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TOME NOTA

ACTIVIDADES NO
MUSEU DO QUARTZO
O Museu do Quartzo está a
disponibilizar uma activi-
dade para pessoas invisu -
ais. Trata-se de um ate-lier
apoiado nas proprie dades
dos minerais onde o hábito,
a densidade, a clivagem, a
fractura, a dureza e o mag-
netismo po de rão ser explo-
rados. Acti vi dade mediante
marcação através do tele-
fone 232 450 163.

EXPOSIÇÃO NO IPJ
O IPJ recebe até ao final
deste mês, na Galeria de
Ex  posições da Loja Ponto
Já, uma mostra de artes
plásticas 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).

CANDIDATURAS 
A DECORRER
Decorre até ao dia 15 de
Setembro o período de can-
didaturas aos cursos de
pós-graduação para o ano
lectivo 2012/2013 da Escola
Superior Agrária de Viseu.
Os cursos são nas áreas de
Agropecuária Sustentável e
Nutrição e Segurança Ali-
mentar.

MEGA AULA DE ZUMBA
O recinto da Feira de São
Ma teus recebe quarta-feira,
a partir das 17h00, uma
me ga aula de Zumba, que
contará com a presença de
Hermann Melo. 

FOTOGRAFIA 
NA FNAC
Encontram-se abertas as
inscrições para a edição
deste ano do workshop de

fotografia da Fnac. Até à
pró xima quarta-feira os in  t -
e ressados podem ins cre -
ver-se para esta iniciativa
que irá decorrer na Casa da
Ín sua com João Cosme.

ROTA DE VÁRZEA
No próximo sábado, pelas
18h00, realiza-se mais um
percurso pedestre, desta
vez em Calde. Os partici-
pantes irão percorrer a Rota

da Ribeira de Várzea.

WORKSHOP
Integrado no programa de
animação das Termas de
Alcafache, a Câmara Muni -
ci pal de Viseu promove, a
exemplo de anos anterio -
res, um conjunto diversifi -
ca do de acções. Sábado, às
21h30, realizar-se-á um
workshop de dança tradi-
cional.

HOJE EM VISEU ...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

HOJE NA REGIÃO...

FESTAS DA CIDADE
EM SANTA COMBA DÃO
Santa Comba Dão realiza as
Festas da Cidade. A Noite
Lusitana é hoje e conta com
a Infantuna (Tuna Académi-
ca da Cidade de Viseu),
Fado em Si, Banda Play e dj
RuiAlex. Amanhã é a vez da
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. O último dia de festa,
fe riado, é dedicado ao emi-
grante, e será repleto de
tradições e música popular
do Rancho Folclórico ‘As
Lavadeiras do Mondego’,
Rancho Folclórico e Etno-
gráfico de São Joaninho,
Grupo de Cantares ‘Viver A
Música’, Grupo de Cantares
‘Mó d´Antiga’ e Tuna de
Santo Estêvão. 

EXPOSIÇÃO
DE ARTESANATO 
Até quarta-feira, 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.

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.

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.

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 DA JUVENTUDE
EM MORTÁGUA
A partir de amanhã 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.

PEDALADAS À NOITE
Quarta-feira, realiza-se, a
partir das 21h00, mais um
passeio guiado de bicicleta
pela vila de Moimenta da
Beira. A organização é do
“Pedaladas - 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.

José Pedro Aguiar-Branco é o
convidado de honra na sessão
solene que assinala o Dia do
Município de Gouveia e que terá
lugar nos Paços de Concelho na
próxima segunda-feira. As ceri -
mónias terão início às 11h00 e
incluem a entrega dos Prémios de
Mérito Es co lar e das bolsas de fre-
quência a alunos do ensino supe-
rior.

Ministro da Defesa no 
Dia do Município de Gouveia

Ao palco principal da Feira de São Mateus sobeesta noite, a partir das 22h00, o Rancho Folclórico  de
Orgens que irá dar a conhecer o seu repertório de música tradicional. No palco 2, criado numa tenda
com 1.500 metros quadrados, localizado junto às diversões, irão actuar os No No, a partir das 23h00.
Amanhã, às 22h00, actuará no palco principal a Tuninha da Associação de Chãos e Casal Mau,
enquanto que pelo Palco 2 passarão, às 21h45, o Teatro Onomatopeia, da Associação Zunzum, com a
peça “Os Emigrantes”, e o dj Zé Guim, a partir da meia-noite.

Rancho Folclórico de Orgens
actua na Feira de São Mateus
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, às 9h30 e às
17h00, em Santo António.
• Plantel do Nacional goza dia de
folga.
• O Clube Naval do Funchal promove
um torneio de futebol ("FUT SOLIDÁ-
RIO"), cuja receita reverte para o Nú-
cleo Regional da Madeira da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, Quinta
Calaça, até 14 de Setembro.
ANDEBOL
• Madeirenses Sara Sousa, Isabel
Góis, Catarina Oliveira e ainda Mó-
nica Soares (Sports Madeira) na se-
lecção nacional sub'18 que prepara

a participação no Mundial de Monte-
negro. Hoje, treino em Oeiras.
VELA
• Guilherme Marques (Techno 293) e
Pedro Moura ("Raceboard"), ambos
do Clube Naval do Funchal, disputam
o "Mundial", na Holanda, até sábado.
• Pedro Correia (Laser 4.7), do CNF,
no "Europeu", na Áustria, até sá-
bado.
TÉNIS/GOLFE
• “Porto Santo em Movimento",
9h/12h30, "ilha dourada", até dia
31.
GOLFE
• Mini Golf Tour 2012, na Praça Cen-

tral do Centro Comercial Fórum Ma-
deira, até dia 2 de Setembro.
DIVERSOS
• Aquagym Summer Fitness, 9h,
12h, 18h e 20h, Hotel Torre Praia, no
Porto Santo, até dia 31.
• ATL "São Roque vai de férias
2012” para crianças dos cinco aos
12, até 14 de Setembro.
• O CD Nacional organiza o "Cool
Adventures - Férias de Verão 2012",
para crianças dos três aos 15 anos,
na Choupana, até dia 31.
• O CDR Santanense organiza a 17.ª
edição das Férias Desportivas, em
Santana, até dia 31.
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7 Andebol. A França conquistou a me-

dalha de ouro, revalidando o título. Na
final, os gauleses derrotaram a Suécia,
por 22-21, tornando-se na primeira
equipa na história da modalidade a de-
ter os títulos olímpico, europeu e mun-
dial ao mesmo tempo. A surpreendente
Suécia, que não se esperava que fosse
além dos quartos de final, repetiu as
medalhas de prata de 1992,1996 e
2000. Antes, a Croácia tinha garantido a
medalha de bronze, ao derrotar a Hun-
gria, por 33-26.
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Textos: David Spranger • Fotos: JM e DR

Objectivo imediato: atingir os quartos-de-final

Dia 16 de Agosto é o dia D. Começa
o Mundial de andebol feminino em
sub-18, com Portugal a marcar pre-
sença neste grande evento. Como já
é habitual, a Madeira está repre-
sentada e bem representada, diga-
se. Esta é sem dúvida alguma a
melhor geração de andebol femi-
nino português nos últimos anos,
sendo apelidada como uma“gera-
ção de ouro”. Depois de ter estado
no último Europeu do seu escalão, a
técnica Filomena Santos consegue
uma vez mais potencializar um
grupo de atletas que representarão
por certo Portugal de formamuito
digna e em quem eu acredito a 100
por cento. Quando se fala em ande-
bol feminino, é obrigatório falar da
Madeira. E a seleccionadora nacio-
nal escolheu quatro jogadoras que
representam clubes da Região,
sendo três delas madeirenses (Ca-
tarina Oliveira, Sara Sousa e Isabel
Góis), para além de Mónica Soares
que joga no Sports da Madeira.
Num lote de 16 atletas, ter quatro
andebolistas “made in Madeira”,
revela uma vez mais que o trabalho
que é feito na nossa ilha é de
grande qualidade. O investimento
que é feito em termos de politica
desportiva da Região está à vista,
sendo real que os clubes madeiren-
ses trabalham bem. Continuamos a
somar títulos em seniores, a partici-
par em fase finais dos nacionais
nos escalões de formação e a abas-
tecer as diversas selecções nacio-
nais. Estamos no caminho certo,
sem loucuras e com os pés bem
assentes no chão. A tarefa do
“sete” nacional não é fácil, pois
para além de Angola, Brasil e
Japão, há ainda a Noruega, uma
potência do andebol feminino. Im-
portante mesmo é começar da me-
lhor forma derrotando Angola. Dai
em diante, o campeonato será sem
dúvida um confirmar das qualida-
des destas jovens jogadoras. Força
Catarina, Isabel, Sara e Mónica! A
Madeira e eu estaremos atentos a
tudo o que vão fazer e torcer por
vocês. Eu acredito e sei que vocês
também. Boa sorte Portugal!

Sandra Fernandes

(directora técnica da AAM)

Madeirenses
à conquista
do Mundial

Sara Sousa, CatarinaOliveira e IsabelGóis, são as três andebolistasmadeiren-
ses que integrama selecçãonacional, que amanhã viaja paraMontenegro,
para participar noCampeonatodoMundo, sub'18 feminino. Ao JM, falamdo
orgulho em representar a selecçãonacional, da conciliaçãodos estudos coma
modalidade edos sonhos profissionais e desportivos que acalentampara o fu-
turo. No imediato, querem levar a equipadas quinas omais longepossível.

Os estudos e a prática desportiva andam de
mãos dadas nas jovens andebolistas madei-
renses que integram a selecção nacional.
Aos 17 anos, e praticando andebol desde os
11 anos, Sara Sousa [foto] está no 12.º ano,
na áerea de Ciências e Tecnologia. «Com
muita vontade é sempre possível conciliar
os estudos com o andebol. É tudo uma
questão de gerir o tempo e acho que o
tenho feito da melhor forma possível», re-
leva, reforçando que «cada coisa tem o seu
espaço e há tempo para tudo, desde que
haja vontade». Espera, no futuro, ser «fisio-
terapeuta. Seria um sonho tornado realizado
e, quem sabe, permitir-me-ia continuar li-
gada ao desporto».
Catarina Oliveira tem um percurso em tudo
semelhante. Tem 18 anos, pratica a modali-

dade há sete, e está, igualmente no 12.º
ano, na área de... Ciências e Tecnologia. E
para não destoar, tal como Sara Sousa, tam-
bém almeja enveredar pela fisioterapia.
Conciliar as duas actividades? «É fácil. Ou
melhor, torna-se fácil com muito esforço e
dedicação. Quando gostamos daquilo que
fazemos, tudo é possível», congratulando-se
por ter «cem por cento de aproveitamento
escolar». Aliás, nem outra coisa poderia ser:
«Se não tiver aproveitamento na escola, os
meus pais não me deixam praticar ande-
bol», conforme constata, sem que esta sua
afirmação soe a qualquer esforço da sua
parte. Percebe-se, perfeitamente, que ela
própria também quer manter este positivo
ritmo, paralelo nas duas actividades que de-
senvolve. 1

Sem aproveitamento escolar
não há andebol...

reportagem

A equipa nacional é orientada por Filomena Santos e vai entrar no mundial de Montenegro com
o firme propósito de chegar, pelo menos, aos quartos-de-final. Para Tal, terá que ficar entre os
dois primeiros classificados do Grupo D, sendo que ao longo da semana irá defontar, sucessiva-
mente, Angola (5.ª feira às 16h00), Brasil (6.ª feira às 16h00), Japão (domingo às 16h00) e No-
ruega (2.ª feira às 20h30). Se ficar entre as duas priemiras, passa então à fase seguintre da
prova. Entre as convocadas, está também Mónica Soares [foto],atleta continental do Sports Ma-
deira, completando-se a lista com Sofia João, Sofia Mota, Patrícia Mendes, Neuza Valente,
Joana Reia, Mariana Faleiro, Ana Gante, Barbara Barbosa, Sara Gonçalves, Soraia Fernandes,
Vanessa Oliveira e Mariana Lopes.

O orgulho de
levar a Madeira
ao Mundial

OPINIÃO
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A guarda-redes Isabel Góis, em termos
de internacionalizações, será a mais
poderosa, confessando que «são mui-
tas...», mas não tem qualquer título na-
cional. «Jogo na AD Camacha e só
tenho títulos regionais», constata. Si-
tuação distinta passa-se com Catarina
Oliveira [foto], guarda-redes do Sports
Madeira, que conta, igualmente, com

muitas internacionalizações e foi já
campeã nacional, de juniores em
2009/10. Em termos de internacionaili-
zações, pela selecção portuguesa,
Sara Sousa é a mais nova, contabili-
zando cinco presenças com a camisola
da equipa das quinas.Mas a lateral di-
reito conta também com um título na-
cional, de iniciados em 2009.

Títulos nacionais e internacionalizações

«É tão bom estar na selecção...»

Isabel Góis [foto] é a benjamim da selecção nacional. É
guarda-redes, tal como Catarina Oliveira, e já perdeu a
conta das inernacionalizações que acumula.Tem apenas
16 anos, frequenta o 11.º ano, na área de Humanidade, e
espera seguir a vertente da psicologia. Visivelmente bem
disposta, sentimento que é justificado com a resposta,
imediata, que «é tão bom estar aqui, na selecção, junto
das minhas colegas», a atleta da AD Camacha reforça,
ainda, que «somos uma família. Somos todas muito uni-
das e talvez esse seja o segredo de chegarmos a uma
fase final do mundial». Perspectiva que «possamos con-
seguir uma boa classificação, entre as melhores»,mas
acrescenta que tal poderá acontecer «sem pressões».
Isabel Góis também concorda que «a Noruega será a fa-
vorita do nosso grupo,mas temos uma palavra a dizer». O
facto de ser guarda-redes, e último obstáculo, não lhe au-
mentam as responsabilidades: «aqui não há disso.Todas
tentamos fazer o nosso melhor e ajudamo-nos umas às
outras, nas coisas boas e nas coisas menos boas».

Três madeirenses iniciaram ontem a preparação es-
pecífica da participação no Campeonato do Mundo
deAndebol, no escalão sub'18 feminino. Integradas na
selecção nacional, Sara Sousa (CDBartolomeu), Isabel
Góis (AD Camacha) e Catarina Oliveira (Sports Ma-
deira), treinaram já ontememOeiras, onde estão con-
centradas, no INATEL, viajando amanhã para o Mon-
tenegro, onde na cidade de Bar vão disputar a fase de
grupos, com o objectivo de se classificarem entre as
duas primeiras e passarem aos quartos-de-final. Nessa
fase incial, Portugal terá como adversárias as selec-
ções de Noruega, Angola, Brasil e Japão.
Filomena Santos, seleccionadora nacional, já o disse

e Sara Sousa também concorda: a Noruega é clara fa-
vorita à vitória final do grupo,mas o segundo lugar está
em aberto. Aliás, a jovem andebolista do CD Bartolo-
meu Perestrelo não descarta, inclusive, a intromissão
na luta (também) pela vitória no grupo. «Parece-me ser
um grupo algo equilibrado e tudo é possível. A No-
ruega é de facto, à partida, favoritamas nós vamos tra-
balharmuito por essa qualificação», conforme relevou
ao JM, ainda na Madeira, antes de viajar ontem bem
cedo para Lisboa.
CatarinaOliveira comunga desta leitura da sua con-

terrânea. «Teoricamente, a Noruega é de facto a favo-
rita, mas nós também temosmuito valor e vamos pro-
curar a melhor classificação possível», disse a atleta
do Sports Madeira, a partir de Aveiro onde aguardava
o início do estágio.
Sara Sousa apresenta como grande arma «o espírito

que impera neste grupo. É espectacular, somosmuito
unidas e estamos empenhadas emconseguir os nossos

objectivos». Um facto, igualmente comungado por
Catarina Oliveira, que destaca que «é muito gratifi-
cante integrar este grupo de jogadores».
No planomais geral, Sara Sousa releva que pretende

«ajudar Portugal a conquistar o melhor lugar possí-
vel», confessando que «ficarmos entre as 10 primeiras
da classificação final destemundial seriamuito bom».
Espera ainda «ter uma boa prestação individual»,
mesmo constatando que «temos entre nós excelentes
jogadoras e todas querem jogar».
Já Catarina Oliveira, releva que «nesta fase das nos-

sas carreiras, estar na selecção e actuar numa prova
comoomundial é um sonho tornado realidade», exal-
tando que «estar neste grupo e numa competição
deste gabarito é também muito importante para a
nossa evolução».
O futuro desportivo para estas duas jovens está em

aberto e dependente dopercurso escolar que venham
a tomar. Sara Sousa, que tem 17 anos e ainda mais um
temporada como júnior, vai permanecer no CD Bar-
tolomeu Perestrelo,mas temconsciência que «quando
chegar a sénior, na Região só posso actuar no Sports
Madeira ou noMadeira SAD». Todavia, não faz grandes
planos nessa área, porque «depende da universidade
onde vou estudar». Se for para o Continente, «é óbvio
que vou continuar a jogar e estou preparada para re-
presentar qualquer equipa de nível».
Catarina Oliveira, de 18 anos, será já sénior na pró-

xima época. «Para já, no Sports Madeira. Depois, de-
penderá dos estudos», mas diz-se tambémpreparada
para enfrentar «outros desafios, mesmo no Conti-
nente». 1
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Três madeirenses no Mundial de andebol feminino Págs. 20 e 21
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AGRADECIMENTO

Terminada a época desportiva de 2011 /2012, não 
pode o Clube Desportivo de Torres Novas "O.A.A.", deixar 
de fazer  o seu agradecimento público a todos as firmas 
abaixo mencionadas, que nos ajudaram e tornaram possível 
a prática da modalidade a mais de sessenta jovens, mascu-
linos e femininos.

Fialho Ferro; Ti António; Génios à Solta; Café 
Planalto;  Esplanada Jardim; Hotel dos Cavaleiros; Tecno-
almonda; Joaquim Godinho e Filhos, Lda; Barbearia Es-
cudeiro; Thien 21; MS Molduras; Casa Linita; Joaquim 
Matias Pedro; Pizaria Di Marco; Limão Verde; Génius 
Class; José A. Inácio Sucessores; Rigorconta; Clinica 
Veterinária de Torres Novas; Studio Lube; Esmeralda 
Cortinados; Transportes Sérgio Ludovino, Lda; Esicomatic; 
Adoc, Lda; Dica, Lda; Linha Medieval de Seguros, Lda; 
Logimerch, Lda; Polishirt.

Para época de 2012/2013, iremos nas próximas se-
manas dar notícias.

José Augusto

Notícias do Andebol
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ANDEBOL
Selecção de Sub-18
prepara Mundial

Filomena Santos chamou 
16 jogadoras para o estágio 
da Selecção Nacional antes 
do Mundial Sub-18 femini-
no, em Montenegro. A equi-
pa concentra-se dia 12 em 
Oeiras e viaja a 14 para os 
Balcãs, onde integra o Gru-
po D, com Noruega, Brasil, 
Angola e Japão.
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Nazarenos Tátási Team vencem 
campeonato nacional

A Tátási Team (Nazaré) sagrou-se campeã 
nacional de andebol de praia no passado fim-
de-semana, na praia do Marbelo, em Espinho. 
Depois de ter dominado o circuito regional, a 
turma de David Marques seguiu para Espinho e 
o sorteio ditou que ficasse na série A do escalão 
de rookies masculinos.

No primeiro encontro, a Tátási Team bateu 
a O quê? nos dois encontros (20-8 e 24-13). A 
equipa da Nazaré voltou a vencer as duas par-
tidas contra a uEPRO (21-10 e 24-13), seguindo 
para as meias-finais, onde teve pela frente a 
equipa Espinho Andebol de Praia e dominou 

mais uma vez o encontro (17-11 e 21-14). A final 
de rookies masculinos teve frente a frente duas 
equipas do distrito de Leiria que já se tinham 
defrontado na fase de grupos, com a Tátási 
Team a bater a uEPRO (23-13 e 23-18).

A equipa do D. Fuas/Azeitonas ficou na série A 
do escalão de rookies femininos, tendo perdido 
com a equipa aveirense Arsenal de Canelas por 
1-2 (8-9, 8-3 e shoot-out, 3-2) e com a equipa 
BRR11/Kempa On Line por 0-2 (12-7 e 11-7).

Entretanto, os nazarenos This is Team, em 
masters masculinos, terminaram o circuito 
nacional num brilhante 3º lugar.

Página 14



A15

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 8,81 x 16,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43208382 03-08-2012

Andebol

Benfica volta a 
escolher Vouzela

A equipa de andebol do 
Benfica vai voltar a rea-
lizar um estágio de pré-
época em Vouzela.

Pelo terceiro ano con-
secutivo os encarnados 
escolhem aquele conce-
lho para preparar mais 
um ano de competição ao 
mais alto nível.

O estágio do andebol 
benfiquista em Vouzela 
vai decorrer entre 5 e 11 de 
agosto.

Além dos treinos, alguns 

dos quais abertos ao públi-
co, o estágio inclui, no seu 
último dia, a realização de 
um jogo amigável frente 
ao ABC de Braga, e que 
vai ser disputado no Pavi-
lhão Gimnodesportivo de 
Vouzela, pelas 6 da tarde, 
com entrada livre.

A Câmara Municipal de 
Vouzela, que volta a apoiar 
este estágio do Benfica, 
justifica o evento como 
uma forma de promover 
o concelho.

A Terceiro ano a estagiar em Vouzela

N
un

o 
A

nd
ré

 F
er

re
ira
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Freguesia de

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Animação de Verão 
Todos os anos, durante o mês de julho, o Largo Pereira Iná-

cio é alegrado com a  já tradicional Animação de Verão. 
Esta ideia nasceu no início deste século no seio da dire-

ção do Clube de Jazz de Baltar, à qual se associou a Junta de 
Freguesia, liderada na altura por José “ Pataco “.

Foi um evento que veio para ficar e que continua a ser 
uma das realizações culturais mais marcantes da freguesia. 
Existem barracas das associações com venda de artesanato, 
bebidas e rifas. 

Festa em honra da Nossa Senhora das 
Necessidades

A capela, situada no lugar de Fagilde, junto à estrada 
nacional n.º 15, foi construída em honra de Nossa Senhora 
das Necessidades no ano de 1876.  

No 3.º domingo de agosto realiza-se a festa em honra 
da Nossa Senhora das Necessidades, que tem um caráter 
religioso e festivo.

Do extenso programa, destaca-se o seguinte:                                                              
Dia 15 (quarta-feira) : procissão de velas (decorre entre 

o Padrão e a Capela );
Dia 16 (quinta-feira): Atuação da Banda de Baltar às 

22 horas;
Dia 17 (sexta-feira) : Atuação dos “Expansivos de Lor-

delo Viragora” e DJ`s de Baltar;
Dia 18 (sábado) : Atuação da Banda do “Zé do Pipo”;
Dia 19 (domingo): Às 18 horas decorrerá a procissão às 

e haverá muita música ao longo do dia e noite, terminando 
com a Banda Tony Garcia.

Baltar em risco de perder
o helicóptero do INEM

O heliporto de Baltar foi inaugurado há precisamente 
dois anos e custou cerca de dois milhões de euros. No he-
liporto existe um helicóptero do INEM, que foi deslocado 
de Matosinhos para a vila de Baltar, pois as instalações dos 
Bombeiros de Baltar são de primeiro nível e, Baltar tem uma 
situação geográfica invejável, que permite chegar rapida-
mente ao interior e ao litoral. Nas atuais instalações estão 
em permanência dois pilotos, um médico, um enfermeiro e 
um mecânico.  

Há dois anos, Baltar era apontado como um ponto fulcral 
para a segurança, socorro e combate a incêndios. 

O que é que mudou nos últimos dois anos?; Será que se 
vai deitar fora o dinheiro que se investiu?; Será que a Câmara 
Municipal poderá fazer algo?

Estas respostas deverão ser dadas nos tempos mais 
próximos. ■

Nos últimos fins de semana têm atuado muitos grupos, 
onde se destacaram os bombos “bairristas de Baltar” e o 
Grupo de cavaquinhos do Clube de Jazz de Baltar.

No passado dia 27 (sexta-feira), também decorreu um 
momento bastante alto, o teatro “Fado Nosso”, em que a ação 
decorre numa Casa de Fado original, onde se vão cantando, 
passando e passeando várias personagens, temas, sentimen-
tos e situações. O guião e a encenação foram dos conhecidos 
Ana Perfeito e Fernando Soares. Esta realização surgiu no 
âmbito dos Grupos do PT Paredes com Teatro e participaram,  
a Associação Clube de Jazz de Baltar; o Grupo de Teatro 
Amador de Cristelo;  Trupeça – Grupo de Teatro de Rebor-
dosa; Cêteatro – Grupo de Teatro de Cete e Grupo de Teatro 
de Duas Igrejas.

No dia 28 de julho atuaram o Rancho do Centro Social 
e Cultural de Baltar e o Grupo Estrelas D’Ouro.                 

Associação Clube Jazz de Baltar
existe há 19 anos

A Associação Clube Jazz de Baltar nasceu a 23 de julho 
de 1993. A sua história já aqui foi contada, mas vale a pena 
sempre recordar:

 A associação nasceu de uma ideia de um grupo de em-
presários, que junto à atual Rotunda da Família, alugaram 
um espaço que era um local de convívio, onde se delinearam 
as mais variadas estratégias.

Alguns dos empresários que a fundaram eram dos mais 
poderosos do concelho e rapidamente a associação tornou-se 
num local de passagem obrigatório. 

Existiu sempre e continua a existir uma relação estreita 
entre o PSD e a Associação o que se tem refletido numa 
parceria furtuita a todos os níveis, com evidentes resultados 
positivos para a Associação, para a Junta de Freguesia e para 
a cultura de Baltar.

Depois do entusiasmo inicial, em 1998 a associação 
encontrava-se em crise e sem um rumo definido. Com a 
vitória de José Pataco em 1998, foi constituída uma equipa 
na associação, que começou a trabalhar em parceria com 
a Junta de freguesia. A cultura e o desporto tiveram um 
crescimento exponencial naquela época e foram criadas as 
secções de andebol e futsal, que envolveram imensos atletas. 
Foi nessa altura também que se reanimou o teatro em Baltar, 
com algumas peças de grande sucesso em que  selançaram 
as bases para a secção de teatro atual. No presente, a associa-
ção tem uma secção de teatro, uma secção de xadrez e uma 
secção de BTT.  

O “Matos“ e o senhor Fernando
Neste percurso de 19 anos, cheio de sucessos, não se 

pode deixar de recordar duas perdas significativas para 
a associação. Primeiro foi o “Matos“ a partir, que era um 
autêntico “faz tudo“, que tinha um verdadeiro amor há sua 
terra, o que se manifestava em tudo o que se metia e o Clube 
Jazz de Baltar não foi exceção.

Outra perda de grande significado, foi a do Sr. Fernan-
do Sousa, fundador da associação, que era o homem dos “ 
discursos empolgantes “, sendo uma figura respeitada até ao 
fim e dotada de grande carisma dentro da Associação.

Parabéns à Associação Clube de Jazz de Baltar, que 
nestes quase 20 anos de existência, soube transformar-se no 
“farol“ da cultura da vila de Baltar. Página 16
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Vouzela recebe estágio da equipa
sénior de andebol do Benfica

Pelo terceiro ano consecutivo, a equipa sénior de Andebol
do Benfica virá a Vouzela para realizar um estágio de preparação
para a época 2012/2013. De 5 a 11 de Agosto, a comitiva, consti-
tuída por 24 elementos, entre atletas e equipa técnica, desenvol-
verá treinos físicos que ajudarão à preparação da nova época.

O ponto alto do programa deste ano acontece no dia 11 de
Agosto, com o jogo amigável entre o Benfica e o ABC de Braga,
uma das melhores equipas de andebol do país. A partida irá ter
lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Vouzela, pelas 18h00, com
entrada livre.

Do programa do estágio faz ainda parte uma visita às Festas
do Castelo, no dia 5 e a recepção da comitiva no Salão Nobre, no
dia 6.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal pretende promover
a vila e o concelho de Vouzela, associando-a a uma das maiores
marcas desportivas do país.

O 3.º Estágio de Andebol da equipa sénior do Benfica conta
com o patrocínio da Constálica, CPL – Serviços de Plantação e
Limpeza, T&T, Meu Super e com o apoio da Estalagem Quinta do
Vale, Casa Museu Hospedaria, Sequeira & Sequeira, Inatel Viseu,
Visabeira – For Life, Município de S. Pedro do Sul, Município de
Viseu e Associação de Andebol de Viseu.

O programa é o seguinte:
5 de Agosto (Domingo): 21h45 - visita às Festas do Castelo

de Vouzela; 6 de Agosto (2.ª Feira): 17h00 - recepção da comitiva
do Sport Lisboa e Benfica, no Salão Nobre do Município de
Vouzela; 11 de Agosto (sábado): 18h00 – Jogo SLBenfica x ABC
Braga (Pavilhão Gimnodesportivo de Vouzela).
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