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ANDEBOL O Colégio João de
Barros continua a reforçar-se
para a nova época. Após as
aquisições de Gizelle Carvalho
e Mariama Sanó, a formação
meirinhense adquiriu a lateral-
esquerda Ana Paula Costa.

A jogadora nortenha repre-
sentou nos escalões de forma-
ção o CALE e o Maiastars. A ní-
vel sénior, o clube que repre-
sentou foi a formação de Leça
da Palmeira. O Colégio João de
Barros aposta na conquista do

título para a próxima época,
algo que nesta época fugiu a
dois segundos do final do en-
contro decisivo. 

De regresso ao clube pode es-
tar Raquel Ribeiro, jogadora
formada no emblema de Mei-
rinhas (Pombal). A ponta-di-
reita pode ser a próxima cara
nova a reforçar o conjunto de
Paulo Félix. Quanto a saídas, a
única confirmada até ao mo-
mento é a da lateral-esquerda
Natalina Melo. Cid Ramos

Ana Paula Costa reforça 
Colégio João de Barros

Ana Costa representava o
Leça da Palmeira
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Andebol de Praia
do Marítimo foi
7.º em Sesimbra

A equipa feminina do CS Marí-
timo classificou-se em 7.º lugar
no Circuito Nacional de Andebol
de Praia -categoria “Masters”,
que decorreu em Sesimbra. As
“verde-rubras”, recorde-se, sa-
graram-se vencedoras do Cir-
cuito Regional da modalidade.1
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A selecção portuguesa de juniores A de andebol feminino per-
deu ontem com a Áustria, por 27-24, e vai disputar o grupo
dos 13.º ao 16.º lugares do Europeu de sub-19, a decorrer até
domingo na Dinamarca.A guarda-redes madeirense Isabel
Góis (Sports Madeira) foi, pela terceira vez, eleita pela Federa-
ção Europeia de Andebol (EHF) a Melhor Jogadora de Portugal
em campo.

Portugal perde com a Áustria
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palavrasdeles

rSomos uma equi-
pa verdadeiramente 
nova nestas lides. A 
maioria dos elementos 
participa pela primeira 
vez nestes desafios e 
nunca teve quaisquer 
participações em cam-
panhas e organizações 
partidárias”

Jorge Azevedo
Candidato à União das Freguesias de Viseu, CDS-PP,

na sua apresentação

rNão sei quantas 
freguesias temos neste 
momento, pois tapei 
os ouvidos e não quis 
saber. Quando sair, 
daqui por dois meses, 
deixo o concelho [de 
Viseu] com as mesmas 
34 freguesias”

Fernando Ruas
Presidente da Câmara Municipal de Viseu

(Última reunião descentralizada de juntas de freguesia, em 
Cavernães, 25 de julho) 

rUm projeto impor-
tante [3ª Gala de 
Andebol], porque vai 
trazer a Viseu as televi-
sões, jornalistas nacio-
nais e estrangeiros, o 
que é também uma 
forma de aliar o des-
porto ao turismo, nes-
te caso, promovendo o 
andebol”

Joaquim Escada
Presidente da AAV, em conferência de imprensa

r Viseu tem boas 
práticas do turismo 
de acessibilidade para 
pessoas com mobili-
dade reduzida (...) há 
50 milhões de turistas 
que em todo o mundo 
viajam e que têm essa 
incapacidade”

Pedro Machado
Presidente do Turismo do Centro,
em entrevista ao Jornal do Centro
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Como já vem sendo hábi-
to a programação da Feira 
de São Mateus integra vá-
rias atividades de desporto. 
Este ano o andebol está em 
destaque com uma Gala 
Nacional e várias taças en-
tre equipas nacionais e in-
ternacionais. Na apresen-
tação e assinatura do acor-
do de colaboração entre a 
Federação de Andebol de 
Portugal (FAP), Associa-
ção de Andebol de Viseu 
(AAV), Expovis e a Câma-
ra Municipal de Viseu, Ulis-
ses Pereira, presidente da 
FAP, explicou que a esco-
lha do local “corresponde 
ao trabalho intenso que ao 
longo dos últimos 24 anos 
tem sido levado a cabo pela 
Associação de Andebol de 
Viseu, que tem sido notável 
e considerado como refe-
rência dentro do andebol”.

A 3ª Gala de Andebol, 
que está pela primeira vez 
em Viseu e que já passou 
por Braga e Fafe, visa “pre-
miar todos os que se distin-
guiram na promoção e pro-
jeção do andebol”, explicou 
Joaquim Escada, presiden-

te da AAV, acrescentando 
ainda que, este é “um pro-
jeto importante, porque 
vai trazer a Viseu as televi-
sões, jornalistas nacionais 
e estrangeiros, o que é tam-
bém uma forma de aliar o 
desporto ao turismo, nes-
te caso, promovendo o an-
debol”.

A par da Gala, duas su-
pertaças, a masculina, en-
tre o Sporting e o FC Porto 
e a feminina entre o Alava-
rium e Madeira CAB. De-
corre também a final de an-
debol em cadeira de rodas 
(adaptado) e ainda a disputa 
de uma taça entre o Benfica 
e o Teuc (Espanha).

Joaquim Escada termi-
nou sublinhando que “o 
andebol tem, de facto, ga-
nho muito com os eventos 
realizados em Viseu e, nor-
malmente, temo-los como 
exemplos de promoção da 
modalidade, justificando-
se, assim, a realização da 
3ª Gala Nacional e a dispu-
ta das duas supertaças em 
Viseu, numa altura de festa 
na cidade com a Feira de S. 
Mateus”. MC

Andebol

Gala e supertaças 
em Viseu
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Sob o olhar vigilante de Viriato, o Espaço Multiusos, em Vi-
seu, recebe de 9 de Agosto a 22 de Setembro mais uma edição 
da Feira de São Mateus, uma das maiores e mais antigas feiras 
francas que se realizam no nosso país.

No certame viseense, os visitantes encontram as tradicio-
nais tasquinhas com petiscos e iguarias, como as tradicionais 
enguias e farturas, feira de artesanato, diversões e muitos con-
certos fazem parte do programa de actividades da feira. Car-
minho, Tony Carreira, Luís Represas, Augusto Canário, Expensive 
Soul, HMB, Pedro Abrunhosa, Miguel Ângelo, Quim Barreiros, 
Ricardo Azevedo, Mónica Ferraz, Richie Campbell, entre outros 
nomes do panorama musical vão passar pelos palcos da Feira.

A apresentação do certame foi presidida por Fernando Ruas 
que, em final de mandato, inaugurará o certame. Marcaram 
presença, ainda, Joaquim Escada, presidente da Associação de 
Andebol de Viseu, Ulisses Pereira, presidente da Federação de 
Andebol de Portugal e o gerente Executivo da Expovis, José Mo-
reira, que garantiu que a Feira d e S. Mateus oferece “uma pro-
gramação rica e variada”, frisando que é um “avanço decisivo 
no caminho da modernidade e da construção de uma feira para 
o Seculo XXI, aberta à participação imprescindível dos agentes 
culturais da cidade e da região”. José Moreira destaca o carácter 
“ambicioso” do programa, “que privilegia a música portuguesa”.

De 9 de Agosto a 22 de Setembro 

Feira de São Mateus 2013
“para todos os gostos”

A edição deste ano conta com três palcos, o principal, onde 
decorrerão os grandes espectáculos, o palco Luz, onde de-
correrão, entre outras actividades, as Quartas FNAC, e o palco 
Água, onde actuarão os jovens músicos e bandas viseenses.

Novidade nesta edição é o Festival Musidanças, herdeiro de 
uma das actividades de grande relevo que se realizava na região, 
em que a organização da feira deposita “muitas expectativas”. 
O Festival é um evento que visa receber e promover artistas de 
toda a Lusofonia e estará em Viseu nos dias 10 e 11 de Setembro, 
na Feira São Mateus.

Uma Mostra da Beira, evento organizado em colaboração 
com a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, onde 
os visitantes poderão conhecer a pecuária da região, desde o 
gado bovino, ovino e caprino, actividades ligadas à avicultura, 
mas também encontrar e adquirir os produtos regionais, como 
queijos, enchidos, frutas, com destaque para os pequenos fru-
tos, para além de outros produtos endógenos da região.

Um Mercadinho Português, junto ao Museu da Luz, é outro 
dos pontos a merecer especial atenção dos visitantes, para 
além de um programa desportivo com eventos de grande relevo, 
desde logo com a Supertaça de Andebol, masculina e feminina, 
mas, especialmente, a Gala do Andebol Nacional, onde vão es-
tar os melhores a nível nacional.
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