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ANDEBOL

Artística
de Avanca
joga torneio
de Fafe
A equipa sénior da Associação
Artística de Avanca, que esta época vai participar no Campeonato
Nacional de Andebol 1, inicia hoje
a sua participação no Torneio
Cidade de Fafe, onde para além da
equipa anfitriã, estão também
presentes as formações do Xico
Andebol e do Águas Santas.
Depois da derrota no primeiro
teste de pré-época, frente ao Benfica (22-33), a equipa avancanense
tem agora mais um “ensaio” este
fim-de-semana, que fecha a terceira semana de trabalhos de preparação da temporada 2012/2013.
Hoje, a partir das 19, a Artística
de Avanca defronta o Xico Andebol, jogando-se duas horas depois o encontro Fafe-Águas Santas. Amanhã, às 16 horas, jogam
os vencidos do dia anterior, defrontando-se às 18 horas os vencedores. Para além dos jogos relativos ao Torneio “Cidade de
Fafe”, a Artística de Avanca tem
ainda agendado um outro jogo
de treino para domingo de manhã, a partir das 11 horas, com o
Andebol Clube de Fafe.l
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> Estrutura da época anterior acrescentada de quatro reforços e três juniores.
EQUIPA FORMADA POR JOGADORES DA REGIÃO

ANDEBOL

Andebol Clube de Fafe
quer continuar na primeira
Manter a equipa na primeira divisão nacional com a “prata da casa” é objectivo para
2012/13 do treinador do Andebol Clube de Fafe, Nuno Santos.
> rui serapicos

Um guarda-redes, um ponta-esquerda, um pivot e um central/
/lateral são os reforços da equipa
de andebol do Fafe para a próxima temporada, que conta ainda
três juniores.
São quase todos residentes e
formados em clubes da região,
prosseguindo um critério de
contenção ditado pela conjuntura ﬁnanceira, reconheceu o treinador Nuno Santos, realçando
que estiveram em análise possíveis reforços provenientes da
cidade do Porto mas a essa distância já os custos de deslocação
são consideráveis.
Miguel Marinho, 28 anos, formado no ABC de Braga, de onde
transitou pelo ISAVE, FC Porto
e ﬁnalmente Teucro de Pontevedra, clube de onde se transfere
para o Fafe, é o guarda-redes.

RUI SERAPICOS

Equipa do Andebol Clube de Fafe mantém vários elementos da época transacta

Os quatro reforços
O ponta-esquerda é Eduardo
Sampaio, 26 anos, jogador que
passou por clubes como o Fermentões e o Ismai da Maia.
O pivot é Nuno Lobo, 33 anos

ANDEBOL CLUBE DE FAFE — PLANTEL 2012/2013
Nome
Luís Ferreira
Pedro Sousa
Miguel Marinho
Eduardo Sampaio
João Castilho
Luís Pereira
Mário Pereira
Luís Gonçalves
Luís Nunes
Cláudio Mota
Rui Cunha
Armando Pinto
Vladimiro Pires
César Gonçalves
Vítor Ribeiro
João Afonso
João Freitas
Nuno Lobo
José Santos

Posição
guarda-redes
guarda-redes
guarda-redes
ponta-esquerda
ponta-esquerda
ponta-esquerda
central/lat.-esquerdo
lat-esq./ponta esq.
lat.esquerdo
central
central
lat. dir./pta. dir.
lat. dir/pta. dir.
ponta-direita
ponta-direita
pivot
pivot
pivot
lateral-esquerdo

Equipa Técnica

Clube anterior
AC Fafe
AC Fafe
Teucro Pontevedra
AD ISMAI
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
junior
AC Fafe
AC Fafe
AC Fafe
Junior
AC Fafe
Junior
Xico Andebol
Xico Andebol

Nuno Santos (treinador principal)
António Martins (adjunto)

Jogos de preparação
Dias 24 e 25 de Agosto: Torneio de Fafe, com Fafe, Águas Santas, Xico
e Avanca. Dia 29 de Agosto: Jogo com Santana (II divisão). Dia 1 de
Setembro: ABC Braga - Fafe. Dias 7 e 8 de Setembro: Torneio do Águas
Santas, com Águas Santas, Fafe, ABC e ISMAI.

e o central/lateral é José Santos,
19 anos, junior do segundo ano
— estes dois transitam dos vimaranenses do Xico Andebol.
“O nosso objectivo é a manutenção na primeira divisão, num

campeonato que vai ser extremamente difícil, tendo em conta
o potencial das outras equipas e
a forma como se reforçaram”,
comenta Nuno Santos. Sobre as
potencialidades da equipa para

I DIVISÃO
prosseguir aqueles objectivos, o
treinador do Fafe observa que
estes são “os reforços possíveis,
tendo em conta o orçamento do
clube”.

“Estes são os
reforços possíveis,
tendo em conta o
orçamento do clube”,
diz o treinador
Nuno Santos

Abdicaram das férias para
três semanas de treino bidiário
O plantel sénior vai contar com
sete juniores, adianta o treinador, vincando que “estamos a
treinar com seriedade” e que vários jogadores, que não têm no
andebol a sua ocupação principal, meteram férias para cumprir
um programa de preparação física de três semanas que está agora a culminar com sessões bidiárias de treinos”.
Fase esta que termina nesta semana, devendo ainda na próxima semana passar a um regime
de treinos diários, embora com
dois dias de treinos bidiários,
orientados pelo adjunto António
Martins.

ARTUR MAGALHÃES, PRESIDENTE DO CLUBE

Mudança de treinador e
aproveitamento de juventude
> r.s.

Na época de andebol que se
aproxima, no projecto do Andebol Clube de Fafe ocorre uma
mudança de treinador dos seniores, com a substituição de Óscar Freitas por Nuno Santos e a
aposta em jogadores jovens .
O presidente, Artur Magalhães,
interpelado pelo CM, explicou
que a mudança de treinador
procurou “alterar rotinas que estavam a ficar instaladas”.
“O professor Óscar Freitas estava há muito tempo com os seniores. Vai continuar no clube
mas com a responsabilidade das
camadas de formação. Isso passa
também pelo aproveitamento da
juventude”, explica o dirigente.
“Temos um sector de formação

RUI SERAPICOS

Artur Magalhães

muito forte e tentamos com a inclusão de sete juniores que o
clube aproveite melhor estes
miúdos”, acrescenta.

Duzentos e vinte atletas
em catorze equipas
Artur Magalhães sublinha que
“temos duzentos e vinte atletas
em catorze equipas. Temos masculinos e femininos, um projecto
iniciado há cinco anos atrás”.
“Temos que aproveitar os nossos jovens, porque somos um
clube sem recursos”, acrescentou
ainda. Questionado pelo CM sobrequal o orçamento do AC Fafe
para esta temporada, aquele
responsável revela ser na ordem
dos 180 mil euros.
“O nosso maior patrocinador é
a Câmara Municipal de Fafe e a
partir daí tentamos fazer com
que a sociedade civil se envolva,
porque é essa uma convicção que
me parece fundamental”, adianta
ainda.
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A. C. Fafe apresentou-se
motivado para a nova época
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HOJE EM VISEU ...

HOJE NA REGIÃO...

Rui Veloso sobe ao palco
da Feira de S. Mateus

Santamaria e Azeitonas
nas Festas dos Remédios

Rui Veloso vai subir hoje ao
palco da Feira de S. Mateus,
a partir das 22h00, no âmbito do Dia Dedicado à Rádio
Renascença, com as re ceitas a reverterem a favor
da Liga dos Amigos da Rádio Renascença. Na zona
relvada, o Teatro Mais Pequeno do Mundo continuará
a encantar os vistantes, a
partir das 21h00.

Lamego dá hoje início às comemorações
das Festas da Nossa Senhora dos Remédios, que vão durar até 8 de Setembro e que
têm como momentos altos a Marcha Luminosa, 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 Concentração Motard à Romaria, à noite actuarão
os Santamaria. Os Azeitonas sobem ao palco no dia 5 de Setembro.

ABERTURA DE MOSTRA
VINHOS DO DÃO
Na Tenda Multiusos da Feira de São Mateus abre,
hoje, às 18h00, a Mostra de
Vinhos do Dão, numa organização da Expovis e da
Comissão Vitivinícola Regional do Dão. A mostra
poderá ser visitada até ao
próximo domingo.
EXPOSIÇÃO
DE BANDA DESENHADA
Está patente até domingo,
na Feira de S. Mateus, a
exposição de banda desenhada “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 Alimentar.
HORÁRIO DE VERÃO
NA BIBLIOTECA
Até 14 de Setembro, a Biblioteca Municipal pratica o
horário de Verão das 9h00
às 19h00, de segunda a
sexta-feira, encontrando-se
encerrada aos sábados, domingos e feriados.
EXPOSIÇÃO NO IPJ
O Instituto Português da
Juventude recebe até ao
final deste mês, na Galeria
de Exposições da Loja Ponto Já, uma mostra de artes

plásticas intitulada “Arte
Nostra Damos”.
COMBOIO TURÍSTICO
O Comboio Turístico anda
a circular. O horário de funcionamento é das 14h30
às 19h30 e das 21h00 às
23h30 (apenas às sextasfeiras e sábados).
MUSEU DO QUARTZO
O Museu do Quartzo está a
disponibilizar uma actividade para pessoas invisuais. Trata-se de um ateliê
apoiado nas propriedades
dos minerais onde o hábito,
a densidade, a clivagem, a
fractura, a dureza e o magnetismo poderão ser explorados. Actividade mediante marcação através do
número 232 450 163.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS
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 “Brinde aos Noivos”. No palco
principal irão actuar os
membros do Rancho Folclórico “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 Braga e CB Cangas (Espanha).
ROTA SANTA EUFÉMIA
Sábado, às 17h00, realizase em Cepões um passeio
pedestre pela Rota de Santa Eufémia. A concentração
é junto à capela meia hora
antes.

EXAME GRATUITO
EM TONDELA
Uma unida de móvel de
mamografia do Núcleo Regional do Centro da Liga
Portuguesa Contra o Cancro está junto ao Centro de
Saúde de Tondela. O serviço gratuito de exame mamográfico digital estará
dispo ní vel até início do
mês de Outubro, de segunda a sexta-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 Setembro na Galeria do Mercado
Municipal de Moimenta da
Beira. Paisagens, figurações expressivas e naturezas mortas são temas recorrentes na obra ainda
curta de Emiliana Lucas
“EGO DO MEU SER”
EM OLIVEIRA DE FRADES
Está patente até ao próximo
dia 30 de Setembro, a exposição de pintura da autoria de Cláudia Soeiro, no
átrio da Biblioteca Municipal 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 permitindo aos mais jovens
uma familiaridade com
estes rituais já algumas
vezes esquecidos.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS
SMILE DANCE
EM MANGUALDE
A praia artificial de Mangualde vai receber sábado
a Smile Dance, integrado
no movimento: “Dance,
pela sua saúde!”. Organizado pela Associação Sorrir, o
evento pretende celebrar o
sol, símbolo da vida e da
alegria.
FESTA DO MEL
NO CARAMULO
A Associação dos Apicultores da Serra do Caramulo

vai levar a efeito no próximo domingo mais uma edição da Festa do Mel e Feira
de Artesanato. O even to
tem lugar no Parque de
Festas de Santa Margarida,
na vila do Caramulo, a partir 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-

sentação técnica de vinhos
Dão de Penalva – selecção
de prémios”, destinada à
imprensa.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE J. CARLOS MENDES
Amanhã, às 17h30, é inaugurada a exposição de pintura “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.
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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 masculina/Zona Sul. Esta época, sem
representação nacional nos juniores - 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

Época quase
a iniciar
No dia 27 de Agosto o
Colégio de Gaia dará ínicio a mais uma época no
nacional de andebol da I
divisão de senires femininos.
A treinadora Paula Castro
vai continuar no comando
da equipa técnica por mais
uma época.
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