligação com o 
CDS-PP (todas com maio-
ria absoluta), enquanto o 
PS obteve a presidência de 
onze municípios também 
com maioria absoluta

Os sociais-democratas 
ganharam sozinhos as câ-
maras de Armamar, Mor-
tágua, Penedono, São João 
da Pesqueira, Satão, Ser-
nancelhe, Tarouca, Ton-
dela, Viseu e Vouzela. Em 
coligação com o CDS-PP, 
elegeu as câmaras de La-
mego, Oliveira de Frades 
e Tabuaço.

O PS ganhou em Carre-
gal do Sal, Castro Daire, 
Cifães, Mangualde, Moi-
menta da Beira, Nelas, Pe-
nalva do Castelo, Resen-

de, Santa Comba Dão, São 
Pedro do Sul e Vila Nova 
de Paiva. As Eleições Au-
tárquicas de 2013 tiveram 
algumas particularidades: 
foi o acto eleitoral em que 
muitos dos chamados “au-
tarcas dinossauros” não 
se poderam recandida-
tar, como Fernando Ruas, 
Carlos Marta, Atílio dos 
Santos ou Afonso Abran-
tes. 

Em Viseu, a câmara foi 
disputada por três depu-
tados (Helder Amaral, 
José Junqueiro e Almei-
da Henriques). Após os re-
sultados, o CDS-PP voltou 
a estar presente no execu-
tivo camarário com um 
vereador (Hélder Ama-
ral). Na Assembleia Mu-
nicipal, Filomena Pires da 
CDU foi eleita.

Viseu

Cinfães Resende
Lamego

Armamar Tabuaço

S. João da Pesqueira

Sernancelhe

Tarouca

Vila Nova de Paiva

Satão

Penalva do Castelo

Mangualde

Nelas

Carregal do Sal

S. Comba Dão

Tondela

Vouzela

Oliveria de Frades

S. Pedro do Sul

Castro Daire

Moimenta da Beira

Almeida 
Henriques 
na ANMP

Em novembro, o presi-
dente da Câmara de Vi-
seu, Almeida Henriques, 
foi eleito vice-presidente 
da Associação Nacional 
dos Municípios Portugue-
ses agora liderada pelo so-
cialista Manuel Machado. 
O presidente da Câmara 
de Coimbra sucedeu a 
Fernando Ruas.

Fim de 

freguesias
A reorganização ad-

ministrativa do país que 
levou à redução de 1.168 
freguesias cumpriu-se 
em setembro de 2013 
apesar de quase dois 
anos de protestos da po-
pulação, autarcas e mo-
vimentos políticos. As 
eleições autárquicas de 
29 de setembro de 2013 
decorreram já com a re-
organização adminis-
trativa concluída e em 
vigor mas registaram-
se boicotes de protesto, 
nomeadamente em Ton-
dela. 

O concelho de Viseu  
passou de 34 para 25 
freguesias.

Ano das 
manifestações
Ano de manifestações. 
Várias aconteceram 
em Viseu convocadas 
pelo movimento ‘Que 
se lixe a troika’ e par-
ticipadas por pessoas 
de diferentes idades e 
setores.

Inferno no Caramulo
A época de incêndios florestais ficou marcada pela morte de nove pessoas e a maior 

área ardida dos últimos oito anos. Agosto, particularmente a última quinzena, foi o 
mês mais devastador. 

Da lista dos grandes incêndios fazem parte os fogos que deflagraram na serra do 
Caramulo que, na zona de Tondela, consumiu 6.841 hectares e no concelho de Ta-
rouca, onde as chamas afetaram uma área de 6.026 hectares. 

Mas o inferno foi na Serra do Caramulo, onde dias e dias as chamas não deram des-
canso nem aos bombeiros, nem aos habitantes. Quatro perderam a vida, O desespero 
e o cansaço foi ultrapassado pelo espírito de missão que as centenas de bombeiros 
demonstraram ter na luta contra as chamas.

Autarcas criam Plataforma A25

Os presidentes das câmaras municipais de Viseu, 
Aveiro e Guarda criaram uma plataforma de coope-
ração entre as cidades do eixo da autoestrada A25. 
“Plataforma A25” pretende defender junto do Gover-
no propostas como o desenvolvimento de uma rede 
de conetividade multimodal, o apetrechamento e ar-
ticulação logística e a reabilitação da linha ferrovi-
ária da Beira Alta numa ligação direta entre Aveiro-
Viseu-Guarda, com a conclusão da ligação Guarda-
Covilhã. Os autarcas defendem também “a definição 
de um novo modelo de portagens na A25. Comissão 
de Utentes Contra as Portagens exigem que os autar-
cas peçam o fim do pagamento.

DR

Centro Interpretativo do Vinho em Nelas

A distribuidora de vinhos portugueses Lusovini anunciou o investimento de 1,5 
milhões de euros para criar o Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho do Dão, na 
adega de Nelas. 

A Lusovini é a principal distribuidora de vinhos portugueses para os mercados 
lusófonos, sobretudo Angola e Brasil, estando também presente nos mercados do 
Norte da Europa, dos Estados Unidos da América e asiático.

A maioria dos vinhos que distribui são marcas que resultam de parcerias entre a 
empresa e produtores e enólogos portugueses, com destaque no Dão para os vinhos 
Pedra Cancela, do produtor e enólogo João Paulo Gouveia.

A Região Demarcada do Dão destaca-se pela produção de vinhos de qualidade. Tem 
cerca de 20.000 hectares de vinhas, distribuídas por 60.000 explorações.

DR

PENEDONO

MORTÁGUA
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Autarquia 
anuncia Conse-
lho Estratégico 
de Viseu

A Câmara de Viseu 
criou Conselho Estraté-
gico de Viseu. Um órgão 
de consulta e de aconse-
lhamento do presidente 
da Câmara para o qual 
estão a ser convidadas 
personalidades rele-
vantes e forças vivas do 
concelho, em diferentes 
setores. O professor do 
Instituto Politécnico de 
Viseu Alfredo Simões é 
o relator deste órgão.

Outono Quente 
no Parque Aqui-
lino Ribeiro

O fest iva l  “Outono 
Quente” animou o Par-
que Aquilino Ribeiro, 
em Viseu. Uma organi-
zação da associação cul-
tural Zunzum. O cantau-
tor espanhol Luís Pastor 
foi um dos convidados.

Presidente da 
Junta de Queirã 
foi a sepultar

Mais de duas mil pes-
soas participaram no 
f uneral do presiden-
te da Junta de Queirã, 
Joaquim Mendes, que 
morreu na sequência de 
queimaduras provoca-
das por um incêndio que 
ocorreu no concelho de 
Vouzela.

Apoio aos 
sem-abrigo

Equipas de voluntários 
distribuem nas ruas de 
Viseu um “kit” de comida 
quente aos 50 sem-abrigo 
sinalizados. Uma iniciati-
va da Associação Social, 
Cultural e Espiritualista 
de Viseu.

Binaular e Festival de Som e Região

Festival de Som e Religião “Divina Sonus Ruris” 
organizado pela associação cultural Binaural/No-
dar, de S. Pedro do Sul. Foram apresentados pro-
jetos artísticos desenvolvidos em várias aldeias 
do maciço da Gralheira sobre diferentes aspetos 
do seu património religioso. O festival resulta do 
trabalho realizado durante três semanas por ar-
tistas de Portugal, Espanha, Uruguai, Alemanha, 
Inglaterra, Estados Unidos e Holanda nas aldeias 
de Covas do Monte, Macieira e Sequeiros e no alto 
do S. Macário.

Resende gemina-se com Resende

O concelho de Resende assinou um protocolo de 
geminação com uma cidade brasileira com o mesmo 
nome. A cidade brasileira de Resende é atualmente uma 
das mais importantes do estado do Rio de Janeiro: pos-
sui uma área de 1.116,2 km2, distribuída por sete dis-
tritos, contando com uma população que ultrapassa os 
100 mil habitantes.

Esta é a segunda geminação do município de Resen-
de, que já tem laços de cooperação com a cidade de Bo-
avista, em Cabo Verde.

1.º Festival de Jazz

Concertos no parque Aquilino Ribeiro, música no 
comboio turístico, animação de rua e um “workshop” 
estiveram entre as atividades mais marcantes do pri-
meiro festival de jazz de Viseu, promovido pela Gira 
Sol Azul.

Viseu a 01 do 06

“Viseu a 01 do 06” levou a festa ao centro de Viseu. Durante 24 horas, seis espetá-
culos de várias artes performativas animaram largos e praças e a convidarem à re-
descoberta do território.
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500 anos Foral

O município de Viseu 
assinalou os 500 anos da 
outorga do Foral de D. 
Manuel I à cidade com a 
realização de várias ini-
ciativas ao longo do ano. 
Viseu teve quatro forais, 
o primeiro dos quais em 
1123, concedido pela rai-
nha D. Teresa. O último, 
o “novo foral de Viseu”, 
concedido por D. Ma-
nuel, é datado de 15 de 
dezembro de 1513.

Quinta do Grilo 
investigada

Várias queixas de mora-
dores levaram a que a PSP 
investiga-se, no início do 
ano, o bairro da Quinta do 
Grilo. Em causa a prática 
de prostituição “encapota-
da”, uma vez que não era 
feita a céu aberto, mas em 
vários apartamentos. Os 
moradores daquele bair-
ro residencial de Viseu, si-
tuado junto ao Hospital 
de S. Teotónio há já vários 
anos que se queixam do 
mau ambiente gerado, o 
tema assumiu proporções 
maiores ao ser comentado 
a nível nacional, em vá-
rios meios de comunica-
ção social, chegando mes-
mo a merecer caricatura 
num scatch do programa 
da SIC “Gosto Disto

Criado CERV

Criado o Conselho Empresarial da Região de Viseu 
(CERV), o novo organismo resulta da união de forças 
da associação empresarial e da associação comercial, 
existentes há 30 e 112 anos, respetivamente. Um or-
ganismo que pretende ser a voz do setor empresarial 
junto do poder político, do ensino e da cultura. O novo 
organismo regional pretende trabalhar em conjunto 
com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões 
e os autarcas que as integram, os agentes culturais e os 
estabelecimentos de ensino.

Distrito de Viseu com mais idosos a viver sozinhos

Viseu foi o distrito que, em ter-
mos nacionais, referenciou mais 
idosos a viverem sozinhos e/ou 
isolados no âmbito da operação 
“Censos Sénior” realizada pela 
GNR. Os concelhos do distrito 
de Viseu onde foram referencia-
dos mais idosos a viverem sozi-
nhos e/ou isolados foram Lamego 
(431), Moimenta da Beira (404) e 
Cinfães (327).

Dirigentes da diáspora em Viseu

Dirigentes associativos da diáspora portuguesa oriun-
dos de 13 países estiveram reunidos em Viseu para par-
tilhar as experiências das associações a que pertencem 
e também para conhecerem a realidade em que traba-
lham as associações portuguesas.

PSA: 3.º turno

A PSA anunciou a criação de um terceiro turno de produção na Citroen de Man-
gualde, considerando tratar-se de “um sinal claro de alternativa”, num contexto de 
crise nacional e europeia. A empresa reforçou a produção para 285 veículos por dia 
e criar 300 postos de trabalho para responder ao aumento das encomendas.

Jardins Efémeros

Em julho, a cidade de Viseu foi palco de mais uma edição dos Jardins Eféme-
ros: a terceira e que consolidou este como um dos eventos mais marcantes da ci-
dade. Durante uma semana, foram várias as intervenções artísticas que devol-
veram o centro histórico à população. “Rua Direita – Esta rua não acaba aqui” 
foi uma das iniciativas com maior impato e que envolveu intervenções em quinze 
lojas da Rua Direita.

1ª Convenção de desporto, saúde 
e bem-estar, pôs Viseu a mexer

Decorreu entre 5 e 7 de abril um evento dedicado in-
teiramente ao desporto. O objetivo foi “transformar 
Viseu numa referência desportiva”. A ação, que rece-
beu mais de duas mil pessoas, foi da responsabilidade 
do ginásio Ffitness e da Associação Académica de Vi-
seu. Durante o primeiro fim-de-semana de abril o Pa-
vilhão Multiusos recebeu workshops e masterclasses, 
onde estiveram vários instrutores de renome nacional 
e internacional. Bem como várias provas de diferentes 
modalidades.

Nuno André Ferreira (arquivo)
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Minas de tun-
gsténio e ouro 
em Tabuaço e 
Penedono

A empresa canadiana 
Colt Resources e o Go-
verno assinaram em fe-
vereiro contratos de con-
cessão experimental das 
minas de tungsténio em 
Tabuaço e de ouro em Pe-
nedono, um investimento 
de 97 milhões de euros. 
Os dois projetos mineiros 
permitirão criar mais de 
200 empregos diretos e 
mais de mil indiretos.

Escola Superior 
de Educação de 
Viseu comemo-
rou 30º aniver-
sário

Foi a 30 de abril que a 
Escola Superior de Edu-
cação de Viseu (ESEV) 
comemorou 30 anos de 
existência. A ESEV foi a 
primeira unidade orgâni-
ca de um Instituto Politéc-
nico a entrar em funcio-
namento em Portugal. No 
ano de 1983, iniciaram-
se os primeiros cursos de 
formação de professores 
na antiga Escola do Ma-
gistério Primário. Ainda 
a funcionar neste edifício 
emblemático da cidade de 
Viseu, a ESEV integra o 
conjunto das cinco unida-
des orgânicas que consti-
tuem o Instituto Politéc-
nico de Viseu (IPV).

Reabertura do Paço Episcopal

Após seis anos de obras, cerca de um milhão de euros 
investidos, o Paço Episcopal reabriu portas em janeiro. 
Na altura, ao Jornal do Centro, D. Ilídio Leandro, bispo 
da diocese de Viseu, afirmou que é naquele espaço que 
vai “trabalhar os próximos 13 anos até atingir o limite 
de idade”. No Paço Episcopal estão a funcionar os servi-
ços administrativos de tesouraria, a cúria diocesana, os 
serviços de tesouraria, o tribunal eclesiástico, o secre-
tariado diocesano da comunicação social, a secretaria 
episcopal, a sede o Departamento dos Bens Culturais e 
a regressada livraria e Jornal da Beira. Ali passa a resi-
dir o Bispo da diocese com a sua família.

Emilia Amaral (Arquivo)

“Cortiço” fechou portas

Um dos restaurantes mais conceituados da gastrono-
mia Beirã, “O Cortiço”, um espaço com mais de 50 anos 
de vida, pediu insolvência acabando por fechar portas, 
no início do ano. Na altura, a crise e o aumento do IVA 
para 23%, foram as razões que levaram a que o restau-
rante não resistisse e acabasse por encerrar. Levando 
com ele décadas de história, daquele que foi um dos es-
paços de restauração que fez parte de todos os roteiros 
nacionais e internacionais, frequentado por atores, es-
critores, políticos, turistas…

DR

O ano das subidas

2013 foi um ano de grandes resultados no desporto 
da região. Académico de Viseu e Lusitano subiram de 
divisão, deixando a marca de duas equipas de referên-
cia do distrito.

O Académico regressou aos campeonatos profissio-
nais de futebol e passou a ingressar na Liga 2 Cabovi-
são. Já o Lusitano “trepou” até ao novo Campeonato 
Nacional de Seniores.

Grandes eventos para promover o desporto

Este ano o distrito de Viseu recebeu vários eventos desportivos que para além de 
promoveram as modalidades, levaram a vários pavilhões milhares de adeptos. A As-
sociação de Andebol em parceria com a Federação de Andebol de Portugal promo-
veu a Gala de Andebol e as duas supertaças da modalidade, que trouxeram a Viseu 
equipas como Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto. Já a Associação 
de Futebol de Viseu e a Federação Portuguesa de Futebol trouxeram ao distrito a 
Seleção Nacional de Futebol sub-19, enquanto Moimenta da Beira e Tondela recebe-
ram a Seleção Nacional de Futsal, para os jogos de preparação para o Campeonato 
Europeu de 2014.

Académico de Viseu

Lusitano Futebol Clube

GP

GP GP
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Os rostos que marcaram o ano
O ano é feito de acontecimentos e cada acontecimento tem um ou mais rostos. Em 2013 foram muitos os rostos que marcaram os dias, as semanas e os meses… Rostos 

que atuam nas mais diversas esferas da sociedade. Houve nomeações, distinções, regressos e trabalhos premiados. O Jornal do Centro destaca alguns rostos, individuais, 
mas que simbolizam todo o colectivo que com eles partilha o dia-a-dia.

O coreógrafo Paulo Ri-
beiro, de 54 anos, subiu 
ao palco do Teatro Viria-
to, em Viseu, para estre-
ar “Sem um tu não pode 
haver um eu”, o seu pri-
meiro solo desde 1993.

PAULO RIBEIRO

João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, 
foi eleito presidente do Conselho Regional do Centro. 
Órgão de natureza consultiva, o Conselho Regional é 
composto pelos presidentes dos 78 municípios que in-
tegram a CCDRC, dois representantes das freguesias 
e um de cada entidade com assento na comissão per-
manente de concertação social do Conselho Económi-
co e Social.

JOÃO AZEVEDO

José Morgado, presidente da Câmara de Vila Nova 
de Paiva, lidera a Comunidade Intermunicipal Viseu 
Dão-Lafões. O nome reuniu consenso depois do impas-
se criado entre o PSD e PS na escolha do presidente em 
resultados das eleições autárquicas. O socialista José 
Morgado quer a região a “uma só voz”.

JOSÉ MORGADO

Um novo vírus canino 
foi descoberto por um do-
cente da Escola Superior 
Agrária do Instituto Po-
litécnico de Viseu (IPV). 
João Mesquita é investi-
gador da Escola Superior 
Agrária de Viseu. A estir-
pe ganhou o nome “Vi-
seu”, dado o local da sua 
descoberta.

JOÃO MESQUITA
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Almeida Henriques foi 
eleito presidente da câ-
mara de Viseu. Em 2013 
decidiu deixar a secreta-
ria de Estado da Econo-
mia para abraçar o desa-
fio “lançado pelos vise-
enses”. Na luta entre três 
deputados, acabou por 
sair vencedor.

ALMEIDA HENRIQUES HÉLDER AMARAL

Hélder Amaral conso-
lidou o CDS-PP no conce-
lho de Viseu ao ser eleito 
como vereador da Câma-
ra de Viseu. Um regresso 
do Partido à Câmara que 
já foi liderada pelos demo-
cratas-cristãos.

O secretário de Estado do Poder Local, Leitão Ama-
ro, é do Guardão, no concelho de Tondela. Foi nomeado 
para a nova pasta em abril. Antes ocupava o cargo de 
deputado do PSD  e coordenava o grupo na comissão 
parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território 
e Poder Local.

LEITÃO AMARO

Sandra Oliveira é o “cérebro” dos Jardins Efémeros. 
Um evento que tem promovido o nome de Viseu fora de 
portas. Mentora de uma “ideia criativa e funcional” .

SANDRA OLIVEIRA

Fernando Rodrigues

DR

Fernando Ruas terminou os seus mandatos na Câ-
mara de Viseu. Após 24 anos, o “autarca dinossau-
ro” saiu, mas não fecha a porta a um regresso, até 
porque, conforme diz, foi limitado por uma lei, não 
porque perdeu nas urnas. Em novembro deixou tam-
bém a liderança da Associação Nacional dos Muni-
cípios Portugueses.

FERNANDO RUAS

Ana Bento é o rosto da Associação Gira Sol Azul. Com 
ela, o jazz está sempre na moda. O trabalho na formação 
musical dos mais novos é uma das áreas que a Gira Sol 
Azul promove e que tem vindo a dar os seus frutos.

ANA BENTO

Eduardo Ferrão

Sérgio Silva Monteiro é secretário de Estado das In-
fraestruturas, Transportes e Comunicações. Natural de 
Mangualde, o governante pode ter um papel preponde-
rante em questões vitais para o distrito, nomeadamente 
nas acessibilidades e ferrovia.

SÉRGIO MONTEIRO

Clareza no Pensamento

Incentivos à fixação das empresas 
no interior

Isabel Martins
Docente de Contabilidade e Auditoria na ESTGV 

O ensino superior tem 
vindo a ser confrontado 
com desafios constan-
tes de forma a adequar-
se às novas necessida-
des do ‘mercado’ a par de 
restrições de ordem or-
çamental. Por um lado, é 
imperativo ter uma polí-
tica de proximidade com 
empresas e outras insti-
tuições a fim de respon-
der às suas necessidades 
e, por outro, dotar os seus 
próprios quadros com a 
formação imprescindível 
à certificação dos cursos 
– número de doutorados 
e especialistas nas respe-
tivas áreas de especiali-
zação dos cursos minis-
trados. Este tem sido o 
desafio colocado às dife-
rentes escolas integradas 
do Instituto Politécnico 
de Viseu. 

A título de exemplo, e 
para que seja compreen-
sível o esforço que cada 
um têm feito, no Depar-
tamento de Gestão da Es-
cola de Tecnologia e Ges-
tão de Viseu funcionam: 
5 licenciaturas – Gestão 
de Empresas (1.º curso 
a funcionar na ESTGV), 
Contabilidade e Admi-
nistração (regime notur-
no), Marketing, Turismo 
e Gestão de Empresas 
(pós laboral); e 3 mes-
trados – Finanças Em-
presariais (estão abertas 
as candidaturas relati-
vas à 6.ª edição), Marke-
ting Research e Gestão 
Turística. Para além des-
ta formação que confere 
grau académico, têm-se 
realizado outras forma-
ções com são o exemplo 
do curso de preparação 
para o exame de avalia-
ção profissional de aces-
so à Ordem dos Técni-
cos Oficiais de Contas 
(a decorrer a 12ª edição) 
e o curso de preparação 
ao concurso interno para 
a Categoria de Inspetor 
Tributário.

Os antigos alunos da 
Licenciatura em Conta-
bilidade e Administra-

ção ainda se lembram dos 
longos cinco anos e meio 
que, na melhor das hipó-
teses, levaram para o con-
cluir. Longos anos e por 
muitas noites (já que se 
trata de um curso notur-
no!), sem fins de semana 
(dedicados ao estudo, tra-
balhos de grupo e provas 
de avaliação), sacrifican-
do-se e á famílias.

Depois chegou a ade-
quação a Bolonha … e o 
curso passou para três 
anos. A carga horária, 
imensa, fez as ‘noites’ 
mais ‘pesadas’ … desafio 
que tantos venceram!

A partir do ano leti-
vo 2010/2011, mais uma 
adequação. Desta feita 
para responder às exigên-
cias da Ordem dos Téc-
nicos Oficiais de Contas 
(OTOC) – o novo currí-
culo do curso de Conta-
bilidade e Administração 
já se encontra reconheci-
do com “base académica” 
indispensável para a ins-
crição na OTOC. O curso 
de Gestão de Empresas 
também está acreditado 
pela OTOC, sob a condi-
ção de realizarem as uni-
dades curriculares de 
“opção” indicadas (os in-
teressados poderão con-
sultar na página da web 
da OTOC os cursos acre-
ditados a nível nacional e 
os acreditados sob con-
dição). E, já agora, fica o 
alerta muito importante: 
quem tem uma licencia-
tura (de qualquer escola) 
reconhecida pela OTOC, 
cuja entrada no ensino 
superior se verificou an-
tes de 2010/2011 e ainda 
não se candidatou OTOC, 
terá de o fazer até 31 de 
dezembro de 2015 – fin-
do este prazo (período 
transitório) terá de ade-
quar a sua formação de 
base às novas exigências 
da Ordem (fazendo mais 
unidades curriculares de 
contabilidade, fiscalida-
de, direito empresarial, 
…).

Continua na próxima edição ...
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José Junqueiro liderou 
a candidatura do PS às 
eleições autárquicas no 
concelho de Viseu. Du-
rante a campanha, o ac-
tual deputado do PS op-
tou por distribuir garra-
fas de vinho e de azeite, 
potes de mel e maçãs.

JOSÉ JUNQUEIRO

Começou a jogar no Repeses na equipa masculina 
por não existir, na altura, equipas femininas. Hoje, com 
16 anos, para além de ser uma das atletas da equipa de 
futebol feminino do Viseu 2001, representa as cores da 
seleção. Este ano fez parte do onze escolhido para os jo-
gos de apuramento do Europeu de sub-17. Embora não 
seja uma estreia com a camisola das quinas, Mariana 
Fong fica na história das sub-17, pois foi o primeiro ano 
que este escalão participou na prova. A jovem viseense 
segue as pisadas da treinadora (do Viseu 2001), Fran-
cisca Martins, que também ela foi internacional. Uma 
esperança para todas as atletas do distrito que continua 
a mostrar que o futebol também se faz no feminino.

MARIANA FONG

ANDRÉ COELHO

O jovem jogador de fut-
sal do ABC de Nelas in-
gressou este ano no Spor-
ting de Braga, clube da I 
Divisão Nacional de fut-
sal. Foi ainda chamado à 
seleção Nacional de Espe-
ranças.

A árbitra viseense Olga 
Almeida recebeu as suas 
insígnias FIFA como In-
ternacional. Aos 33 anos 
atingiu desta forma o pon-
to mais alto da sua carrei-
ra na arbitragem portu-
guesa.

OLGA ALMEIDA

DR

GP

GP Em junho Fernando Sebastião voltou a ser eleito para 
continuar a representar o Instituto Politécnico de Viseu 
(IPV). Este será o segundo e último mandato à frente da 
instituição uma vez que a lei de limitação de mandatos 
o impede de voltar a concorrer à presidência, depois de 
quatro anos nos comandos do IPV.

FERNANDO SEBANTIÃO
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“2013 entre 
a incerteza e a 
esperança” 
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