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A selecção nacional masculi-
na de andebol recebeu ontem
no Pavilhão da Juve Lis, em São
Romão, Leiria, a sua congénere
angolana, com os leirienses João
Antunes (Madeira SAD) e Pedro
Portela (Sporting) a consegui-
rem as suas primeiras interna-
cionalizações na selecção
sénior.

O grupo liderado por Mats
Olsson concentrou-se na
manhã de terça-feira em Rio
Maior, dando início a um está-
gio cuja primeira etapa termina
hoje, em que o seleccionado luso
prepara os jogos do grupo 2 de
qualificação para o campeonato
do Mundo - Espanha 2013, apu-
ramento que vai discutir com a
Turquia e Ucrânia.

Os 18 jogadores às ordens de
Mats Olsson realizaram duas
sessões de trabalho no primeiro
dia de estágio, e o seleccionador
nacional não esconde a sua
satisfação pela maneira como
reencontrou o grupo esta
manhã.

"Vi uma equipa que chegou
muito bem-disposta, depois das
mini-férias de Natal. Fizemos

duas sessões de trabalho físico,
aproveitando para lembrar os
movimentos tácticos", refere
Mats Olsson. 

Para este primeiro período de
estágio, o seleccionador nacio-
nal estabeleceu como objectivo
"colocar os jogadores um pouco
mais em 'marcha' no aspecto
físico, depois dos jogos que rea-
lizaram ao serviço dos seus clu-
bes no dia 21. Vamos também
lembrar os movimentos tácti-

cos para no dia 2 de Janeiro,
quando iniciarmos o estágio em
Lamego, já estarmos um passo
mais à frente para defrontar a
Turquia e a Ucrânia". 

Este curto período de concen-
tração, de apenas três dias, "não
dá para introduzir coisas novas,
é só para lembrar o que já traba-
lhámos anteriormente. Só
depois, no dia 2 de Janeiro,
começaremos a preparar os
jogos com a Turquia e, depois,

os jogos com a Ucrânia".
Ontem a selecção voltou a

realizar duas sessões de traba-
lho, para além do jogo 'amigável'
com a selecção de Angola.

"Temos esta oportunidade de
realizar um jogo amigável com
a selecção de Angola, que está
em Portugal a preparar os Jogos
Africanos. É a possibilidade de
jogarmos contra alguém, de
uma forma mais competitiva,
em vez de fazermos jogos-trei-
no só com os nossos jogadores.
Não preparámos nada especifi-
camente para este jogo com
Angola, por isso nem vimos
nada sobre o adversário. Quis
ver se conseguimos impor o rit-
mo que queremos imprimir no
primeiro jogo com a Turquia.
Agora, o mais importante é jun-
tar os jogadores que provêm de
seis clubes. O 'timing' e a ligação
entre os jogadores é diferente de
clube para clube, pelo que estes
períodos de concentração, mes-
mo curtos, são importantes",
sustenta Mats Olsson.

Até ao fecho da edição ainda
não era conhecido o resultado
final do jogo. l

D.
R.

Selecçãoprepara europeu em Leiria
ANDEBOL - JOGO DE PREPARAÇÃO CONTRA A CONGÉNERE ANGOLANA

MATS OLSSON chamou os leirienses João Antunes e Pedro Portela
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Efeméride comemora-se no dia 21 de Janeiro

ABC de Braga celebra hoje 78.º aniversário
José  � Eduardo

Fundado no dia 29 de De-
zembro de 1933, o ABC de 
Braga celebra hoje o seu 78.º 
aniversário, efeméride que, na-
turalmente, será comemorada 
na gala anual do clube, a rea-
lizar no dia 21 de Janeiro, no 
“Sameiro Eventos”.

Aqui, para além da celebra-
ção do aniversário – que este 
ano coincide também com o 
25.º aniversário da conquista 
do primeiro campeonato na-
cional de andebol da primei-
ra divisão pelo clube – o ABC 
vai entregar os galardões “José 
Peixoto Rodrigues”.

Trata-se de uma forma de 
homenagear um saudoso 

bracarense que ao despor-
to da região muito deu, e de 
uma forma especial, ao ABC 
de Braga.

Nesse sentido, a votação 
está já em curso, para que 
sejam eleitos aqueles que, ao 
longo do ano, mais se des-
tacaram ao serviço do clube 
e, como tal, sejam contem-
plados, no dia 21 de Janeiro, 
com o galardão “José Peixoto 
Rodrigues”.

Os nomeados
Os sócios do ABC podem 

então votar nos seguintes 
nomes: 

Dirigente do ano: Pedro Lo-
bato, Carlos Saraiva e António 
Pinheiro.

Adepto do ano: João Bas-
tos, Ana Maria Coelho e Isa-
bel Maria Pinheiro.

Jogador do ano: Humberto 
Gomes, Rui Lourenço e José 
Ricardo Costa.

Jogador revelação do ano: 
Cláudio Silva, Celso Barbosa e 
Tomás Albuquerque.

Treinador do ano: Nuno 
Cardoso, José Vieira e Gabriel 
Oliveira.

Equipa do ano: Infantis A, 
Iniciados A, Juvenis A. 

Holanda: ABC joga 
para o 5.º lugar

No plano desportivo, a equi-
pa sénior do ABC realizou, on-
tem, o seu terceiro jogo no tor-
neio em que está a participar 

na Holanda, tendo vencido o 
Volendam por 28-18.

O triunfo, no entanto, não 
permitiu ao conjunto braca-
rense apurar-se para as meias-
-finais da competição, pelo 
que hoje, jogará para o quin-

to lugar da prova.
Para se apurar para as meias-

-finais, o ABC precisava de ga-
nhar, mas dependia ainda do 
resultado do jogo Bevo-Po-
rec. A derrota dos holande-
ses do Bevo travou a cami-

nhada do ABC.
No jogo de ontem, onde o 

guarda-redes Humberto Go-
mes esteve em bom plano, 
destaque ainda para Miguel 
Sarmento, eleito o “homem 
do jogo”.

Equipa de juvenis (campeã nacional) é uma das candidatas ao galardão J. Peixoto Rodrigues

DR
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Andebol jovem: Torneio de Fafe

ABC terminou na 5.ª posição
A equipa de juvenis do ABC 

de Braga terminou em quin-
to lugar a sua participação no 
Torneio Cidade de Fafe em an-
debol jovem, ao vencer, on-
tem, o FC Porto por 27-24.

A prova foi ganha pela se-
lecção da Galiza que, ontem, 
na final, bateu a selecção por-
tuguesa por 25-24.

O jogo da final foi mui-
to equilibrado e ao interva-
lo, Portugal vencia por 15-13. 
Na segunda parte, os juniores 
C de Portugal foram seguran-
do a vantagem mas, numa al-
tura em que Portugal come-
teu algumas falhas técnicas, a 
selecção galega passou para a 

frente do marcador e conse-
guiu uma vantagem de dois/
/três golos. Nos minutos finais, 
Portugal reduziu a diferença 
para um golo, mas já não con-
seguiu chegar à vitória.

A selecção galega venceu, 
assim, a 4.ª edição do Torneio 
de Fafe, e a selecção nacional 
ficou em 2.º lugar.

Pela selecção nacional ali-
nharam e marcaram: André 
Magalhães e David Sousa; 
Gonçalo Ribeiro (8), André Oli-
veira (2), André Silvano (2), Mi-
guel Martins, Filipe Monteiro 
(1), André Lourenço (3), Fre-
derico Mendes, José Barbo-
sa, Ricardo Ferreira (2), Afon-

so Cavadas (2), Nuno Serra (1), 
Luís Carvalho (3) e Bruno Fer-
nandes. Os resultados da últi-
ma jornada:
ABC-FC Porto ..................  27-24
AC Fafe-Xico ....................  27-37
Sel. nac.-sel.galega .......  24-25

Juniores

Portugal perdeu em Espanha
A selecção portuguesa de juniores perdeu, ontem, o primeiro 

dos dois jogos com a equipa espanhola CBM Angel Ximenes, 

disputado em Puente Genil. Pela equipa nacional, liderada por 

Rolando Freitas, alinharam e marcaram: Fábio Magalhães e Luís 

Oliveira; Rui Silva (6), Duarte Carregueiro (2), Nuno Gonçalves (4), 

Vasco Santos, Vladimiro Bonaparte, Pedro Peneda, Pedro Soares 

(4), Hugo Lima, Frederico Malhão, João Caldeira (3), Hugo Santos 

(5), Sérgio Barros (6), Vasco Marques (3) e João Gomes.

Classificação final
1.º - Selecção galega
2.º - Selecção nacional
3.º - CD Xico Andebol
4.º - AC Fafe
5.º - ABC
6.º - FC Porto 

Página 8



A9

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,76 x 18,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39365013 29-12-2011
Andebol
Portugal 
venceu Angola

A selecção portugue-

sa de andebol venceu, 

ontem, a sua congénere 

de Angola por 26-18, 

em encontro de carácter 

particular, disputado em 

Leiria.

Porém, a supremacia 

portuguesa só se fez 

notar durante a segun-

da parte, uma vez que 

o intervalo chegou com 

as equipas empatadas 

(11-11).

O angolano Edivaldo 

Ferreira, com oito golos, 

foi o melhor marcador do 

encontro, enquanto por 

Portugal, Elledy Semedo 

(Belenenses) apontou 

cinco.

Saliente-se, entretanto, 

que devido a problemas 

de visto, o seleccionador 

angolano (Filipe Cruz) não 

pôde contar com vários 

jogadores, que ficaram 

retidos em Angola.

A selecção portugue-

sa, concentrada em Rio 

Maior,  prepara os jogos 

de qualificação para o 

mundial.
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Andebol: novo
dérbi opõe
SAD ao “Sports”

Integrado no denominado Tor-
neio de Natal de Seniores femi-
ninos de Andebol, Madeira SAD
e Sports da Madeira voltam a
defrontar-se, esta tarde/noite,
no Pavilhão do Funchal, jogo
que terá início pelas 19h30. No
1.º encontro, realizado a se-
mana passada, a “sociedade”
venceu por 35-27, oito golos
que serão (muito) difíceis de
recuperar pela formação da
Avenida Arriaga. O embate
serve, de novo, de preparação
para o início da fase final do
Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão feminina, que arranca
no começo de Janeiro.

Vasco Sousa
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ANDEBOL

Torneio Internacional de Fafe: 
juniores C e juvenis do ABC empatam

Os juniores C masculinos e os
juvenis do ABC de Braga
empataram a 33 golos, em
jogo a contar para a segunda
jornada do quarto Torneio
Internacional de Fafe, para o
escalão de juvenis.
Num jogo muito disputado,
segundo o seleccionador
nacional Nuno Trancoso, os
juniores C de Portugal e o ABC
de Braga chegaram ao fim do
jogo com uma igualdade a 
33 golos. 
O jogo foi sempre muito
equilibrado e os juniores C

perdiam pela diferença mínima, ao intervalo (19-18). Durante a segunda parte, a vantagem
esteve quase sempre do lado do ABC, mas perto do fim os juniores C de Portugal
restabeleceram o empate e fixaram o resultado final. 
“Foi um resultado justo e estivemos bem”, referiu Nuno Trancoso. 
Pela selecção nacional de juniores C masculinos, alinharam e marcaram André Magalhães e
David Sousa (GR), Gonçalo Ribeiro (13), André Oliveira (1), André Silvano (1), Miguel
Martins (6), Filipe Monteiro (1), André Lourenço, Frederico Mendes (1), José Barbosa (3),
Ricardo Ferreira (3), Afonso Cavadas, Nuno Serra, Luís Carvalho (3) e Bruno Fernandes(1). 
A selecção galega é o primeiro finalista do Torneio, depois de ter ganho ao FC Porto, 
por 35-13.
O torneio encerra hoje com jogos a partir das 11 horas. A final está agendada para as 16.30
horas, no Pavilhão Multiusos de Fafe.
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� O seleccionador da Selecção
Nacional Júnior A masculina, Ro-
lando Freitas, convocou 16 atletas
para um mini-estágio (arrancou
na segunda-feira e termina de-
pois de amanhã), sendo que ape-
nas um actua no distrito. Trata-
se de Fábio Magalhães, um jo-
vem guarda-redes de 18 anos,

que pertence aos quadros do São
Bernardo.

Esta Selecção, que se prepara
para disputar, em Janeiro, o Tor-
neio das Quatro Nações, e que,
em Abril, vai tentar a qualifica-
ção para o Campeonato da Euro-
pa de Sub/20, disputa, hoje (19.30
horas), em Puente Genil (Espa-

nha), o X Memorial Angel Xime-
nez, frente à equipa C.BM. Angel
Ximenes, no Pavilhão Munici-
pal Alcalde Miguel Salas. 

Amanhã, frente ao mesmo
conjunto, o jovem grupo liderado
por Rolando Freitas realiza mais
um jogo de preparação em Espa-
nha, mas pelas 18 horas.l

ANDEBOL

Júnior do S. Bernardo 
chamado à Selecção
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Andebol em Leiria
Portugal e Angola jogam hoje

A selecção portuguesa de andebol sénior masculina 

defronta hoje, em Leiria, a partir das 19h00, a sua congé-

nere de Angola. A equipa portuguesa está concentrada 

desde ontem no Centro de Estágio de Rio Maior para 

um estágio de três dias que visa a qualificação para 

o Mundial de Espanha de 2013.

Para além deste jogo com a selecção portuguesa, a 

selecção angolana – que é treinada pelo ex-jogador 

do ABC, Filipe Cruz – vai aproveitar a sua estadia 

em Portugal para defrontar as equipas do Sporting, 

Benfica, ABC de Braga e, possivelmente, Belenenses e 

Águas Santas. Da selecção portuguesa fazem parte os 

academistas Tiago Pereira e Álvaro Rodrigues.
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Torneio de andebol Cidade de Fafe
Selecção galega na final

A equipa de juvenis do ABC de Braga empatou, 

ontem, com a selecção de iniciados masculinos (33-33) 

em encontro da segunda jornada do Torneio Cidade de 

Fafe em andebol. Num jogo muito disputado, segundo 

o seleccionador nacional Nuno Trancoso, os juniores 

C de Portugal e o ABC de Braga chegaram ao fim do 

jogo com uma igualdade a 33 golos.

Também ontem, a selecção galega somou o segundo 

triunfo ao bater o FC Porto por 35-13, classificando-se 

assim para a final da competição, a disputar hoje.
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{NATAL}
“Férias Desportivas”
Decorrem entre as 9h00 e as
18h00, incluindo o programa
actividades desportivas
(Futsal, Basquetebol,
Voleibol, Andebol,
Badmington, Gira-Volei,
Jogos Tradicionais, Natação,
Atletismo, Dança e Bowling)
e pedagógicas/culturais
(Karaoke, Informática,
Projecção de Filmes e Atelier
de Pintura entre outras)...
Pavilhão Multiusos (GMR)
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Balanço 2011

Figura: António Magalhães

4Perto da despedida como presidente da Câmara, António
Magalhães continua a somar momentos marcantes aos seus
mais de 20 anos à frente dos destinos de Guimarães. O fim das
obras no Toural, Alameda S. Dâmaso e Rua de Santo António
na data prevista e a consequente abertura ao público é, por si
só, um marco para a população, mas também para a gover-
nação de Magalhães. A intenção de associar a inauguração à
comemoração do décimo aniversário do reconhecimento do
centro histórico como Património da Humanidade resultou em
pleno. Prova disso, foi a enchente que a aderiu à comemoração,
apesar do muito frio e da chuva intensa que se faziam sentir.
Apesar do desgaste próprio dos cargos públicos, António
Magalhães tem conseguido manter a vitalidade e a “garra”
que todos lhe conhecem, e isso é notório em todas as lutas e
debates políticos em que se envolve. Em 2011, travou um
braço-de-ferro com a antiga presidente da Fundação Cidade 
de Guimarães, Cristina de Azevedo, do qual saiu vencedor. 
Seja em reunião de Câmara, seja na Assembleia Municipal, o
experiente autarca não recua e apesar de sublinhar a delegação

Com este perfil e 
com os votos dos
vimaranenses, ao

longo de vários
mandatos, tornou-se

na mais emblemática
figura da política

local para a qual não
encontrou ainda

sucedâneo ou 
semelhante. De verbo

fácil, de antes 
quebrar do que torcer,

Magalhães 
continua a merecer
esta distinção. Por

sua culpa e dos 
outros (...)

de competências nos seus vereadores, continua a sentir-se
muito à vontade na grande maioria dos dossiês, sobretudo 
nos mais sensíveis. É, por tudo isso, e apesar de não se poder
recandidatar, um adversário político temível e o melhor “trunfo”
socialista para a preparação das eleições autárquicas de 2013,
até porque ainda não se vislumbra um sucessor. Não podendo
ser o rosto do concelho por muitos mais anos, Magalhães não
deixa de traçar o caminho que considera ser o melhor a seguir.
Com a requalificação da zona de Couros a avançar a todo 
o vapor, o autarca fixou como meta a atingir, num futuro 
próximo, a expansão da área reconhecida como Património 
da Humanidade. Para a economia, a aposta assenta numa 
tentativa da regeneração do tecido económico, tendo como
principais motores as indústrias criativas e também o turismo.
Com este perfil e com os votos dos vimaranenses, ao longo 
de vários mandatos, tornou-se na mais emblemática figura da
política local para a qual não encontrou ainda sucedâneo ou
semelhante. De verbo fácil, de antes quebrar do que torcer,
Magalhães continua a merecer esta distinção. Por sua culpa e
dos outros. =
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Vimaranenses no
Governo

4Cecília Meireles e Vânia
Dias da Silva, ambas do
CDS-PP e vimaranenses,
desempenham funções no
Governo eleito a 16 de
Junho e que é formado 
por PSD e PP. Jurista de
profissão, Cecília Meireles
deixou o cargo de deputada
na Assembleia da República
para assumir a função de
secretária de Estado do
Turismo. Vânia Dias da Silva
é a nova subsecretária de
Estado adjunta do Ministério
dos Negócios Estrangeiros.
Eleita pelo círculo eleitoral
do Porto, exercia funções
naquela câmara, como
adjunta do vereador. =
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Obras CEC
4À excepção de alguns equipamentos, como o Centro
Ciência Viva e o Centro Avançado de Formação Pós-
Graduada, a maioria das intervenções corre consoante
os prazos previstos e tudo deverá estar pronto durante
o ano de 2012. Nesse contexto, a Plataforma das 
Artes e Criatividade (PAC) assume-se como um dos
principais equipamentos. Tem sido um dos principais
motivos de debate político entre PS e PSD e esteve
envolto em polémica, devido a um desentendimento
entre António Magalhães e o artista José de
Guimarães. O Centro de Arte Contemporâneo que 
será uma das valências da PAC irá albergar o espólio
de José de Guimarães. No entanto, o acordo quanto 
à entidade que deveria gerir o espaço não foi pacífico.
O artista pretendia que se criasse uma fundação, ao
passo que o autarca rejeitava essa opção. Foi
necessário alongar-se um processo negocial já de si
demorado até que ficou definido que “A Oficina”
ficaria encarregue do espaço e do espólio. =

Requalificação do Bairro da Nossa
Senhora da Conceição

4Surge como outra das obras que servem de motivo
de orgulho ao executivo camarário. A intervenção 
promovida pela câmara municipal conta com o toque
especial e decorativo da conceituada designer interna-
cional, Agatha Ruiz de la Prada. Entrevistada pelo
Expresso do Ave, a designer confessou a sua admi-
ração por Guimarães e pela recuperação urbana que
tem vindo a fazer. Mostrou-se também entusiasmada
por ter podido deixar a sua marca numa obra de 
carácter social. “Guimarães é uma das cidades mais
bonitas da Europa. Encanta-me a forma como está
cuidada e ver a minha marca em casas que estavam 
em muito mau estado é um sonho. Guimarães 
converteu-se num centro mundial de arquitectura. 
Tudo o que vejo é bonito. Num centro mundial de
arquitectura ter umas casas assinadas com o meu 
nome deixa-me louca”, confessou. =

Novos Centros Sociais em 
Mascotelos e S. Torcato

4A inauguração do Centro Social de Mascotelos teve
lugar a 24 de Junho e contou com a presença da então
ministra do Trabalho e da Segurança Social, Helena
André. O equipamento engloba uma creche, um centro de
dia e um lar de idosos e custou 1,4 milhões de euros. A
anterior ministra salientou a importância de equipamentos
do género como forma de incentivar a natalidade e, por
outro, conferir melhores condições de vida a uma popu-
lação cada vez mais envelhecida e que vive por mais
tempo. Já o Centro Social de S. Torcato foi inaugurado a
17 de Dezembro e contou com a presença de Pedro Mota
Soares, actual ministro da Solidariedade Social. Na sua
intervenção, salientou a necessidade de envolver todos 
os parceiros que trabalham na área social e afirmou que 
o “Governo deve ter a humildade de pedir ajuda àqueles
que nasceram para ajudar, como as IPSS, as Misericórdias
e outras instituições sociais, e ao fazê-lo, está-se a 
promover o sector da economia social”. =
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Campanha 

nas sombras
4As eleições autárquicas
realizam-se apenas em
2013, mas os putativos
candidatos de PS e PSD,
Domingos Bragança e
André Coelho Lima,
respectivamente, desdo-
bram-se em visitas pelo
concelho. Por um lado, o
líder do PS Guimarães e
vice-presidente da câmara
surge como mais provável
sucessor de António
Magalhães. Assim,
Domingos Bragança tem
protagonizado várias 
visitas a diversas juntas de
freguesia. Por outro lado, 
o líder do PSD Guimarães,
apesar de ainda não se
assumir como candidato, 
é o nome mais provável.
As muitas visitas a 
associações do concelho
apontam também nesse
sentido. =

Novo Toural
4A abertura da nova praça do Toural no mesmo 
dia em que se festejou os 10 anos da classificação
do centro histórico de Guimarães como Património

da Humanidade assinala mais um momento 
marcante da governação de António Magalhães 
à frente da câmara municipal. Ao mesmo tempo,
coroa de sucesso a estratégia de regeneração urbana
que o executivo socialista tem vindo a promover.
Num discurso voltado para o futuro, Magalhães
anunciou a vontade de ver crescer a área do espaço
classificado como Património da Humanidade, 
abarcando também a zona de Couros, que está 
também a ser alvo de um processo de requalificação.
Sendo um dos pontos mais sensíveis e mais caros
aos vimaranenses, a intervenção efectuada não
agradou a todos e teve um impacto negativo nas
contas dos comerciantes. O presidente da câmara
afirmou que o espaço ficou agora mais “atraente”.
“Há coisas que poderão não agradar a todos, mas
sabemos que ficamos com um espaço apelativo”.
Quanto à polémica do estacionamento e da falta
dele, Magalhães apelou ao civismo dos vimaranenses
e mostrou-se certo e seguro de que não avançar
para a construção de um parque subterrâneo foi 
a melhor decisão. =

José Sócrates na Heimtextil
4Sócrates fez história ao ser o primeiro primeiro-min-
istro português a visitar a Heimtextil, maior feira de têx-
teis-lar do mundo. Já na sua 41ª edição, este certame
assume-se como a maior montra para os empresários
portugueses do ramo. A presença do antigo primeiro
ministro foi destacada por Luís Ribeiro Fontes,
secretário-geral da ANIT-LAR, que considerou ser uma
uma forma de “reconhecimento” do Governo relativa-
mente ao sector. Por seu turno, Sócrates sublinhou a
resistência dos empresários portugueses face à adversi-
dade e a sua capacidade de “resistir ao pessimismo”.=

?
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Torcato Ribeiro
substituiu

Salgado Almeida
4Electricista de profissão,
Torcato Ribeiro substituiu
Salgado Almeida enquanto
vereador da Câmara
Municipal de Guimarães,
que correspondendo às
suas obrigações enquanto
médico, decidiu abraçar
um novo desafio numa
nova cidade. Abdicando
do seu cargo de deputado
na Assembleia Municipal,
Torcato Ribeiro estabelece
como principais preocu-
pações as questões ligadas
à cidadania e ao planea-
mento urbanístico. =
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Balanço 2011

Figuras: Cristina Azevedo 
e João Serra

4A anterior presidente da Fundação Cidade de Guimarães
(FCG), Cristina Azevedo, repete a escolha do ano passado, 
mas desta vez reparte esse título com o seu sucessor, João
Serra. Os atrasos na oficialização do protocolo entre FCG e 
“A Oficina”, responsável por cerca de metade da programação
para a Capital Europeia da Cultura (CEC), bem como o atraso
no processo de financiamento terão levado o presidente da
câmara a perder a confiança em Cristina Azevedo. As críticas 
de falta de envolvimento do movimento associativo e das 
instituições locais foram sempre constantes durante a sua 
liderança. A cisão aconteceu num espaço de meses. Em 
entrevista exclusiva a Expresso do Ave, publicada a 22 de
Junho, a anterior presidente da FCG dava conta de algumas
dificuldades, mas que estariam já a ser resolvidas e revelava-se

A verdade é que 
no final de Julho,
Cristina Azevedo

deixava a FCG, 
sendo substituída
pelo companheiro 
de direcção, João

Serra. Para o novo 
presidente da FCG a

prioridade foi criar
uma estrutura mais
flexível e maleável
que se dedicasse a
construir uma CEC 

(...)

confiante no sucesso da iniciativa. Por essa altura, nada fazia
antever a ruptura da relação entre ambas. Cristina Azevedo
afirmava existir “uma relação de total lealdade com o presi-
dente da câmara”. “Não posso imaginar outra relação, para 
que este projecto avance, que não assente nessa base”. A 
verdade é que no final de Julho, Cristina Azevedo deixava a
FCG, sendo substituída pelo companheiro de direcção, João
Serra. Para o novo presidente da FCG a prioridade foi criar
uma estrutura mais flexível e maleável que se dedicasse a 
construir uma CEC e a responder aos desafios criados nesse
contexto. Nada mais. É assim que justifica a redução do
mandato em cerca de dois anos, de 2015 para 2013. De resto,
João Serra admitiu que não foram feitas grandes alterações 
relativamente ao trabalho que vinha sendo realizado pela 
sua antecessora, até porque os objectivos eram os mesmos e
haviam ficado plasmados na candidatura apresentada em
Bruxelas. =
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Guimarães
recomendada pelo
New York Times

4É um dos jornais mais
conceituados do mundo e
escolheu Guimarães como
um dos “41 locais do
mundo a não perder”. Para
tal não contribuiu apenas a
Capital Europeia da Cultura,
mas também o facto de ser
Património da Humanidade.
O New York Times destaca
ainda o Centro Cultural 
Vila Flor, bem como a
Pousada de Santa Marinha
da Costa, o Museu de
Alberto Sampaio, o Castelo
e os Paços dos Duques 
de Bragança, a Igreja de
São Francisco… e a 
gastronomia. =

Extensão do
Museu de Alberto

Sampaio
4Com um custo a rondar
1,8 milhões de euros, a 
construção da extensão do
Museu de Alberto Sampaio
arrancou no início de 2010.
O projecto, da autoria do
arquitecto Filipe Vilas-Boas
pretende dar nova vida à
“Casa de Santiago”, situada
na Praça de Santiago.
Fevereiro de 2012 é a data
prevista para a conclusão
das obras, sendo que a
inauguração está agendada
para Abril. =
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Penha tem novo rosto
4A Penha tem novo rosto desde o verão. No dia da
118ª Grande Peregrinação foi apresentada a nova
praça, após um processo de reordenamento do núcleo
central que contemplou a construção de uma nova
plataforma de estacionamento. A nova Praça do Largo
da Comissão integra um palco para espectáculos ao 
ar livre e mais áreas verdes ajardinadas. Apesar disso,
Roriz Mendes, juiz da Irmandade da Penha, lamenta a
falta de visibilidade do espaço, sobretudo no contexto
da CEC. “Desde logo, quando soubemos da CEC,
disponibilizamo-nos a participar, mas a Penha tem 
sido ignorada e isso choca a Irmandade. Somos o 
palco natural, a montanha mais limpa de Portugal.
Parece que custa às entidades responsáveis subir de
carro ou mesmo a pé à Penha…”=

O programa da CEC
4A um mês do arranque oficial da Capital Europeia 
da Cultura foi apresentada a programação. João Serra
ressaltou a aposta na criação e reforço de condições
para potenciar a criação artística e cultural a partir 
de Guimarães, em detrimento da compras de grande
produções internacionais. Confiante no cumprimento
desse desafio, o presidente da Fundação Cidade de
Guimarães considerou que Guimarães ficará mais bem
preparada para compreender e responder aos desafios
futuros, no que à cultura diz respeito. Do mesmo modo,
mostrou estar convencido no sucesso da estratégia
voltada para as indústrias criativas como motor para 
a regeneração económica local, mas alertou para o
facto dos efeitos só serem visíveis no médio/ longo-
prazo. “Guimarães 2012 não se limitou a aproveitar 
a oportunidade para aumentar a notoriedade da 
cidade ou para qualificar a oferta cultural existente, 
mas combina o reforço do património comum com 
um impulso regenerador.” =
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FCG recebeu prémio Melina Mercouri
4Apesar de criticado, o trabalho desenvolvido pela
equipa chefiada por Cristina Azevedo mereceu a
aprovação do painel de acompanhamento CEC e, mais
que isso, a distinção com o prémio Melina Mercouri.
Assim, foi possível compensar, de alguma forma, o corte
no orçamento, já que a distinção valeu 1,5 milhões de
euros à FCG. Esse dinheiro, como explicou João Serra,
em entrevista ao Expresso do Ave, foi aplicado ao 
programa. =

O entra e sai de Carlos Martins
4A 19 de Maio era noticiada a demissão de Carlos
Martins, gestor de projecto CEC. Na base da decisão
estão diferendos com a administração da Fundação
Cidade de Guimarães, Cristina Azevedo era ainda a
presidente, relativamente ao papel desempenhado por
Martins na coordenação da programação do evento.
Sem grandes explicações, Carlos Martins remetia qual-
quer explicação para a FCG. Em entrevista ao Expresso
do Ave, a antiga presidente salientava a importância 
do trabalho realizado por Carlos Martins e rejeitava 
que ambos estariam em rota de colisão. A verdade é
que com a saída de Cristina Azevedo, Carlos Martins
regressou à FCG para ocupar o cargo de director-geral.
Presente desde o momento da candidatura, Martins,
aquando da apresentação da programação, teve a
oportunidade para explicar que o maior objectivo passa
por “gerar novos futuros para a Europa. A Europa pre-
cisa que as cidades pequenas ocupem um espaço maior
e a programação cultural está ao serviço dessa ideia”.=

Primeira Feira Afonsina
4Aproveitando a visibilidade conferida pelo facto de
ser Capital Europeia da Cultura em 2012, Guimarães
organizou a primeira Feira Afonsina. O evento resulta
da fusão da Feira Joanina e da Doçaria Conventual, 
na tentativa de trazer a Guimarães, durante um fim-de-
semana completo, gente de todo o Portugal e também
estrangeiros, sobretudo de Espanha. A verdade é que 
o evento foi bem recebido e a cidade recebeu milhares
de visitantes, que para além de poderem presenciar a
recriação de importantes momentos históricos, puder-
am também divertir-se com as diversas actividades 
organizadas. =

Compra do Teatro Jordão
4Mais do que recuperar o Teatro Jordão, a sua compra
por parte da câmara municipal visa dar-lhe nova vida,
conferindo-lhe novas funções. Trata-se de um edifício
emblemático da cidade e do imaginário vimaranense. 
A sua requalificação é, portanto, bem-vinda. O Teatro
Jordão não voltará a ter as suas antigas funções. Antes, 
irá contemplar espaços para bandas de garagem, servirá
de casa à Academia de Música Valentim Moreira de Sá 
e irá receber o curso de Artes Performativas da
Universidade do Minho. =

Guimarães já tem uma orquestra
4Configura-se como um dos projectos mais ambi-
ciosos no contexto da CEC e é, sem dúvida, o principal
investimento para a área da música. A Fundação
Orquestra Estúdio já actuou perante os vimaranenses
por duas vezes. Para o maestro Rui Massena a orques-
tra será um motivo de orgulho para a cidade e para
todos os vimaranenses. A procissão ainda vai no adro,
mas Massena está confiante na qualidade dos intér-
pretes e antevê muito sucesso para o projecto. Para 
já, a cidade parece ter abraçado o projecto. A procura
na noite de estreia foi tanta, que foi agendado novo
concerto para o dia seguinte, de modo a satisfazer a
curiosidade de todos os interessados. =
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Inauguração do CAAA
4O Centro para os Assuntos de Arte e Arquitectura
nasceu da recuperação de uma antiga unidade fabril 
e, para além da programação própria, vai colaborar
com a CEC. Nesse contexto, o Laboratório de Criação
Digital e a Plataforma de Produção Audiovisual
assumem especial relevância. O espaço possibilita 
ainda a residência de artistas ou mesmo de companhias
de teatro ou dança. Existe ainda um pequeno palco
para performance ou peças de teatro. De igual modo
estão definidos quatro espaços para exposições, ateliês
de trabalho, sala de ensaios com camarim e uma 
biblioteca. O CAAA define-se como “uma instituição
cultural sem fins lucrativos, que tem como missão
apoiar e estimular a criação artística e a aplicação de
novos métodos de produção, promovendo a interacção
entre as mais diversas áreas de manifestação artística e
a arquitectura.”=
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Balanço 2011

Figura: AvePark

4Anunciado como um investimento de futuro, que iria 
introduzir valor acrescentado na economia local, o AvePark
ainda não conseguiu atingir todo o seu potencial. Em tempos
de crise, a atracção de novas empresas e projectos que se
queiram fixar nesse espaço está em queda. Durante o ano, a
Câmara aprovou um aumento de capital, de forma a injectar
liquidez no AvePark, mas essa medida acabaria por se revelar
insuficiente perante as dificuldades evidenciadas. Assim, em
Dezembro, a Assembleia Municipal aprovou uma alteração ao
acordo para-social, onde o município fica encarregue do serviço
à dívida bancária, ao passo que a Associação do parque de
ciência e tecnologia do Porto irá suportar os encargos com a
exploração do espaço. Mais que isso, os partidos da oposição
entenderam ter chegado a hora de reflectir sobre o rumo que 
o AvePark deve seguir. Como afirmou Emídio Guerreio, do
PSD, não é com dinheiro que se resolvem os problemas. Na

A Câmara aprovou
um aumento de 

capital, de forma a
injectar liquidez no
AvePark, mas essa

medida acabaria 
por se revelar 

insuficiente perante
as dificuldades 

evidenciadas. Assim,
em Dezembro, a

Assembleia Municipal
aprovou uma 

alteração ao acordo
para-social (...)

mesma linha de pensamento, o líder da bancada do CDS/PP,
Nuno Vieira e Brito, descreveu o AvePark como “sendo um
problema mal resolvido”, advogando que é preciso “analisar o
parque tecnológico à luz da nova realidade”. O deputado do
PP passou, depois, a enumerar os principais problemas do
equipamento. O reduzido número de empresas incubadas no
AvePark, no último ano, e o seu “duvidoso perfil tecnológico”
foi um dos pontos sublinhados por Vieira e Brito, mas não o
único. O líder da bancada democrata-cristã considera que falta
uma “estratégia determinada e eficaz na atracção de spin-offs
não só da Universidade do Minho, como de outros centros de
saber”. Consciente das dificuldades, António Magalhães deixou
o recado de que “o pior que se poderia fazer em relação ao
futuro do AvePark seria não dar sinais claros da propensão que
o equipamento tem para ser uma estratégia do futuro no que
toca a um conceito de industrialização que se quer para
Guimarães.” =
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Regeneração
económica pela

cultura
4A reconversão da antiga
fábrica Asa em espaço para
empresas criativas é um
sinal claro da capacidade 
da cultura e, nesse contexto,
da Capital Europeia da
Cultura, de dar nova vida,
de regenerar equipamentos
e edifícios. O projecto inicial
previa um destino comercial
para o espaço, mas irá
agora receber escritórios,
espaços de lazer, espaços
comerciais, show rooms,
armazéns e palcos para
eventos temporários. É o
renascimento de uma antiga
fábrica sob a forma de um
contexto inovador, com
novos quotidianos, novos
ritmos e habitantes... =
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“Fly London” continua em alta
4O Grupo Kyaia, onde se destaca a marca “Fly London”,
continua a mostrar sinais de vitalidade. A sua estratégia 
de internacionalização é também um sucesso. No ano 
que agora termina, a Kyaia foi visitada pelo embaixador
do Japão em Portugal. Nobutaka Shinomiya ficou a 
conhecer a história da empresa e foi informado acerca 
das perspectivas para o sector do calçado. =
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Coelima, JMA e
António Almeida

fundem-se
4De forma a superar 
as dificuldades impostas
pela crise económica e
para melhor enfrentar os
desafios do futuro, as três
empresas empresas do sec-
tor dos têxteis-lar iniciaram
um projecto de fusão e
reestruturação que pode
conduzir ao surgimento 
do maior grupo do país. 
As dificuldades financeiras
das três empresas e o acu-
mular de prejuízos levou 
à negociação com a ECS
Capital de modo a dar
uma nova dimensão ao
grupo e a não deixar que 
o seu património industrial
se perdesse. Mesmo 
assim as marcas serão
mantidas quer no mercado
interno, quer no mercado
externo. =

“Open Village Sports” abriu 
a 1 de Julho

4Assume-se como uma unidade hoteleira moderna e
com vocação desportiva. Ocupando uma área de 50
mil m2, o “Open Village Sports” conta com 13 courts 
de ténis, quatro campos de Paddel, duas piscinas, um
campo de futebol de 11 e outro de futsal e ainda com
um ginásio. O hotel tem 51 quartos e corresponde a 
um investimento de dez milhões de euros. =

“Casa do Papel” comemorou 25 anos
4Fundada por Artur Antunes, a “Casa do Papel” assume-se como uma empresa
familiar cheia de vitalidade que, apesar do cenário de crise, mantém um crescimento
anual a rondar os 15 por cento. É a face de um grupo económico de mais três 
empresas que factura 20 milhões de euros e que aposta na internacionalização como
estratégia de diversificação. =

www.expressodoave.com | levamos a CEC 2012 até si!

Nova feira 
semanal

4O novo recinto 
da feira semanal foi
inaugurado a 25 de
Fevereiro. A mudança
de localização insere-se
na estratégia de requali-
ficação do Monte Latito.
Com dez mil metros
quadrados, o espaço
pode albergar mais de
200 feirantes e custou
perto de três milhões de
euros. Com essa obra
pretendeu-se dar mais 
e melhores condições
aos feirantes e aos 
consumidores. =

Insolvência do
grupo “Freitas”
4A má gestão foi a
causa da queda da
cadeia de supermerca-
dos “Freitas”, lançando
no desemprego 238 tra-
balhadores. O processo
de insolvência ainda
não terminou e os
nomes que surgiram
como potenciais interes-
sados na compra dos
espaços não podem
avançar até que seja
tomada uma decisão. =

Taipas Turitermas recupera património
4A Taipas Turitermas continua a investir forte na recuperação do seu património. 
Depois dos Banhos Velhos e da aposta no SPA, a estratégia alarga-se também ao parque
de campismo e às piscinas, num investimento de 7,5 milhões de euros. O edifício da
fisioterapia e o pavilhão polidesportivo serão também reformulados. =

“Herdmar” é
centenária

4Em 100 anos de
existência, a “Herdmar”
alcançou o estatuto 
de maior produtor de
cutelaria da Europa. 
Em entrevista ao
Expresso do Ave, 
Maria José Marques
salienta a aposta na 
inovação como forma
de diferenciação do 
produto, bem como 
a presença em vários
mercados. =
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Figuras: Emílio Macedo da Silva

4A presença na final do Jamor e a classificação para a 3ª 
pré-eliminatória da Liga Europa, poderia fazer supor um clima
de paz e empatia entre adeptos e direcção. Se esse clima nunca
existiu de facto, pelos menos as críticas silenciaram-se por um
breve período. Contudo, a paz implícita que parecia existir
começou a ruir ainda na pré-época. As contratações falhadas de
N’Djeng e Carlão não agradaram aos adeptos, que no entanto
aplaudiram o regresso de Nuno Assis e Pedro Mendes, apesar
das reticências de Manuel Machado. Com o regresso dos jogos
oficiais o caldo entornou-se. Num breve espaço de tempo, o
Vitória perdeu a Supertaça Cândido de Oliveira, foi eliminado
da Liga Europa e Manuel Machado demitia-se do cargo de
treinador, em rota de colisão com Emílio Macedo. Para o

A degradação das
contas do Vitória 

fez os adeptos focar,
cada vez mais, a 

sua atenção e 
descontentamento na
direcção e sobretudo

no seu líder, Emílio
Macedo. O chumbo

das contas em
Assembleia Geral foi
o clímax desse clima

de guerra (...)

campeonato, fruto de um calendário complicado, mas não só, 
o Vitória não conseguia descolar dos últimos lugares. A 
entrada de Rui Vitória para o comando técnico da equipa 
não amenizou os ânimos. No seu primeiro treino, assistiu-se a
uma invasão de campo por parte de um punhado de adeptos
que procurava tirar satisfações de alguns atletas. A degradação 
das contas do Vitória fez os adeptos focar, cada vez mais, a 
sua atenção e descontentamento na direcção e sobretudo 
no seu líder, Emílio Macedo da Silva. O chumbo das contas 
em Assembleia Geral foi o clímax desse clima de guerra. A 
continuação dos maus resultados faz com que a massa adepta
continue a pedir, de forma insistente, a demissão do presidente.
Entretanto, foi também pedida uma Assembleia Geral extra-
ordinária com o objectivo de pedir a destituição da direcção 
e a marcação de eleições antecipadas. =
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Regresso ao Jamor
4Vinte e um anos depois
da última presença no
Jamor, o Vitória voltou a
pisar o tradicional palco da
final da Taça de Portugal.
Pela quinta vez, o clube não
conseguiu conquistar o
troféu. O FC Porto venceu
por 6-2, mas das bancadas,
os adeptos vitorianos
voltaram a dar uma mostra
inquestionável de um amor
único pelo clube. =

“Capitão” 
pendurou as

chuteiras
4Flávio Meireles,
emblemático capitão do
Vitória, renunciou ao fute-
bol, após o jogo da final da
Taça de Portugal. O antigo
jogador assumiu a função
de treinador-adjunto. =

Vitória 
despediu-se de
Ernesto Paraíso

4Foi o primeiro brasileiro 
a envergar a camisola 
do Vitória. Chegou a
Guimarães em 1955 e 
representou o clube durante
sete temporadas. Ficou 
conhecido pelos golos que
marcou, mas também
desempenhou funções como
treinador e dirigente. =
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Luciano Baltar, 
o protagonista inesperado

4O vice-presidente do Vitória, após polémica entrevista
ao Expresso do Ave, assumiu um protagonismo inespera-
do. Para além da sua opinião favorável à criação de uma
SAD, Baltar afirmou que a eliminação precoce da Liga
Europa poderia “ter um impacto negativo nas contas em
cerca de 4 milhões de euros”. Sobre o passivo admitiu
que “com a venda do Bebé pensava-se que seria possível
uma redução mais acentuada do passivo”. Os sócios não
gostaram… =

Clima de Guerra entre Vitória e Câmara
4Depois do chumbo aos projectos do Vitória para melhorar as suas infra-estruturas, a
relação entre o clube e a Câmara degradou-se. Houve vários episódios que o ilustram. 
O Vitória proibiu a participação dos seus atletas nos Jogos do Eixo Atlântico. De forma
semelhante, proibiu a participação dos seus atletas e membros da administração na 
Gala do Desporto, se bem que Emílio Macedo acabaria por surgir ao lado de António
Magalhães dando sinais que o problema estaria ultrapassado. Em entrevista ao Expresso
do Ave, o vereador para a área do desporto, Amadeu Portilha, rejeitou a acusação de
falta de apoio do município ao clube, argumentando, no entanto, “que seria ridículo
reduzir o desporto em Guimarães apenas ao Vitória”... =
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Manuel Machado e Rui Vitória
4Depois de uma temporada muito positiva à frente
do Vitória, Manuel Machado abandonou o seu cargo
de treinador após um conjunto de maus resultados.
No entanto, a sua saída esteve longe de ser pacífica.
A troca de acusações com Emílio Macedo compro-
vam-no. O “professor” sentiu-se traído, uma vez 
que veio a saber que havia já um compromisso entre
a direcção e Rui Vitória para a substituição. Emílio
Macedo assegurou tratar-se de uma falsidade e 
confessou “ter perdido toda a consideração” que
tinha por Manuel Machado. Rui Vitória também 
não tem tido vida fácil. Apesar do discurso positivo 
e ambicioso com que que se apresentou, logo no
primeiro treino foi confrontado com uma invasão 
de campo por parte de alguns adeptos. Apesar dos
triunfos que já alcançou, o Vitória continua na
segunda metade da tabela e a praticar um futebol
pouco convincente. =

Campeonato Mundial de Tiro 
em Pevidém

4De 2 a 8 de Maio, o Clube de Tiro de Pevidém recebeu,
pela segunda vez, um Campeonato Mundial de Tiro.
Fernando Santos, presidente do Clube Industrial de
Pevidém, mostrou-se agradado pela forma como decorreu
o evento e destacou a dimensão do mesmo. Participaram
462 atiradores, provenientes de 13 países diferentes.
Segundo Fernando Santos, o evento terá gerado perto 
1,5 milhões de euros para a economia local. =

António Xavier 
na presidência 

do Xico Andebol
4Depois da garantia de
Paula Silva de que não iria
concorrer a novo mandato
de presidente, o antigo 
presidente da câmara,
António Xavier, surgiu
como único candidato à
presidência do Xico. =

Voleibol 
sem chama

4Não obstante a
mudança de direcção da
Secção de Voleibol e da
entrada de Luís Resende
para o lugar de Nuno
Coelho, o rendimento
da equipa continua
muito longe daquilo a
que habituou os adep-
tos. Nem os regressos 
de Pedro Azenha ou de
Eurico Peixoto parecem
ter sido suficientes para
recolocar o Vitória nos
lugares cimeiros. O
clube vai terminar o 
ano em 5º. =

Nuno Assis e
Pedro Mendes

regressam 
ao Vitória

4Dois dos jogadores
mais admirados 
pelos adeptos e que
marcaram a história do
clube, regressaram a
Guimarães. Nuno Assis
e Pedro Mendes foram
das contratações mais
sonantes do Vitória, mas
aquilo que vieram acres-
centar à equipa em ter-
mos de qualidade ficou
um pouco aquém do
desejado e esperado. =

Primeiras
“Conferências

Vitorianas”
4Por iniciativa do
Conselho Vitoriano,
realizaram-se as primeiras
“Conferências Vitorianas”.
O objectivo foi organizar
um debate interno que 
permitisse apontar soluções
e alternativas para o futuro
do clube. O tema da SAD
foi dos que mais atenções
mereceu. =

Pimenta 
e Vitória 

acertaram 
contas

4Depois de sucessivos
adiamentos, o antigo
presidente do clube
pagou mais de 90 mil
euros em dívida, tal
como havia sido 
estabelecido pelo
Tribunal da Relação 
de Guimarães. =
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Todo o balanço do ano que agora termina

{2011 O PRIMEIRO ANO DA CEC}
um ano antes do evento propriamente dito, a capital europeia da cultura e toda a sua
preparação, bem como as polémicas que suscitou foi o tema que mais tinta fez correr. 
as obras, os debates políticos, a demissão de cristina azevedo ou de carlos martins, 

marcaram o ano que agora termina. na política, antónio magalhães continua a surgir como
figura de destaque, apesar da sua governação estar a chegar ao fim. no desporto, o vitória

merece destaque pela negativa, enquanto na economia o avepark e o seu futuro continua a
merecer algumas reservas... \\14-21
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FC Porto foi avassalador

{XICO ANDEBOL FECHOU ANO
COM PESADA DERROTA}
frente ao líder do campeonato, a formação vimaranense pouco mais pôde
fazer do que tentar minimizar o estrago, mas nem isso foi possível...

o último
jogo de
2011, o Xico
Andebol
sofreu uma
pesada der-
rota (25-46)
perante o
líder FC

Porto. O jogo não começou com
um ritmo muito elevado, pelo
que a formação vimaranense 

ia conseguindo acompanhar o
compasso portista. 

No entanto, um par-
cial de sete golos sem resposta
colocou o Xico fora da disputa
pela vitória. Ao intervalo, a
diferença era já de dez golos
(11-21).

Sem argumentos para
parar as investidas da equipa
forasteira, a equipa de Nuno
Santos viu o FC Porto con-

seguir mais um parcial volu-
moso, desta feita de 7-1, corri-
am os primeiros cinco minutos
do segundo tempo. Até final do
jogo, a clivagem no resultado
continuou a aumentar, cifran-
do-se em 21 golos de vantagem
para os “azuis e brancos”.

O Xico Andebol 
mantém-se na 9ª posição, com
23 pontos, mas ainda com um
jogo em atraso. \

N
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

ATLETISMO • 53.ª Volta à Cidade do Funchal/São
Silvestre Madeirense, 20h, principais artérias da ca-
pital. Prova de jovens, 19h30, entrega de prémios,
21h.
FUTEBOL • Treinos do Marítimo, 9h30 e 16h00 em
Santo António. • Treinos do Nacional, 10h30 e 17h00
na Choupana. • 13.ª Jornada da Liga de Honra: Lei-
xões-UNIÃO/SAD, 18h, Matosinhos. Penafiel-Desp.
Aves, 20h15 (SportTV1). • Sorteio das meias-finais
da Taça de Portugal, 12h, sede da FPF, em Lisboa. •
18.º Treino do Centro de Formação Sub-20 da Ma-
deira, 10h30, Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu). •
7.º Treino da Selecção da Madeira de Sub-18, 9h,

Adelino Rodrigues (ex-Liceu).
ANDEBOL • João Ferraz (Madeira SAD) na Selecção
Nacional Sénior. Hoje, jogo com Angola (19h), Pav.
Juventude de Lis. • Jéssica Ferreira, Frederica Jesus
(Académico do Funchal) e Sandra Gonçalves (AD Ca-
macha) na Selecção Nacional de Juniores C no Está-
gio e Torneio Kakygaia, em Vila Nova de Gaia, até
sexta-feira. • Isabel Góis (AD Camacha), Mónica
Soares (Sports da Madeira) e Sara Sousa (Bartolo-
meu Perestrelo) na Selecção Nacional de Juniores B
no Estágio e Torneio Kakygaia, em Vila Nova de Gaia,
até sexta-feira. • João Caldeira (Marítimo) na Selec-
ção Nacional de Juniores A no Estágio e Torneio em

Espanha (Puente Genil), até sexta-feira.
GOLFE • Os jovens com mais de 10 anos da Escola
Secundária do Porto Santo têm acções de formação,
16h/18h, no Campo da “ilha dourada”.
VELA • Pedro Correia (Clube Naval do Funchal) no
“Mundial” de Vela da classe Optimist, na Nova Zelân-
dia, até dia 9 de Janeiro.
TODO-O-TERRENO • "Africa Eco Race", entre Saint
Cyprien, cidade do Sul de França, e o mítico Lac
Rose em Dakar, no Senegal, até 8 de Janeiro.
TÉNIS-DE-MESA • Estágio Regional de Natal, des-
tinado a Infantis e a Cadetes, 9h30/12h30 e
15h/18h, Pav. Rafael Gomes, Funchal, até 5.ª feira.
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7 ANDEBOL - FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO FEMININA COMEÇA EM JANEIRO

Madeira SAD e “Sports” iniciam fase final
Madeira SAD e Club Sports da Madeira co-

meçam a Fase Final da 1.ª Divisão feminina de
Andebol com jornada dupla caseira, no Funchal.
Esta foi a sorte que ditou o sorteio realizado na
sede da Federação desta modalidade. A “socie-
dade” - vice-campeã nacional - faz a sua estreia
no sábado, 7 de Janeiro, frente ao Colégio de
Gaia, enquanto que a equipa daAvenidaArriaga
defronta, também a 7, o Alavarium. No dia se-
guinte, as duas formações da Região trocam de
adversários. Começar emcasa a fase final é bom

para as pupilas de Duarte Freitas e de Vítor Ro-
drigues, quepodemcomeçar a vencer nesta der-
radeira fase da prova.O Madeira SADéde novo
mais ambicioso, pois vai tentar (re)conquistar o
título nacional, que nos últimos dois anos foi ob-
tido pelas algarvias doGil Eanes.Outos jogos da
1.ª jornada: Colégio João de Barros- JAC ; Juve
Lis-Maiastars B eCAL-Gil Eanes. Estas formações
voltam a jogar uma semana depois, para a 2.ª
ronda, a 14 de Janeiro. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt“Sociedade” volta a ter os olhos no ceptro...
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A sede da Junta de Freguesia da Pampilhosa vai receber na
próxima sexta-feira, dia 30 de dezembro, pelas 17 horas, a
apresentação do livro “A Fundação da Escola Tomaz da Cruz da
Pampilhosa e o Centenário da República”, da autoria da
historiadora pampilhosense Alice Godinho.

“O presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral,
convida a população a participar na apresentação desta obra
sobre a escola inaugurada a 23 de março de 1923 como Escola
Primária Tomaz da Cruz, nome do pai do industrial Joaquim da
Cruz, responsável por uma subscrição pública para angariação
de dinheiro e materiais, de modo a ser possível construir a nova
escola”, lê-se num comunicado enviado pela autarquia.

Junta de Freguesia da Pampilhosa

Apresentação do livro,
de Alice Godinho, sobre
a Escola Tomaz da Cruz

A Assembleia de Freguesia da Antes realiza-se na próxima sexta-
feira, dia 30 de dezembro, com início às 20h 30m. “Discussão e
votação do Orçamento e Plano de Atividades para 2012, retificação
do Orçamento de 2011 e outros assuntos” são os pontos agendados
na ordem de trabalhos.

Assembleia de Freguesia da Antes

Votação do Orçamento
para 2012

A Assembleia de Freguesia da Mealhada realiza-se na próxima
sexta-feira, dia 30 de dezembro, com início às 21 horas. “Aprovação
da ata da reunião anterior; informação do senhor presidente da
Junta de Freguesia; aprovação das opções do Plano de Atividades
e proposta do Orçamento para o ano seguinte; proposta para
alteração da tabela geral de taxas; aprovação do Mapa de Pessoal;
e diversos” são os pontos agendados na ordem de trabalhos.

Até dia 30 de DEZEMBRO

Assembleia de Freguesia
da Mealhada

Orçamento para 2012
será discutido

Concelho da Mealhada

Bibliomealhada não circula
pelas localidades

Desde o dia 19 de dezembro e até à próxima sexta-feira, dia 30,
o Bibliomealhada – biblioteca itinerante que percorre as localidades
do concelho – não vai circular devido ao período de férias escolares.

Câmara da Mealhada

Inscrições no curso de
iniciação de Inglês

Vai ser dinamizado um curso de iniciação de Inglês dirigido
à população em geral, com idade mínima de dezasseis anos.
Organizado pelo setor da Educação da autarquia e no âmbito da
Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) de Inglês, o início
do curso está previsto para 6 de janeiro de 2012 e será concluído
a 9 de março do mesmo ano. Aprender, recordar frases da rotina
diária e pedir ou dar informações em diferentes contextos são os
principais objetivos da formação. Os interessados deverão
inscrever-se até ao próximo dia 30 de dezembro, através do
telefone 231 200 980 – extensão 354 – ou do correio eletrónico
sed@cm-mealhada.pt.

O curso terá lugar na Escola Profissional Vasconcellos Lebre,
todas as sextas-feiras, das 18h às 20 horas. A formação irá abordar:
vocabulário essencial e específico; noções básicas de gramática e
a sua utilização, prática dinâmica de oralidade e subsequente
organização do discurso e Inglês aplicado a situações reais de
comunicação.

Ao fim de dois meses, os formandos já deverão compreender
e usar expressões familiares e/ou quotidianas, bem como frases
isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas do dia-
a-dia e comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem
apenas uma troca de informações simples e diretas sobre assuntos
que lhes são familiares.

Bombeiros da Mealhada e da
Pampilhosa

“Quartel Eletrão” recolhe de
resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos

Até 31
DEZ

Os Bombeiros Voluntários da Pampilhosa e da Mealhada
promovem, até ao próximo dia 31 de dezembro, a iniciativa “Quartel
Eletrão”, que visa a recolha de todo o tipo de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas e
acumuladores portáteis em fim de vida, para reciclagem. A atividade
reverte-se em prémios para as corporações, que pode chegar “a
uma ambulância”.

Em comunicado, os elementos da corporação da Pampilhosa
apelam: “Se pretender colaborar, entregue os seus resíduos elétricos
desde o seu velho computador à sua velha varinha mágica avariada”.
“O objetivo será conseguir um melhor ambiente e uma ajuda para
os bombeiros”, pois quanto maior for o peso dos resíduos, mais
prémios os bombeiros recebem para a sua atividade profissional”.

A Associação Comercial e Industrial do Concelho da Mealhada
(ACIM) leva a efeito, até ao próximo sábado, dia 31 de dezembro,
a “Tômbola de Natal”, no âmbito do MODCOM – Sistema de
Incentivos a Projetos de Modernização do Comércio –, com o
objetivo de promover o comércio tradicional. São quarenta e sete os
estabelecimentos que aderiram à iniciativa na cidade da Mealhada e
nas vilas do Luso e da Pampilhosa.

Assim, durante todo o mês de dezembro, por cada quinze euros
de compras efetuadas nos estabelecimentos comerciais aderentes,
os comerciantes atribuem um cupão aos seus clientes que, depois
de preenchido, deverá ser colocado nas tômbolas. Posteriormente
será realizado um sorteio que ditará os vencedores.

Mealhada, Luso e Pampilhosa

47 estabelecimentos aderiram
Tômbola de Natal, da ACIM

Até 31
DEZ

A campanha de solidariedade da ERSUC – Resíduos Sólidos
do Centro, S.A. – “Tampa + Garrafa = Solidariedade”, à qual a
Câmara Municipal da Mealhada aderiu em novembro do ano
passado, está a chegar ao fim.

Uma campanha que prevê a recolha do maior número possível
de garrafas de plástico com tampa, recolha essa que se traduz
depois em ajudas sociais para o concelho. Esta atividade arrancou
com bastante adesão no Município da Mealhada, tendo sido
recolhidos quinhentos e oitenta quilogramas de garrafas com tampa
em pouco mais de um mês.

O objetivo é que todos depositem as suas garrafas de plástico
(que têm que ter identificação PET na parte de baixo da garrafa),
devidamente espalmadas e com tampa, nos cinquenta contentores
que a autarquia distribuiu pelas instalações municipais do concelho.
Isto porque cada tonelada de garrafas de plástico recolhidas pela
autarquia e entregues à ERSUC equivale a uma ajuda no valor de
duzentos euros, que pode corresponder, como na campanha anterior,
a cadeiras de rodas ou outro tipo de material técnico para ajuda
social.

No concelho da Mealhada, notou-se, no ano passado, uma
adesão significativa por parte dos jardins-de-infância, escolas do
primeiro Ciclo do Ensino Básico e Instituições Particulares de
Solidariedade Social.

A Câmara Municipal entregará, posteriormente, as garrafas
com tampa na Estação de Triagem da ERSUC de Coimbra e,
mediante a quantidade recolhida, receberá material técnico
equivalente ao um montante estipulado, que servirá para ajudar a
população alvo definida pelo Gabinete de Ação Social da Câmara
Municipal da Mealhada. A campanha termina no próximo sábado,
dia 31 de dezembro de 2011.

Os interessados em mais informações devem contactar o Setor
do Ambiente, da Câmara da Mealhada, através do correio eletrónico
ambiente@cm-mealhada.pt e/ou do número de telefone 231 200
980, mais precisamente nas extensões 353 e/ou 311.

Concelho da Mealhada

Campanha “Tampa +
Garrafa = Solidariedade”

Biblioteca Municipal da Mealhada

Atividades de Natal

“Ninguém dá prendas ao Pai Natal”, de Ana Saldanha; oficina
“Prendas para o pai Natal”; e Ideias d’Arte são as atividades
disponíveis na Biblioteca Municipal da Mealhada durante o mês
de dezembro.

Os interessados em mais informações devem contactar o
número de telefone 231 201 681 e/ou o correio eletrónico info@bm-
mealhada.info.

A banda filarmónica Lyra Barcoucense 10 d’Agosto vai
realizar um Concerto Solidário de Ano Novo, em benefício da
Roda Viva – Loja Social do Município da Mealhada –, no
próximo domingo, dia 1 de janeiro de 2012, no Salão da
Filarmónica, em Barcouço. A iniciativa da Lyra Barcoucense
conta os apoios da Câmara Municipal e do Jardim-de-infância
Dr.ª Odete Isabel e convida a população a participar, contribuindo
com géneros alimentares.

“Venha fazer parte desta iniciativa. Ajude-nos a ajudar
contribuindo com géneros alimentares”, apela a banda filarmónica
Lyra Barcoucense que irá reverter os bens angariados, neste dia,
para a Roda Viva – Loja Social do Município da Mealhada.

O programa abre com um almoço convívio, às 12h 30m,
seguindo-se, depois, uma arruada às 15h 30m, terminando com
o concerto solidário que terá início às 16 horas.

Salão da Filarmónica Barcoucense

Concerto solidário a favor
da Loja Social da Mealhada

Biblioteca Municipal da Mealhada

Dia Mundial do Braille

A Biblioteca Municipal da Mealhada vai assinalar o Dia Mundial
do Braille com “uma reflexão sobre a perceção do mundo através
dos nossos sentidos”, no próximo dia 4 de janeiro. O espaço “vai
contar com a presença de um convidado especial para nos ajudar
nesta descoberta sensorial de tudo o que nos rodeia”. A atividade
está sujeita a marcação prévia.

Até 7
JAN

Mata Nacional do Bussaco

Caça ao Tesouro, Missa de
Natal e Concerto de
Música Antiga

As atividades de Natal na Mata Nacional do Bussaco – o
programa “Natal na Mata” – só terminam a 7 de janeiro. A exposição
de presépios no Convento de Santa Cruz do Bussaco, decorações
e iluminação realizadas pela comunidade da Escola Profissional
Vasconcellos Lebre e a venda de artesanato e produtos alusivos à
época na loja “Produtos da Mata” são algumas das atracões de um
vasto programa cultural e social da segunda edição deste evento,
que ainda conta com muitos mais eventos.

Hoje, quarta-feira, dia 28 de dezembro, decorre a oficina
“Trabalhar o cobre”, por Steve Jones, das 10h às 13 horas, nas
Antigas Garagens do Palace, pelo preço de vinte euros.
“Combinando as técnicas tradicionais do ferreiro, na sua forja, com
o seu próprio instinto contemporâneo, Steve Jones mistura-as
respeitosamente. A metalurgia é, há mais de vinte anos, o seu modo
de vida. Neste momento a expor e a trabalhar no Reino Unido e na
Região Centro de Portugal, Steve encontra a sua inspiração nos
mais diversos locais e sentimentos”, lê-se num comunicado da
Fundação Mata do Bussaco, que acrescenta: “A oficina, orientada
por este artista na Mata Nacional do Bussaco, é indicada para
todas as idades e, por isso, ideal para estar em família ou entre
amigos. Como o próprio nome da atividade indica, esta oficina
ensinará os participantes a trabalharem o cobre, um mineral não-
ferroso, de coloração avermelhada que tem características e
propriedades muito particulares. A participação nesta oficina inclui
a oferta dos materiais”.

Também, hoje, quarta-feira, decorre uma Feira de Solidariedade,
das 9h às 17 horas, para “recolha de roupas e brinquedos na
Fundação Mata do Bussaco para doação à Comunidade Juvenil
São Francisco de Assis e ao Centro de Acolhimento João Paulo II”.
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Juntas de Freguesia

Dia da Defesa Nacional para cidadãos
com 18 anos

Todos os cidadãos, de ambos os sexos, que nasceram no ano de
1993 devem cumprir o Dia da Defesa Nacional até maio de 2012.
Os interessados devem dirigir-se às Juntas de Freguesia da sua
localidade, para consultar o edital de convocação ou ir ao sitio da
internet do Ministério da Defesa Nacional em http://
www.mdn.gov.pt/mdn/pt/Recrutamento/dia/.

“O Dia da Defesa Nacional visa sensibilizar os jovens para a
temática da defesa nacional e divulgar o papel das Forças Armadas,
a quem incumbe a defesa militar da República”, lê-se no site, que
acrescenta: “A sua comparência é um dever militar obrigatório para
todos os cidadãos portugueses que cumpram dezoito anos de idade,
que ocorre nos Centros de Divulgação de Defesa Nacional, sedeados
em unidades militares dos três ramos das Forças Armadas, de acordo
com os editais de convocação”.

Amanhã, quinta-feira, dia 29 de dezembro, haverá Caça ao
Tesouro, com início às 10h 30m, no Convento de Santa Cruz. Para
participar cada adulto paga treze euros e cada criança oito euros.
“Os monges Carmelitas Descalços esconderam durante a sua
permanência na Mata Nacional do Bussaco um fabuloso tesouro de
valor incalculável. É este tesouro que todos os participantes nesta
iniciativa poderão encontrar”, lê-se num comunicado da Fundação
Mata do Bussaco, que acrescenta: “Além de ser uma forma divertida
e desafiante de conhecer a Mata, esta atividade permitirá momentos
bem passados e, em algumas circunstâncias, hilariantes. Os
participantes formam equipas de quatro a cinco elementos que
concorrem na descoberta de um tesouro. A busca do tesouro
escondido dos Carmelitas Descalços será realizada em parceria com
a empresa Capitão Dureza”.

No dia 3 de janeiro, pelas 19 horas, no Convento de Santa Cruz
do Bussaco, decorrerá uma Missa de Natal com o beijar do Menino.
“Porque faz todo o sentido nesta época de extrema relevância
religiosa em que se comemora o nascimento do Menino Jesus, a
Missa de Natal irá incluir o Beijar do Menino no Convento de
Santa Cruz do Buçaco. No final da missa os fiéis poderão aproveitar
para apreciar a Exposição de Presépios que está patente nos
corredores do Convento”.

O Concerto de Música Antiga às Luz das Velas, pelo Ensemble
Luce d’ Oro, acontece a 6 de janeiro, com inicio às 21h 30m, no
Convento de Santa Cruz do Bussaco, pelo preço de cinco euros,
sendo que as crianças até aos seis anos de idade têm entrada livre e
dos seis aos doze apenas pagam 2.50 euros. “Esta apresentação
musical impregnada de magia e espiritualidade irá acontecer no
Convento de Santa Cruz do Bussaco, também palco para outras
atividades do Natal na Mata 2011”, lê-se num comunicado, que
acrescenta: “A atuar pela terceira vez na Mata Nacional do Bussaco,
os Ensemble Luce d’ Oro provaram já ser uma receita de sucesso, as
sete intérpretes - Juliana Felix no Oboé, Irene Ferreira e Mara Lisa
Baptista no Violino, Vânia Moreira no Violoncelo, Teresa Raminhos
no Cravo e Piano e a soprano Carla Pais - irão interpretar canções
e árias de Purcell, Thomas Arne, Haendel, Haydn e Mozart, à luz
das velas. Um espetáculo inigualável que assinala o encerramento
oficial das atividades de Natal na Mata Nacional do Bussaco”.

No dia 7 de janeiro, pelas 21 horas, nas Antigas Garagens do Palace
Hotel do Bussaco, o Grupo de Monitores da Fundação da Mata do
Bussaco volta a entrar em cena, depois de o ter feito no passado dia 17
de dezembro, com a peça de teatro “Presépio na Mata”.

Os interessados em mais informações devem contactar a
Fundação Mata do Bussaco através do correio eletrónico
atividades@fmb.pt, do numero de telefone 231 937 000 e/ou do
numero de telemóvel 963 007 857.

8
JAN

Filarmónica Pampilhosense

Concerto dos Reis

No próximo dia 8 de janeiro, pelas 15h 30m, a Filarmónica
Pampilhosense promove um Concerto dos Reis, na sua sede, na
Pampilhosa.

De 9 a 21 de JANEIRO
Centro de Estágios do Luso

Estágio do Servette Football
Club Genebra, da Suíça

O estágio da equipa da primeira divisão, Servette Football Club
Genebra, da Suíça, realiza-se de 9 a 21 de janeiro, no Centro de
Estágios do Luso.

Até 11
JAN

Mealhada e Pampilhosa

ACIM promove cursos de
formação profissional para
desempregados e empregados

A Associação Comercial e Industrial do Concelho da Mealhada
(ACIM) vai promover ações de formação na Mealhada e na
Pampilhosa, nas áreas de processamento de texto, folha de cálculo,
internet, atendimento comercial, gestão de stocks, marketing,
controlo de tesouraria e administração das organizações.

Os cursos destinam-se a desempregados e empregados, com
habilitações entre o 6.º ano completo e o 12.º ano incompleto, com
idade igual ou superior a 18 anos. Os formandos terão direito a
subsídio de alimentação e a certificado, no final do curso.

As inscrições devem ser feitas na sede da associação, no Centro
Comercial Jardim, de segunda a quinta-feira, das 10h às 13 horas e
das 14h 30m às 18h 30m.

O objectivo, segundo Carlos Pinheiro, presidente da direção da
ACIM, “é dotar os formandos de novas competências e as empresas
de quadros melhor qualificados”.

17
JAN

Pavilhão Municipal da Pampilhosa

Encontro de
Andebol do 1.º CEB

O Encontro de Andebol do Primeiro Ciclo do Ensino Básico
realiza-se a 17 de janeiro, no Pavilhão Municipal da Pampilhosa e
destina-se “aos alunos do terceiro e quarto anos do Centro Educativo
da Pampilhosa e da Escola Básica 1 de Barcouço”.

19
JAN

Centro Educativo da Pampilhosa

Encontro de Atletismo
do 1.º CEB

No próximo dia 19 de janeiro, o Centro Educativo da Pampilhosa
recebe o Encontro de Atletismo do Primeiro Ciclo do Ensino Básico,
“destinado aos alunos do primeiro e segundo anos do Centro
Educativo da Pampilhosa e da Escola Básica 1 de Barcouço.

27
JAN

No próximo dia 27 de janeiro, com início às 21 horas,
decorrerá um Concerto Solidário, no Cineteatro Messias, na
Mealhada, promovido pela Associação Bairrada Solidária.
Luísa Amaro & Amigos; Orquestra do Centro de Santo Amaro,
de Casal Comba, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental de Anadia; e o Coro do Antigos
Orfeonistas da Universidade de Coimbra são os grupos que
farão parte do espetáculo.

Cineteatro Messias, Mealhada

Associação Bairrada
Solidária promove
Concerto Solidário

30
JAN

Cineteatro Messias, Mealhada

Sexta Gala Desportiva do
Município da Mealhada

A Sexta Gala Desportiva do Município da Mealhada realiza-
se no próximo dia 30 de janeiro, com início às 21 horas, no
Cineteatro Municipal Messias. O evento, que distingue os melhores
do Desporto, tem onze categorias a concurso: Associação
Desportiva do Ano, Equipa do Ano, Dirigente do Ano, Atleta do
Ano, Treinador do Ano, Revelação do Ano, Alto Prestígio, Mérito
Desportivo, Prémio Carreira, Prémio Incentivo e Prémio Dedicação.

26
FEV

O convívio de caçadores do Clube de Caça e Pesca “Os Amigos
da Caça da Freguesia de Casal Comba” realiza-se no último domingo
do mês de fevereiro de 2012, dia 26, na Escola Básica 1 da Lendiosa.

EB1 da Lendiosa

Convívio dos Amigos da
Caça de Casal Comba

Até maio de 2012

Cinema
«Em exibição» no Cineteatro Municipal
Messias, na Mealhada

De 30 de dezembro a 2 de janeiro –
“O Gato das Botas VP – 3D”
De 6 a 9 de janeiro – “Alvin e os Esquilos 3 – VP”
De 13 a 16 de janeiro –
“Missão impossível: Operação Fantasma”
De 20 a 23 de janeiro – “O Rei Leão VP – 3D”
De 27 a 30 de janeiro – “Sherlock Holmes 2”

As sessões decorrem às sextas-feiras, sábados e segundas-
feiras, às 21h 30m, e aos domingos às 16h e às 21h 30m. A
bilheteira está aberta de sexta a segunda-feira, das 14h 30m
às 18h 30m e das 20h às 22 horas.

Bombeiros Voluntários da Mealhada

Diminuição do transporte de doentes
está a provocar despedimentos

Os sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Mealhada reuniram no dia 15 de
dezembro de 2011 para analisar o orçamento e plano

de atividades para 2012. Na reunião, muito pouco participada,
criaram-se as condições para iniciar um amplo e interessante
debate sobre o futuro das corporações de bombeiros, os
caminhos da sustentabilidade económica e financeira e da
profissionalização dos corpos de bombeiros voluntários, bem
como sobre as formas de interagir de forma mais próxima com
as populações e as comunidades. A reunião, que demorou
cerca de duas horas, culminou com a aprovação, por
unanimidade, do orçamento para o ano de 2012.

No próximo ano de 2012, a Associação dos Bombeiros
Voluntários contará com um orçamento de cerca de 420 mil
euros. Deste montante, a coletividade despenderá – por sua
conta – cerca de 50 mil euros para a compra de uma Viatura
Tanque Táctica Rural, para combate a incêndios florestais e
rurais. Esta aquisição foi objeto de uma candidatura ao QREN,
tem financiamento comunitário em cerca de dois terços e “é
indespensável no combate a incêndios num ambiente rural,
maioritariamente o teatro de operações da corporação”.

“Mais uma vez não podemos deixar de afirmar que cada
vez se torna mais difícil equilibrar as nossas contas em virtude
das inúmeras alterações que se verificaram nas regras do jogo
durante este ano e que já vínhamos a alertar desde o anterior”,
explanou Abílio Semedo na apresentação do orçamento. “Na
verdade, e confirmando os receios manifestados em anteriores
reuniões, temos vindo a verificar cortes superiores a 70 por
cento no transporte programados de doentes, a principal fonte
de receita da associação”, prosseguiu o presidente da direcção,
que acrescentou: “Estes cortes têm sido causados pelas
alterações impostas pelo Governo aos transportes
programados, mas também pelo ataque da empresa privada
‘Flor da Ria’ que nos está a levar uma grande fatia dos
transportes que outrora era efetuados por nós, actuação cujos
moldes não conseguimos perceber”.

“Todas estas situações originaram a queda dramática das
nossas receitas o que nos está a obrigar a algumas decisões
drásticas. Uma delas foi a dispensa de um funcionário, em 31
de outubro, não sendo de excluir o reajuste do número de
assalariados num futuro próximo!”, disse, ainda, Abílio
Semedo.
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