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> p. m.

Carlos Resende conta com uma
nova opção no plantel. Trata-se
de Carlos Martins, um jovem de
18 anos que actua na posição de
ponta-direita e jogava no Moi-
menta. Atleta integrou o projec-
to das selecções ‘Resende Ande-
bol’, é bem conhecido do treina-
dor do ABC. Apresentou-se en-
tusiasmado com este desafio. “Já
tinha conversado com o presi-
dente e era algo que me interes-
sava, aceitei este convite com
muito gosto. Estive ligado a um
projecto da selecção nacional na

formação e depois de acabar
fiquei com a ideia de vir jogar
para o ABC. Neste momento es-
pero ser alternativa na equipa de
sénior e jogar o mais tempo pos-
sível na equipa de juniores”,
apontou o atleta de 18 anos.

Na decisão de Carlos Martins
pesou ainda o facto de ter optado
pelos estudos superiores na Uni-
versidade do Minho. Carlos Re-
sende mostrou-se agradado com
a nova opção e fez um balanço
“positivo” do trabalho desen-
volvido ao longo deste primeiro
mês. Treinador espera “fazer
mais com menos”.

PONTA DIREITA DE 18 ANOS

Carlos Martins é o novo reforço do plantel

ROSA SANTOS

Jovem Carlos Martins é a mais recente novidade no plantel do ABC/UMinho
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Luís Bogas
e Ricardo Costa
ainda limitados
A duas semanas do início do
campeonato, o treinador do
ABC/UMinho não pode contar
com dois atletas influentes na
equipa. São os casos de Luís
Bogas e José Ricardo Costa,
ambos a contas com leões que
perduram desde o final da
época passada. Mantém-se a
dúvida se estarão aptos para o
jogo inaugural da prova diante
do Benfica. Até lá, o ABC vai
participar no Torneio do Águas
Santas e apadrinha o jogo de
apresentação do ISMAI.. 
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> paulo machado

A ligação ABC/UMinho é novi-
dade na presente temporada,
mas parece já enraízada, ao pon-
to de fortalecer outro tipo de
parcerias com as principais insti-
tuições da cidade. Câmara Mu-
nicipal, Associação Industrial e
Universidade do Minho estão de
mãos dadas em torno do sucesso
do clube bracarense, como ficou
ontem patente numa cerimónia
que decorreu no Astória. Luís
Teles reforçou as ligações a ins-
tituições e demais empresas para
“dar o passo em frente” no senti-
do de voltar a afirmar o nome do
clube “nas competições euro-
peias” através de novas semen-
tes que agora estão a ser lança-
das no terreno e que prometem
crescer.

“Estamos em crer que vamos
conseguir captar apoios mais
significativos e sensibilizar um

leque alargado de pessoas para o
apoio que o ABC precisa, mes-
mo a nível desportivo melhoran-
do o número de assistência no
Sá Leite. Congregando todas es-
tas sinergias o ABC tem todas as

condições para continuar a
crescer nesta caminhada e voltar
a marcar presença nas provas
europeias”, salientou Luís Teles. 

Vítor Sousa (vice-presidente
da Câmara de Braga), Palmira

Maciel (vereadora do desporto),
José Mendes (vice-reitor da Uni-
versidade do Minho) e António
Marques (Presidente da Associa-
ção Industrial do Minho) foram
os convidados de honra.

Novas sementes para voltar
a crescer no panorama Europeu
ABC/UMinho reforça parcerias com instituições da cidade de Braga e cimenta os objectivos
de recuperar um lugar nas competições europeias, como referiu ontem Luís Teles.

ANDEBOLABC/UMINHO REFORÇA APOSTA EM PARCERIAS

NOVA PARCERIA REGISTADA
COM VISTA SOBRE A CIDADE
Jogadores, direcção e ‘staff-técnico’ do
ABC/UMinho reuniu-se ontem ao final
da tarde no Café Astória, em pleno
centro da cidade de Braga, a fim de
assinalar mais uma parceria para a nova
temporada, que fica marcada pela
aposta clara de equilibrar o clube
no plano orçamental, mas também
aumentar a ambição desportiva.

Homenagem
a Jessica Augusto

Cerimónia de apresentação da
estrutura do ABC/UMinho para
a nova temporada está
agendada para o próximo
sábado, a partir das 20.30
horas, com destaque para a
exibição de todos os escalões
de formação. Entre várias ini-
ciativas, o clube vai prestar uma
homenagem sentida a Jessica
Augusto, que esteve nos Jogos
Olímpicos de Londres’2012. 

ROSA SANTOS

Luís Teles explicou a importância das parcerias com instituições para alicerçar os objectivos do ABC/UMinho
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ABC/UMinho reforça
objectivo europeu 
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ANDEBOL

ABC/UMINHO
QUER VOLTAR 
A CRESCER 
NO PANORAMA
EUROPEU
ABC/UMinho reforça parcerias com instituições da cidade de Braga e
cimenta objectivos de recuperar um lugar nas competições europeias.
Revelações feitas pelo presidente do clube, Luís Teles.
>> 20

ABC/UMINHO
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ABC quer regressar à Europa

O treinador do ABC/UMinho traçou, ontem, 
os objetivos desportivos, lembrando que, 
este ano, é preciso fazer mais com menos 
atletas. «Os nossos objetivos para esta época 
passam por estar numa das competições 
europeias. Para que tal seja possível, é 
necessário que fiquemos nos três primeiros 
lugares do campeonato ou ganhemos a Taça 
de Portugal. Como no ano passado ficamos 
em sexto e não fomos à final “four” da Taça 
de Portugal implica que, este ano, temos 
que fazer mais. Mas sabemos de antemão 
que este ano temos menos atletas do que 
no ano passado. Ou seja, é fundamental 
que todos nós, a começar pelo treinador, 
façamos mais com menos», disse Carlos 
Resende ao Diário do Minho.

A equipa do ABC/UMinho sofreu várias al-
terações com saídas e entradas de jogadores. 
As principais mudanças prendem-se com as 
saídas de Tiago Pereira, Álvaro Rodrigues, 
Mário Peixoto e Rui Lourenço. 

Em sentido inverso, destacam-se, as 
entradas de Tavares Rocha e dos jovens 
Carlos Martins, um jovem de Moimenta, que 
vai jogar no Braga ao abrigo do protocolo 
assinado entre a UMinho e o ABC. 

Referência ainda para as promoções de 
Sérgio Caniço, que pode afirmar-se nesta 
temporada, bem como Nuno Rebelo e João 
Santos, «que terão o seu espaço». «Saibam 
eles aproveitá-lo», incentiva Resende.

O ABC começa a competição no dia 19, 
na Luz, frente ao Benfica.

«Fazer mais com menos»

ALUNO DA UMINHO

Carlos 
Martins 
orgulhoso 
por jogar
no ABC

Como é público, o 
ABC e a Universidade 
do Minho assinaram, 
recentemente, um pro-
tocolo de cooperação, 
em que, entre outros 
aspetos, os alunos 
desta academia possam 
jogar no clube. 

Aliás, esta época, 
o nome oficial da 
equipa de andebol do 
ABC é ABC/UMinho. 
E o primeiro jogador 
assumidamente pro-
duto deste acordo 
é de colaboração é 
Carlos Martins, um 
jovem de 18 anos, 
estudante, proveniente 
de Moimenta. 

«Há algum tempo 
que se falava nessa 
possibilidade e agora 
foi concretizada. É um 
orgulho representar 
um clube como o ABC, 
com muita tradição no 
andebol português. 
Trata-se de um projeto 
atrativo. Vai ser um 
prazer fazer parte deste 
grupo», disse Carlos 
Martins, ontem, na 
sessão promocional 
do plantel do ABC.

Este jogador, aluno 
da universidade do 
Minho, vai poder jogar 
tanto na equipa sénior 
como nos juniores, 
uma vez que tem 
apenas 18 anos.

O protocolo dá visi-
bilidade às duas insti-
tuições minhotas.

Dirigentes, equipa técnica e jogadores do ABC, prometem jogar sempre para ganhar e esperam o apoio dos bracarenses

AVELINO LIMA

FRANCISCO DE ASSIS

Dirigentes, equipa técni-
ca e todo o plantel do ABC/
/UMinho estiveram, ontem, 
em vários locais da cidade, 
de certa forma, em mais 
uma operação de “charme” 
e de sensibilização dos bra-
carenses em geral. 

Foi uma oportunidade 
para apresentar os parcei-
ros, entre os quais o Astó-
ria/Maria Bolacha, a Uni-
versidade do Minho e a 

Associação Industrial do 
Minho.

Na sua intervenção, Luís 
Teles, presidente do ABC, 
deu conta da «redobrada 
confiança» no futuro com 
que o clube avança para 
uma nova época desporti-
va, cujo objetivo está per-
feitamente definido.

«Vamos fazer tudo para 
regressar às competições 
europeias o mais depressa 
possível. Vamos fazer tudo 
para que seja já este ano. 

Regressar à Europa, que é 
o lugar do ABC», afirmou. 
Um objetivo que só pode  
ser alcançado se a equipa 
do ABC ficar entre os três 
primeiros lugares da classi-
ficação ou se vencer a Taça 
de Portugal.

E é com os olhos postos 
num destes lugares que a 
equipa de Carlos Resende 
vai iniciar a época.

A recente vitória no tor-
neio de S. Mateus animou 
as hostes...

O presidente do ABC quis 
agradecer «publicamente» o 
apoio «e a confiança que as 
forças vivas da cidade e al-
guns patrocinadores» depo-
sitaram no projeto de conso-
lidação do clube em todos 
os aspetos, esperando tam-
bém que os bracarenses em 
geral sigam o exemplo.

Entretanto, no próximo 
sábado, às 20h30, o ABC 
quer ver o Pavilhão Flávio 
Sá Leite cheio. E os moti-
vos são vários, como ex-

plicou Luís Teles: a come-
çar pela solidariedade para 
com Moçambique, através 
da construção de uma es-
cola; o jogo de apresenta-
ção aos associados, entre 
alguns ilustres ex-atletas do 
clube e a equipa principal 
do ABC/UMinho; uma «brin-
cadeira entre os mais no-
vos»; animação musical; e 
uma homenagem a um atle-
ta olímpico que «brilhante-
mente representou Portugal 
em Londres 2012».

Alguns dos parceiros e forças vivas da cidade no evento

FRANCISCO DE ASSIS

SÁBADO, NO SÁ LEITE, FESTA DE APRESENTAÇÃO E SOLIDARIEDADE COM MOÇAMBIQUE

TÉCNICO DO ABC APELA AO ESPÍRITO DE SACRIFÍCIO DE TODOS

A equi-
pa do ABC quer, com vitórias, “pu-xar” pelos adeptos e pelas “forças vi-vas” de Braga
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• ABC mostra novos parceiros e quer voltar às provas europeias
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DESPORTO PÁGINA 21

ABC apresenta-se
com ambição de voltar 
aos palcos europeus
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A Associação de Andebol da
Madeira marcou para ama-
nhã, sexta-feira, uma reu-
nião com todos os clubes fi-
liados, a partir das 11h, na
sua sede, com um tema de
fundo: a preparação da
época desportiva 2012/13.
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Porto acolhe mais uma iniciativa do Andebol 4 All
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/09/2012

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-desporto-para-pessoas-com-deficiencia/7836-porto-acolhe-mais-uma-iniciativa-do-

andebol-4-all

 
Terá como cenário o Campo dos Mártires da Pátria, junto à Cadeia do Tribunal da Relação do Porto. No
âmbito do projeto Andebol 4 All, a Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol do
Porto levam a efeito, no próximo sábado, dia 8 de Setembro, mais uma ação de divulgação e fomento
do Andebol em cadeira de rodas. Esta iniciativa faz parte no programa Baixa em Forma, uma iniciativa
da Porto Lazer - Empresa Municipal, que pretende desenvolver atividades desportivas em zonas
históricas da cidade e ao ar livre. O projeto do Andebol 4 All em Portugal é algo inovador no que diz
respeito à área do Desporto Adaptado e rompe algumas limitações provocadas pela prática desportiva
de pessoas com deficiência. Desta vez cabe ao Porto acolher mais uma iniciativa, que decorre no
Campo dos Mártires da Pátria, em frente à antiga Cadeia do Tribunal dada Relação) e é organizada
pela Associação de Andebol do Porto em colaboração com a Federação de Andebol de Portugal
entidades que pretendem, com esta iniciativa, promover, fomentar e divulgar a prática do andebol
junto de todos os cidadãos e que ganha especial acuidade nesta altura em que decorrem em Londres
os Jogos Paralímpicos. Recorde-se que odem praticar o ACR pessoas com deficiência física que tenham
comprometimento de membros inferiores, lesão medular, amputação, sequela de poliomielite e outras
disfunções que o impeçam de correr, saltar e pular como um indivíduo sem lesões também sendo
alargado a pessoas sem deficiência. A prática desportiva por parte das pessoas com deficiência é
muito útil no processo de inclusão social, pois permite à pessoa com deficiência reabilitar-se nos
domínios motor, cognitivo, afectivo - social e psicológico. Para além do Andebol em Cadeira de Rodas
para cidadãos com deficiência física, o projeto do Andebol 4 All abrange também cidadãos com
deficiencia intelectual, daí que se realize, a partir das 11.45 h., um jogo entre as equipas A e B da
APPACDM de Vila Nova de Gaia. PROGRAMA - DIA 8 DE SETEMBRO 9h30-9h45 - Receção das equipas
10h00 - Apresentação das Regras de jogo de Andebol Cadeira Rodas 7 (ACR7) 10h15 - Jogos - APD
PORTO vs APD BRAGA APD PAREDES vs ADA Vila Pouca de Aguiar 11H45 - Demonstração e jogo -
Equipa A e Equipa B do Clube da APPACDM - GAIA 13H00 - Almoço 14h30 - Apresentação das regras
de jogo do Andebol Cadeira Rodas 4 (ACR4) 14h45 - Jogos - APD PORTO vs ADA AAPD PAREDES vs
APD BRAGA AAPD PORTO B vs APD BRAGA BADA B vs MISTO 16h45 - Encerramento e Entrega de
lembranças A FAP - Federação de Andebol de Portugal vai estar representada pelo seu vice-presidente,
Augusto Silva, e a iniciativa contará ainda com a presença do ex-internacional e treinador do
ABC/UMinho, Carlos Resende, bem de como representantes do executivo da Câmara Municipal do
Porto.
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> paulo machado

Está em marcha um plano de
acção no Xico Andebol que visa
fomentar a modalidade ao nível
da formação. O presidente do
clube, Alves Pinto, anunciou on-
tem em conferência de imprensa
um conjunto de actividades que
estão alinhavadas para a nova
temporada onde o grande desta-
que passa pela criação de equi-
pas femininas que, não sendo
inédito, será um marco de regis-
to. 
Numa fase inicial é intenção dos
responsáveis do clube cativar
atletas para o escalão de minis e
bambis, sem descartar outras
possibilidades. Mas não se fica

por aqui o programa do Xico
para a formação. Existe um pro-
grama “Guimarães - mais ande-
bol” onde se pretende incluir
equipas das escolas do 1.º ciclo.
Promover o “Dia do Andebol”
com manifestações de rua. De-
senvolver protocolos de coope-
ração com escolas, freguesias e
instituições do concelho; desen-
volver um torneio Luso-Galaico
que permita o intercâmbio de
experiências e a realização de
um seminário sobre “Andebol
Formação - vantagens e cons-
trangimentos”. Entretanto, Al-
ves Pinto confirmou contactos
com o Sporting que podem re-
sultar na saída de Nuno Silva
para a equipa dos ‘leões’.

Xico abre as portas às meninas
A direcção do Xico Andebol apresentou ontem um programa de acção na área da formação, com destaque para 
a aposta na formação de equipas femininas de andebol, a partir da base com os escalões de minis e bambis.
Na equipa sénior o atleta Nuno Silva está de saída para o Sporting.

DR

Direcção do Xico Andebol pretende fomentar a modalidade por todo o concelho de Guimarães

ANDEBOL

> Presidente do Xico Andebol admitiu saída de Nuno Silva para o Sporting.

GUIMARÃESCLUBE PRETENDE ALARGAR PATAMAR NA FORMAÇÃO
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Heróis do andebol
bem vistos no futebol
A equipa da Artística foi alvo de uma homenagem da sua
homóloga da Atlética, no intervalo do “derby” concelhio

Avelino Conceição

� Depois de tudo o que já foi dito e
escrito sobre o feito histórico
alcançado pela Artística de Avan-

ca, que foi alvo de merecidas dis-
tinções, ainda houve tempo para
uma homenagem da população.
E nada melhor do que um jogo de
futebol, entre Avanca e Estarreja,

os dois emblemas mais repre-
sentativos do concelho, que no
passado domingo se defronta-
ram na primeira jornada da Série
C do Nacional da III Divisão.

Com uma moldura humana a
encher as bancadas do Comple-
xo Desportivo de Avanca, a di-
recção da Atlética de Avanca,
liderada por Paulo Dias, que por
motivos profissionais não pode
estar presente, acho por bem
prestar uma justa homenagem
ao andebol avancanense. Os
“heróis” da Artística foram cha-
mados um a um ao centro do
relvado para receber, sob uma
merecida ovação do público,
uma pequena lembrança que
deixou o presidente José Costa
bastante sensibilizado.

Quem estava também bastan-
te agradecido, e ao mesmo tempo
viu esta homenagem como um
reconhecimento ao seu trabalho
e ao da equipa para este sucesso,
foi Luís Santos. O técnico consi-
derou ainda que “foi um acto
importante prestado pela direc-
ção da Atlética de Avanca, que
nos orgulha e valoriza tudo aqui-
lo que fazemos no dia-a-dia em
prol do andebol e no desporto em
geral”.

Luís Santos lembrou também
que este gesto do futebol pode

muito bem ter retorno no ande-
bol, já que “alguns destes adeptos
poderão vir a estar no pavilhão a
assistir aos nossos jogos para
nos apoiar”, apoio esse que será
“necessário para a caminha” na
1.a Divisão Nacional.

A equipa da Artística continua
a trabalhar intensamente com
vista à sua participação entre no
principal campeonato nacional,
que arranca já este mês. E hoje
realiza mais um jogo de prepara-
ção, diante da equipa de juniores
do FC Porto, a partir das 20h30,
jogando novamente no próximo
sábado, às 11h30, frente ao São
Paio de Oleiros, equipa que milita
no Nacional da 2.a Divisão.

Com um plantel com algu-
mas limitações e onde impera
também alguma juventude, o
factor experiência de um ou
outro jogador poderá ter influ-
ência no futuro rendimento da
equipa orientada por Luís San-
tos, que ainda pôde ter todos os
jogadores disponíveis num dos
muito de jogos de grau de difi-
culdade elevada realizados du-
rante a preparação para a nova
temporada”, como foram os Pe-
dro Pereira, Nuno Ferreira e Pe-
dro Maia, que não deram o seu
contributo no ultimo encontro
frente ao Águas Santas.l

HOMENAGEM ao grupo de andebol decorreu no intervalo do jogo entre o Avanca e o Estarreja
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Andebol da
Académica já
está a trabalhar

As equipas de andebol da Aca-
démica já iniciaram a nova
época. Depois dos seniores, ju-
niores e juvenis (femininos e
masculinos), ontem foi a vez
dos iniciados, infantis, minis e
bambis femininos e masculi-
nos arrancarem para a época
dos 75 anos do andebol da AAC.

Os treinos têm lugar no Pa-
vilhão n.º 3 do Estádio Univer-
sitário, às 18h00, e todos os in-
teressados poderão experi-
mentar a modalidade no em-
blema conimbricense. |
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Depois de terem seguido

caminhos distintos no desporto, os
irmãos Silva, Rui e Nuno,
voltaram-se a encontrar no mesmo
pavilhão que os viu nascer para o
andebol. O Sporting de Rui Silva
foi o convidado para a apresen-
tação do Xico Andebol, para onde
regressou Nuno Silva. A formação

Irmãos Silva reencontram-se na
apresentação do Xico Andebol
A equipa vimaranense estreou-se com uma derrota frente ao
Sporting, mas deixou boas indicações.

de Alvalade, sem surpresas,
acabou por ser superior, mas os
vimaranenses mostraram força e
determinação.

O resultado de 25-35 es-
pelha bem a clivagem entre as duas
formações, agravado pelo atraso da
preparação, sobretudo física, dos
novos jogadores do Xico. Mesmo
assim, Viktor Tchikoulaev há-de ter
gostado da atitude dos seus pupilos
que mantiveram sempre uma

atitude combativa e aguerrida.
Destaque ainda para a exibição
dos irmãos Silva que se contaram
entre os melhores marcadores
dos respectivos conjuntos. Até ao
início do campeonato restam
ainda 15 dias pelo que existe ainda
alguma margem de progressão e
crescimento para a formação de
Guimarães, até ao jogo inaugural,
com o AC Fafe, agora comandado
por Nuno Santos.=

u Sporting foi sempre superior
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FILIPE OLIVEIRA
Foi na passada quinta-feira 

que o Xico Andebol apresentou o 
plantel aos seus associados, com 
o Sporting a ser o convidado de 
honra para apadrinhar a festa. A 
casa regressou Rui Silva que se 
transferiu para a equipa de Alvala-
de ainda júnior.

Neste jogo de apresentação 
marcaram presença o Presidente 
da Câmara Municipal de Guima-
rães, António Magalhães, e tam-
bém o vereador Amadeu Portilha.

Na partida o Sporting foi sem-
pre superior mas também ficou re-
gistado que a condição física dos 
jogadores do Xico Andebol ainda 
não é a melhor, por isso o resul-
tado final não é condizente com o 
valor da equipa vimaranense.

Viktor Tchikoulaev viu a sua for-
mação na primeira parte a perder 
por dez golos de diferença. Aliás, 
no final a diferença iria ser igual 
mas por números diferentes (25-
35).

Com certeza que o técnico da 
equipa vimaranense irá prepará-
la, em termos físicos, da melhor 
forma nestes 15 dias que faltam 
até ao início do Campeonato. Vai 
ser um início emocionante, já que 

RUI SILVA REGRESSOU À CASA QUE O VIU NASCEU

Xico apresentou-se 
diante do Sporting

a primeira jornada reserva um 
derbie entre Xico e A.C. Fafe, no 
dia 15 de Setembro (18 horas). O 
Xico irá depois fazer umas das vi-
sitas mais difíceis do campeonato, 

ao Caixa Dragão para jogar com o 
FC Porto. Antes de acabar o mês 
de Setembro a equipa vimaranen-
se ainda recepciona o Belenenses 
e visita o Águas Santas. O mês de 

Outubro trará novas emoções e o 
Xico Andebol reencontrará preci-
samente o Sporting, no dia 6 em 
Guimarães.

RUI SILVA ESTA NA MELHOR FORMA

“Este ano foi muito bom”
“É sempre bom voltar à casa onde nos formámos para o Andebol e 

também é sempre um enorme orgulho jogar contra estes jogadores e 
voltar a este Pavilhão. Foi um clube que me deu tudo. O Xico este ano 
tem um plantel muito interessante, foram buscar um excelente central 
e, sobretudo, têm um bom treinador. Este ano foi muito bom para mim, 
senti-me muito orgulhoso de fazer parte do “7” ideal do Europeu de Sub-
20. Ser considerado o melhor da tua posição num Europeu é de facto 
muito bom. Só tenho a agradecer ao Xico e ao Sporting aquilo que têm 
feito por mim.”

VIKTOR TCHIKOULAEV

“O ser humano não tem limites”
“Este era um jogo em que tinha como objectivo apresentar o plantel 

aos nossos adeptos e simpatizantes que nos apoiam nos bons e nos 
maus momentos. Foi um momento bastante bonito. Costumo dizer que 
o ser humano não tem limites, nós trabalhamos para melhorar as nossas 
condições físicas e estamos a construir uma equipa nova, vieram jogado-
res novos. Queremos fazer uma equipa dentro das nossas ideias para o 
Campeonato. Há pouco tempo houve eleições na Federação Portugue-
sa de Andebol e acho que entraram pessoas com vontade de trabalhar. 
Penso que o Andebol poderá evoluir e é isso que todos queremos.”
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ANDEBOL
Na categoria de
Seniores Masculinos

Ginásio do Sul
organiza
3.º Torneio
‘Andebol Tejo’
O Ginásio Clube do Sul, com

o apoio da Junta de Freguesia
de Cova da Piedade, vai organi-
zar nos próximos dias 6 e 7 de
Setembro um torneio de ande-
bol para seniores. Inserido nas
Festas de Nossa Senhora da Pie-
dade, o torneio denominado 3.º
Torneio “Andebol Tejo”, rea-
liza-se no pavilhão da colecti-
vidade na Cova da Piedade e,
nele participam as seguintes
equipas: Vitória de Setúbal, Ca-
mões, Belenenses e, claro está,
o Ginásio do Sul.
No dia 6 de Setembro, às 19h

30m, o Belenenses defronta o
Camões e às 21h 30m, o Ginásio
do Sul joga contra o Vitória de
Setúbal. No dia seguinte, às
mesmas horas, os vencidos da
véspera jogam entre si para o
apuramento do 3.º e 4.º lugar e
os vencedores disputam a final.
De acordo com o regula-

mento da prova, os jogos terão
dois tempos de 30 minutos,
com 10 minutos de intervalo.
Em caso de empate no final do
tempo regulamentar não ha-
verá prolongamento. O desem-
pate, far-se-á através da
marcação de livres de 7 me-
tros.
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Torneio de
Sto. Ovídio
Realiza-se nos próximos
dias 7, 8 e 9 de Setembro o
XVI Torneio de Andebol
Feminino ‘Festas de Sto.
Ovídio’. Organizado pela
Junta de Freguesia
Mafamude e pela equipa
do Colégio de Gaia terá,
ainda, entre os partici-
pantes o Almeida Garrett.

ANDEBOL
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abertura textos ∑ Tiago Virgílio Pereira
fotos ∑ Nuno André Ferreira

Desporto em alta
A Feira de S. Mateus 

está ao rubro. Diaria-
mente, milhares de pes-
soas deslocam-se ao re-
cinto de um das fei-
ras mais antigas e com 
maior tradição no país, 
e assistem aos espetácu-
los musicais e culturais 
propostos pela Expovis, 
entidade organizadora. 
Contudo, ano após ano, 
a programação desporti-
va tem ganho “fôlego” e 
hoje, por esta altura, rea-
lizam-se torneios e com-

petições nacionais na ci-
dade de Viseu, atraindo 
centenas de “forastei-
ros”, que conhecem, vi-
sitam, dormem, comem 
e potenciam a economia 
local. Para que tal acon-
teça, é imprescindível a 
estrita colaboração da au-
tarquia viseense, na orga-
nização e divulgação dos 
eventos e na cedência de 
espaços.

Segundo Guilherme 
Almeida, vereador na 
Câmara de Viseu, “a feira 

tem um conjunto de ativi-
dades desportivas muito 
rico e forte, muitas delas 
de impacto nacional”. O 
responsável pelo pelouro 
do desporto, disse ainda 
que “um cartaz despor-
tivo atrativo é uma mais-
valia para toda a Feira de 
S. Mateus e para a cida-
de”, na medida em que 
“todos ganham”, desde 
a restauração, ao peque-
no comércio, ao turismo 
e ao número de vistas à 
feira. “As equipas não são 

só os atletas, há a equipa 
técnica, os preparadores, 
e alguns trazem a família, 
que, de outra forma não 
conheciam a feira e a ci-
dade com melhor quali-
dade de vida do país”, re-
feriu.             

Guilherme Almeida 
sabe que a vertente cul-
tural é “mais divulgada 
e enfatizada” contudo, a 
promoção e a difusão do 
desporto é uma das apos-
tas da Câmara.”Temos 
publicidade em outdo-

ors, mupis, flyers e con-
tamos com o apoio da co-
municação social local e 
nacional, tudo para que 
as pessoas conheçam e se 
familiarizem com as ati-
vidades por nós progra-
madas”, esclareceu.

Apesar de já se ter rea-
lizado a gala de full con-
tact e demostrações de 
artes marciais, o 44º festi-
val aéreo e o andebol (ver 
caixa). O Jornal do Centro 
destaca a 32ª meia mara-
tona, o 8º torneio de golfe 

e a 26ª edição do torneio 
de hóquei. Mas até 23 de 
setembro, suor e vontade 
de vencer vão pairar na 
terra de Viriato. 

32ª Meia Maratona de Viseu - Mini/Caminhada 

No dia 9 de setembro, a partir das 10h00, arranca, na Rotundo do 
Coval, em Viseu, a segunda meia maratona mais antiga de Portugal. 
Este ano, e pela primeira vez, o Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” 
está solidário com uma instituição. Os valores conseguidos na Meia/
Mini Maratona e Caminhada vão reverter a favor do Banco Alimen-
tar de Viseu. Ao efetuarem a inscrição, os atletas devem entregar os 
bens alimentares, no valor de 2 euros ou mais, e será entregue um 
vale que comprovará o depósito de alimentos. Outra das novidades 
deste ano tem a ver com a inscrição. Assim, os interessados podem 
inscrever-se através do sítio na internet do clube “Os Ribeirinhos”.  
O presidente, Olímpio Coelho, fez uma retrospetiva da prova e, emo-
cionado, agradeceu o apoio de todos, com destaque para a Câmara 
Municipal de Viseu, Expovis e Junta de Freguesia de S. José. 

Todos os participantes terão direito a uma medalha e os três pri-
meiros classificados, em cada categoria, receberão um prémio que 
vai diferir no tamanho. A Decathlon, a Vitalis, a Litocar, a Casa de 
Saúde S. Mateus e o Banco Alimentar são os patrocinadores do even-
to. Em conferência de imprensa, Catarina Sobral, responsável pelo 
Banco Alimentar de Viseu mostrou-se “muito agradecida” e realçou 
a importância do contributo neste ano difícil.

26º Torneio de Hóquei em Patins

É a vigésima sexta edição do torneio, igual número de vezes que o Hóquei Clube de Viseu, 
organizador do evento, participa. O Pavilhão Desportivo Viriato, recebe o torneio internacional, 
nos dias 15 e 16 de setembro, a partir das 9h00. Estão confirmadas doze equipas, “uma equipa es-
panhola, de Vigo, e várias de associações de norte a sul do país”, referiu Maria Figueiredo, presi-
dente do Hóquei Clube de Viseu. O destaque vai para a presença do Futebol Clube do Porto. 

Segundo a responsável, “Viseu tem já um lugar no mapa do hóquei, mas é sempre bom que 
eventos como este aconteçam”, disse. Atualmente, o hóquei em Viseu conta com cerca de 60 
atletas federados, “é um número significativo mas queremos mais”. Para Maria Figueiredo, a 
divulgação da programação desportiva da Feira de S. Mateus é “aceitável”, o que deve mudar é 
“a sensibilidade das pessoas para os eventos desta dimensão”, concluiu.         
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1 de setembro - Tiro 
- XXIX - Grande Prémio 
Feira de São Mateus em 
Fosso Universal - 50 pra-
tos, nas instalações do 
Clube de Caçadores e 
Pescadores da Beira, na 
Muna, a partir das 15h00.

2 de setembro - Ci-
clismo - 21º Passeio de 
Cicloturismo Feira de São 
Mateus, no Parque Des-
portivo do Fontelo, a par-
tir das 8h00. 

10º Encontro de viatu-
ras 4L, na Avenida da Eu-

ropa, às 14h00.
Tiro - XXIX - Gran-

de Prémio Feira de São 
Mateus em Fosso Univer-
sal - 50 pratos, nas instala-
ções do Clube de Caçado-
res e Pescadores da Bei-
ra, na Muna, a partir das 
15h00.

8 de setembro - Ci-
clismo - 21º Passeio de 
Cicloturismo Feira de São 
Mateus, no Parque Des-
portivo do Fontelo, a par-
tir das 8h00. 

Hipismo - XXVI Con-
curso Nacional B de Saltos 
Feira de São Mateus, no 
Centro Hípico de Viseu, 
às 10h00. 

Tiro - XXIX - Gran-
de Prémio Feira de São 
Mateus em Fosso Univer-
sal - 50 pratos, nas instala-
ções do Clube de Caçado-
res e Pescadores da Bei-
ra, na Muna, a partir das 
15h00.

Futebol - 18º Torneio 
de Futebol de Veteranos, 
Complexo Desportivo do 
Fontelo, às 16h00. 

Calendário para os 
próximos dias

8º Torneio de Golfe
“O Golfe é uma modalidade que 

está a crescer em Viseu e temos 
conseguido atrair cada vez mais 
pessoas”, disse Bruno Melo, di-
retor do Campo de Golfe Mon-
tebelo. Esperam-se mais de 70 
pessoas no 8º Torneio de Golfe, 

que se vai realizar no Campo de 
Golfe Montebelo, no dia 8 de se-
tembro, a partir das 9h00. As ins-
crições estão abertas até ao dia 7, 
por isso ainda é prematuro falar 
na presença de “grandes nomes” 
da modalidade. Bruno Melo ga-
rantiu que o Golfe é um excelen-
te cartão-de-visita e que há mui-

tos jogadores que, com a famí-
lia, aproveitam o fim-de-semana 
para visitar a cidade. O responsá-
vel sabe que praticar Golfe “não 
é viável para todos” mas garantiu 
que a ideia de “desporto elitista2 
está a desaparecer e que por 100 
euros mensais, já se pratica a mo-
dalidade. 

15º Torneio Internacional de Andebol

O torneio de Andebol realizou-se nos dias 25 e 26 de agosto. O sucesso foi de 
tal ordem, que o Jornal do Centro decidiu “recordar” a modalidade que juntou as 
melhores equipas nacionais, no Pavilhão do Inatel. Muitas centenas de pessoas 
vibraram com os jogos, o que prova que o Andebol é uma das modalidades mais 
apreciadas na cidade. Para Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol 
de Viseu, “o mais importante é motivar os jovens para o desporto e para a moda-
lidade”. Reconheceu que esta edição “superou as expetativas” e que o pavilhão 
esteve cheio no jogo que opôs Benfica e Sporting. O presidente da Associação 
considerou que a divulgação tem sido cada vez maior, a título de exemplo foram 
distribuídos 10 mil flyers, espalhados 500 cartazes e enviados centenas de convi-
tes para as associações de todo o país.     
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