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ANDEBOL
| Redacção | 

A selecção nacional de juniores
de Portugal já está em Oviedo,
Espanha, onde este fim-de-se-
mana disputa o grupo 7 da quali-
ficação europeia para o Cam-
peonato do Mundo do Brasil
2015. Um grupo que integra, pa-
ra além de Portugal, a anfitriã
Espanha e a Ucrânia. Um grupo
que faz prever uma tarefa difícil
para os portugueses, como con-
fere o seleccionador nacional do
escalão, Luís Monteiro.

“Não é um apuramento fácil”,
começou por referir o seleccio-
nador nacional, recordando que
“só passa uma selecção” e Por-
tugal está perante um grupo de
muita qualidade. “A Espanha foi

medalha de bronze no Europeu
sub-20, com esta geração, num
campeonato onde a Alemanha e
Suécia, como medalhas de ouro
e de prata, respectivamente, já
estão apuradas para o Mundial.
Teoricamente, a Espanha era a
selecção mais forte do pote um,
no sorteio em que nos calhou co-
mo adversária. A Ucrânia tam-
bém é uma selecção interessan-
te, fez o apuramento para o Eu-
ropeu, não conseguiu lá estar,
mas fez um jogo com a Rússia
muito interessante”. Luís Mon-
teiro recordou que “Portugal e
Ucrânia, nesta geração, já empa-
taram duas vezes, vai ser um
apuramento duro, principalmen-
te porque vamos jogar na casa
do principal favorito”.

Depois do estágio em Guima-

rães e do jogo de preparação e
posterior treino de conjunto
frente a Israel, os jogadores es-
tão motivados para esta campa-
nha “e estão bem preparados”,
afirma Luís Monteiro. “Fizemos
o Torneio das Quatro Nações on-
de, apesar de não termos conse-
guido ganhar qualquer jogo, fo-
mos competitivos nos três en-
contros, fazendo resultados bas-
tante equilibrados. Os jogadores
têm consciência dessa dificulda-
de, mas também sabem que é
uma excelente oportunidade pa-
ra estar numa grande competi-
ção, como o Mundial. Vão tentar
disfrutar e aproveitar ao máximo
essa oportunidade”.

O apuramento pode decidir-se
domingo, no último jogo do gru-
po, entre Espanha e Portugal.

Portugal joga com Espanha e Ucrânia

Selecção nacional de juniores
em Espanha a pensar no Brasil
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DIA 31 DE JANEIRO

ABC-Benfica
às 18h00

O encontro entre o 
ABC e o Benfica, do 
campeonato de andebol 
da primeira divisão, 
disputa-se no dia 31 
de janeiro, a partir das 
18h00, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, com 
transmissão na Bola TV.
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As equipas madeirenses de andebol feminino
Sports Madeira e Madeira SAD jogam este sá-
bado para os oitavos de final da Taça de Portugal.
O Sports Madeira é a primeira a jogar, sendo an-
fitriã do campeão Alavarium Love Tiles, num jogo
em que a equipa de Aveiro assume o favoritismo,
pese o factor casa para a equipa madeirense. A
partida tem início pelas 12h15, no Pavilhão do
Funchal. Já a equipa do Madeira SAD viaja até
Leiria para medir forças com o Juve Lis, a partir
das 14 horas. Um jogo difícil para a equipa da
casa, que terá de estar ao melhor nível para der-
rotar o Madeira Sad, equipa detentora do troféu.

Sports e Madeira SAD
jogam sábado para Taça

JM
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Portugal e Bósnia
empatam em jogo
particular andebol
As seleções de andebol de Por-
tugal e Bósnia-Herzegovina em-
pataram ontem 22-22 em jogo
particular disputado no Qatar. Os
lusos perdiam ao intervalo por
12-15, mas recuperaram no se-
gundo tempo, num desafio em
que Gilberto Duarte e Pedro Por-
tela foram os melhores marca-
dores lusos, com quatro golos
cada. Os pupilos de Rolando
Freitas tinham vencido na 3.ª
feira o seu rival por 26-22, na 2.ª
jornada do torneio triangular que
também envolveu o Qatar e no
qual ficaram em 2.º lugar.
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A19Portugal e Bósnia empatam em jogo particular no Qatar (22-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a63b6504

 
As seleções de andebol de Portugal e Bósnia-Herzegovina empataram esta quinta-feira, 22-22, em
jogo particular disputado no Qatar.
 
 A equipa lusa perdia ao intervalo por 12-15, mas no segundo tempo a seleção portuguesa conseguiu
equilibrar a partida, na qual Gilberto Duarte e Pedro Portela se destacaram através da marcação de
quatro golos cada.
 
 Recorde-se que na terça-feira a seleção orientada por Rolando Freitas já havia defrontado a Bósnia,
na segunda jornada do Torneio Internacional do Qatar, no qual Portugal terminou na segunda posição.
 
 08-01-2015
 
Redação
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O Gabinete Técnico da Associação 
de Andebol da Ilha Terceira leva a 
efeito no próximo sábado, dia 10 
de janeiro, no pavilhão da escola 
básica e integrada dos Biscoitos, 
concelho da Praia da Vitória, entre 
as 10:00 e as 12:00, o denominado 
II Encontro de Miniandebol – desig-
nado BrincAndebol.
Sublinhe-se, a propósito, que o 
BrincAndebol constitui, acima de 
tudo, uma festa de animação sócio 
desportiva para crianças dos 7/8 
aos 10/11 anos de idade e está inte-
grado no projeto da direção Regio-
nal do Desporto, intitulado “Escoli-
nhas do Desporto”.

ANDEBOL

BrincAndebol decorre
sábado nos Biscoitos 

Página 20



A21

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 5,65 x 9,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57385840 08-01-2015
MADEIRA SAD RECEBE
ALAVARIUM PARA A TAÇA
O Campeonato Multicare 1.ª Divi-
são feminina de andebol tem uma
paragem este fim de semana para
dar lugar aos jogos dos 1/8 final da
Taça Portugal Multicare. Uma eli-
minatória onde a formação do Ma-
deira SAD recebe o Alavarium, este
sábado, a partir das 12h15, no pa-
vilhão do Funchal. Um jogo grande
e que colocará fora da competição,
numa fase prematura, o vencedor
das últimas 16 Taças, o Madeira
SAD, ou o campeão e finalista ven-
cido da última edição, o Alavarium.
Uma partida que promete emoção
e espetáculo que opõe duas das
mais fortes equipas do andebol fe-
minino nacional.
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A22Liga - Sporting - Sporting: Bruno de Carvalho juntou treinadores ao almoço |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=edeaa7a

 
Bruno de Carvalho juntou os principais treinadores do Sporting num almoço realizada nesta quinta-
feira, na Academia de Alcochete. A iniciativa, divulgada pelo site do clube, contou não só com o
técnico da equipa principal de futebol, Marco Silva, como também com o responsável pela equipa B,
João de Deus, e alargou-se ainda a outras modalidades. Nuno Lopes (hóquei em patins), Nuno Dias
(futsal) e Frederico Santos (andebol) também estiveram presentes neste almoço, que contou ainda
com Augusto Inácio, diretor para o futebol profissional, e Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades.
 
 há 18 minutos
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A23Portugal empata com a Bósnia no Qatar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0d676db

 
8 Janeiro, 2015
 
 A seleção nacional de andebol voltou a defrontar a Bósnia-Herzegovina, num jogo-treino que
terminou com um empate a 22 golos.
 
 Portugal está no Qatar, palco do andebol mundial durante o mês de Janeiro (Campeonato do Mundo
2015), onde participou e terminou em segundo lugar o Torneio Internacional do Qatar, depois de
perder com a seleção anfitriã e vencer a Bósnia.
 
 Já à margem do Torneio, a seleção de Rolando Freitas agendou mais um encontro de preparação com
a Bósnia, que realizou, esta tarde. Ao intervalo, Portugal perdia por 12-15, mas no segundo tempo
conseguiu corrigir alguns erros e subir o nível de jogo, para empatar a partida.
 
 Gilberto Duarte e Pedro Portela foram os melhores marcadores da seleção lusa, com quatro golos
cada. Também Jorge Silva e Tiago Rocha se destacaram, com três golos cada. Dusko Celica, ao
apontar quatro golos, foi o melhor marcador entre os bósnios.
 
 No final do jogo, o selecionador Rolando Freitas relevou a capacidade de reação da equipa, após
alguns erros na primeira parte. "Entrámos bem no jogo e após um breve período de vantagem dos
bósnios, tomámos conta da partida e alcançados uma vantagem de quatro golos. Alguns ataques mais
rápidos e alguns erros na finalização permitiram que a Bósnia recuperasse e ganhasse vantagem ao
intervalo. [Na segunda parte] Portugal melhorou na defesa e, embora o guarda redes bósnio tenha
feito uma exibição fantástica, recuperámos e merecíamos ter vencido este jogo", considerou o
selecionador nacional, em declarações ao portal da Federação de Andebol de Portugal.
 
Anabela Macedo
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A24Portugal empata com a Bósnia (22-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3f0e62f5

 
seleção recuperou da desvantagem ao intervalo
As seleções de andebol de Portugal e Bósnia-Herzegovina empataram hoje 22-22 em jogo particular
disputado no Qatar. Os lusos perdiam ao intervalo por 12-15, mas recuperaram no segundo tempo,
num desafio em que Gilberto Duarte e Pedro Portela foram os melhores marcadores lusos, com quatro
golos cada.
Os pupilos de Rolando Freitas tinham vencido na terça-feira o seu rival por 26-22, na segunda jornada
do torneio triangular que também e envolveu o Qatar e no qual ficaram em segundo lugar.
 
 
 , 8 janeiro de 201519:47
 
 

Página 24



A25Bruno de Carvalho juntou treinadores ao almoço
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c8936114

 
08-01-2015 16:51
 
 O presidente do Sporting almoçou na Academia com os treinadores das equipas de Hóquei em Patins,
Futsal, Andebol e Futebol.
 
 Bruno de Carvalho convocou os treinadores para um almoço que se realizou em Alcochete na
academia leonina.
 
 Presentes estiveram Marco Silva, João de Deus, Nuno Lopes, Nuno Dias e Frederico Santos. Além do
presidente do Sporting, também Vicente Moura, vice-presidente, e Augusto Inácio, director para o
futebol profissional marcaram presença no almoço desta quinta-feira.
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A26Treinadores leoninos almoçam juntos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59fcd233

 
Treinador do Sporting foi uma das pessoas presentes no almoço.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Os técnicos das equipas de hóquei, futsal, andebol e futebol, da formação principal e secundária,
almoçaram esta quinta-feira em conjunto na Academia de Alcochete.
 
 O almoço serviu para trocar impressões e fortalecer as relações entre estes.
 
 À mesa com Nuno Lopes, Nuno Dias, Frederico Santos, Marco Silva e João de Deus, estiveram
também o presidente Bruno de Carvalho, o vice-presidente Vicente e o diretor para o futebol Augusto
Inácio.
 
 08-01-2015 16:12Esta quinta-feira houve um almoço diferente na Academia de Alcochete.
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A27Portugal empata com a Bósnia em jogo particular
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc09c7c1

 
Gilberto Duarte e Pedro Portela foram os melhores portugueses, com quatro golos cada
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 As seleções de andebol de Portugal e Bósnia-Herzegovina empataram hoje 22-22 em jogo particular
disputado no Qatar.
 
 Os lusos perdiam ao intervalo por 12-15, mas recuperaram no segundo tempo, num desafio em que
Gilberto Duarte e Pedro Portela foram os melhores marcadores lusos, com quatro golos cada.
 
 Os pupilos de Rolando Freitas tinham vencido na terça-feira o seu rival por 26-22, na segunda
jornada do torneio triangular que também e envolveu o Qatar e no qual ficaram em segundo lugar.
 
 08-01-2015 20:15A seleção comandada por Rolando Freitas esteve a perder ao intervalo, mas
recuperou após o intervalo.
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JAN
	 ç	Telmo Antunes, antigo pre-
sidente da Câmara de Vouzela foi 
nomeado diretor interino da Segu-
rança Social de Viseu. Seis meses 
depois, ganha o concurso público 
para o mesmo cargo e assume em 
definitivo a gestão daquele organis-
mo por cinco anos.
	 ç	O presidente do município 
de Viseu mandou parar as demo-
lições do histórico Bairro Munici-
pal de Viseu construído em 1940 
(bairro da cadeia) contrariando o 
projeto de demolição preparado 
pelo anterior executivo. Almeida 
Henriques Adiantou que aquele 
bairro social vai ser afinal requa-
lificado e dar lugar a um projeto 
“inclusivo”. 
	 ç	Duas crianças, de 18 meses 
e 11 anos de idade, sofreram fe-
rimentos graves provocados por 
um incêndio, numa habitação em 
Boaldeia. A casa foi tomada pelas 
chamas e a família perdeu além da 
habitação todos os seus bens. Um 
ano depois as duas crianças conti-
nuam internadas em Coimbra para 
tratamento. A casa foi recuperada 
com ajuda da população e de algu-
mas instituições.

FEV
	 ç	Agostinho Ribeiro foi nome-
ado diretor do Museu Grão Vasco, 
onde ficará por um período de três 
anos, na sequência de um concurso 
público aberto para o efeito.
	 ç	Um grupo de 10 apostado-
res de Viseu ganhou o primeiro 
prémio da Lotaria Clássica no 
Valor de 600 mil euros O número 
da sorte saiu das mãos de António 
Pais Rosa, um dos mais antigos 
vendedores de lotarias da região e 
do país. 

MAR
	 ç	 O antigo presidente da 
Câmara Municipal de Viseu, Fer-
nando Ruas foi escolhido pelo 
PSD para ocupar o segundo lugar 
da lista de coligação PSD/CDS-PP 
candidata às eleições para o Parla-
mento Europeu. Fernando Ruas foi 
eleito a 25 de maio eurodeputado.
	 ç	 O presidente da Câmara, 
Almeida Henriques anunciou que 
Viseu vai ter o primeiro estaleiro-
escola do país e o Centro histórico 
vai ser o “laboratório” de alunos de 
Arquitetura e de cursos de forma-
ção profissional.

ABR
	 ç	A Câmara de Viseu anunciou 
a extinção da Expovis – empresa 
que gere a Feira de São Mateus. A 
Associação ‘Viseu Marca’, apro-
vada em junho vai substituir a 
empresa municipal. 
	 ç	O diretor artístico do Teatro 
Viriato, Paulo Ribeiro recebeu a 
Medalha Municipal de Mérito. A 

condecoração do reconhecido co-
reógrafo foi entregue a 5 de abril, 
na noite em que se assinalaram os 
15 anos da ‘nova vida’ do Teatro.

MAI
	 ç	Ficou a saber-se que o Ae-
ródromo Municipal Gonçalves 
Lobato de Viseu voltará a ter li-
gações aéreas com voos regulares 
para Lisboa já em 2015.
	 ç	A Câmara Municipal de Vi-
seu avançou com o 1º Orçamento 
Participativo. Uma experiência 
piloto que a autarquia assumiu 
como um novo modelo de atuação 
para levar os cidadãos a participar 
nas obras que podem ser feitas pela 
Câmara, dedicando 75 mil euros 
para projetos que os munícipes 
apresentem. As ideias e projetos 
foram chegando até agosto. Em 
outubro o executivo adiantou que o 
primeiro Orçamento Participativo 
do concelho de Viseu conta com 
meia centena de projetos provisó-
rios para votação.

JUN
	 ç	 O Conselho da Diáspora 
de Viseu foi formalmente cons-
tituído. Integra 15 empresários e 
investidores que estão presentes na 
Suíça, em França, no Luxemburgo, 
no Brasil, nos Estados Unidos da 
América, no Canadá e na África 
do Sul.
	 ç	 O município de Viseu foi 
escolhido para presidir ao Comité 
Estratégico da Rede Nacional de 
Cidades Inteligentes. A eleição foi 
feita durante uma reunião em Vi-
seu, que contou com a participação 
dos 25 municípios que integram o 
consórcio RENER - Rede de Inova-
ção Urbana, liderado pela INTELI e 
membro da rede europeia de Living 
Labs (Laboratórios Vivos). 
	 ç	A Alzheimer Portugal alar-
gou a rede de apoio a Viseu com 
a inauguração do Centro Apoio 
Alzheimer Viseu através de um 
protocolo estabelecido com a as-
sociação Obras Sociais do Pessoal 
da Câmara e Serviços Municipali-
zados da Câmara de Viseu.
	 ç	A Câmara Municipal de Vi-
seu pôs fim aos Jogos Desportivos 
que decorriam anualmente desde 
1990. A oposição manifestou-se 
contra a decisão da maioria do 
executivo de Almeida Henriques. 
O vice-presidente, Joaquim Sei-
xas, explicou que a deliberação 
não punha em causa a atividade 
desportiva no concelho.
	 ç	 Viseu dá início às come-
morações da passagem dos 100 
anos da I Guerra Mundial, com a 
inauguração de uma exposição na 
sede do núcleo de Viseu da Liga dos 
Combatentes, fechando o progra-
ma com o descerramento de uma 
placa na Avenida Capitão Homem 
Ribeiro evocativa do combate de 
Naulila, onde faleceu este oficial do 

Regimento de Infantaria de Viseu 
(RI14), natural de Nelas. 

JUL
	 ç	Cinco alunos da Escola Se-
cundária Alves Martins sagraram-
se vice-campeões na final nacional 
do concurso F1 in Schools.
	 ç	O coronel Óscar Rocha to-
mou posse como novo comandante 
do Comando Territorial de Viseu 
da Guarda Nacional Republicana.
	 ç	 Viseu voltou a receber o 
evento “Jardins Efémeros”. Cerca 
de 150 toneladas de plantas en-
cheram o centro histórico durante 
uma semana. O festival de artes 
cresceu este ano e promoveu um 
conjunto alargado de atividades 
para as milhares de pessoas que 
acompanharam a quarta edição.
	 ç	Escavações arqueológicas co-
meçaram a ser feitas na envolvente 
da Igreja de São Miguel do Fetal, 
em Viseu, como objetivo encontrar 
uma igreja com mais de mil anos, 
onde estará sepultado o último rei 
dos Visigodos.
	 ç	 A Escola Profissional Ma-
riana Seixas, a Câmara de Viseu e 
o banco Montepio assinaram um 
acordo para a instalação daquele 
estabelecimento de ensino pro-
fissional no Solar dos Treixedos, 
na Rua Direita. No início de 2015, 
perto de 400 alunos e professores 
serão transferidos para o edifício, 
passando a “gerar novas dinâmi-
cas” no centro histórico.

AGO
	 ç	A data de abertura da Fei-
ra de São Mateus foi antecipada 
uma semana (8 de agosto a 14 de 
setembro) para responder ao pe-
dido dos emigrantes que no início 
de agosto por tradição visitam a 
terra Natal. A autarquia diz que a 
medida é para manter, anunciando 
um conjunto de mudanças para os 
próximos anos.
	 ç	Três exposições, uma delas 
com a chancela da Fundação de 
Serralves, assinalaram a abertura 
da Quinta da Cruz, localizada em 
S. Salvador (Viseu). O novo espaço 
cultural, com mais de nove hectares 
e cuja requalificação custou cerca 
de um milhão de euros aos cofres 
do município, aposta num projeto 
que alia a vertente artística à da 
educação e do conhecimento.
	 ç	Um grupo de viseenses fez 
circular nas redes sociais uma 
petição contra a venda em hasta 
pública, por parte da Câmara Mu-
nicipal, da campa onde se encontra 
sepultado o grande fotógrafo de 
Viseu, José Ayres. A petição pro-
punha à autarquia que tornasse 
perpétuo o túmulo do retratista. 
Uma deliberação assumida depois 
em Novembro, fez com que a se-
pultura de José Ayres (1928-1996) 
possa ficar para sempre no cemité-
rio municipal de Santiago.

SET
	 ç	 A remoção do telhado de 
amianto na Escola Básica da Ri-
beira assinalou a abertura do ano 
escolar no concelho. O projeto 
de remodelação do edifício inclui 

outras obras “prioritárias” reivin-
dicadas há anos pelos pais e direção 
da escola da cidade.
	 ç	O Regimento de Infantaria 
de Viseu (RI14) recebeu um novo 
comandante. O coronel Francisco 
Rijo ocupou o lugar deixado vago 
pelo coronel Artur Carabau Brás.

OUT
	 ç	 A atriz Mirita Casimiro 
completou 110 anos a 10 de outu-
bro de 2014. Filha do conhecido 
cavaleiro tauromático de Viseu, 
José Casimiro de Almeida, a atriz 
regressou a Viseu dias depois do 
seu nascimento em Espinho, onde 
cresceu na sua infância e adoles-
cência. Viseu poderá vir a receber 
em 2015 a exposição comemorativa 
do centenário do seu nascimento, 
composta por fotografias, roupas e 
acessórios da atriz.
 ç	A autarquia e o Conserva-
tório Regional criam a Orquestra 
Juvenil de Viseu. 

NOV
	 ç	O ministro do Ambiente, Or-
denamento do Território e Energia, 
Jorge Moreira da Silva inaugurou  
a ETAR da Ponte do Farreco, que 
se encontra já em fase de testes 
operacionais. A ETAR, servirá 
3200 habitantes de 27 povoações 
de três freguesias. A construção 
da ETAR do Farreco representou 
um investimento de 2,4 milhões 
de euros.

DEZ
	 ç	O antigo presidente da Câ-
mara Municipal de Tondela, Carlos 
Marta substitui o empresário João 
Cotta no cargo de presidente da 

Associação Empresarial da Região 
de Viseu (AIRV) ao ser eleito em 
lista única. A tomada de posse 
do novo presidente da AIRV vai 
acontecer em março de 2015.
	 ç	 A empresa Mello Saúde e 
o Grupo Visabeira anunciaram a 
abertura em 2016 do Hospital Cuf 
Viseu. A parceria agora formaliza-
da corresponde a um investimento 
previsto de 26 milhões de euros e o 
seu funcionamento irá potenciar a 
criação de 120 postos de trabalho. 
A nova unidade vai funcionar 
num edifício com seis pisos, que 
começou a ser construído em 2010, 
junto ao centro comercial Palácio 
do Gelo.
	 ç	 O primeiro-ministro de 
Cabo Verde José Maria Neves 
esteve em Viseu para agradecer a 
ajuda prestada pelo concelho na re-
abilitação da ilha do Fogo, em Cabo 
Verde, onde uma erupção vulcâni-
ca provocou prejuízos superiores a 
50 milhões de euros. O presidente 
do município de Viseu, Almeida 
Henriques comprometeu-se mo-
bilizar a população para participar 
numa campanha de solidariedade 
de recolha de bens alimentares e 
materiais de construção.
	 ç	A Estradas de Portugal (EP) 
anunciou que vai investir 600 
milhões de euros na renovação da 
ligação entre Coimbra e Viseu. Um 
investimento que se irá prolongar 
pelos próximos cinco anos. Um 
projeto que não agradou nome-
adamente aos autarcas da região. 
O presidente da Câmara de Viseu 
pediu mesmo a presenta do secre-
tário de Estado dos Transportes 
para explicar o que vai ser o novo 
traçado.

ANO DE 2014 Em REvistA

Viseu

 Em setembro a Câmara municipal promoveu a primeira Festa das 
 vindimas assumindo-se como a capital vinhateiro do Dão.
 mais de 20 parceiros institucionais, patrocinadores,
 programadores, quintas e adegas prepararam um programa que 
 teve momentos especialmente pensados para os visitantes,
 como as vindimas nas quintas e a semana gastronómica.
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JAN
	 ç	Autarcas de oito concelhos 
do distrito assinam uma moção de 
contestação ao fecho de serviços 
do interior do país. A moção trans-
mitia a posição dos municípios 
de Carregal do Sal, Castro Daire, 
Mortágua, Nelas, Penalva do Cas-
telo, Santa Comba Dão, Sátão e Vila 
Nova de Paiva.

FEV 
	 ç	O Solar de Vilar em Tondela 
– edifício barroco erguido no sé-
culo XVIII - recebe classificação de 
monumento de interesse público.
	 ç	 O novo mapa judiciário 
aprovado neste mês pelo Governo 
determinou que no distrito de Vi-
seu seriam encerrados os tribunais 
de Armamar, Resende e Tabuaço, e 
os tribunais de  Castro Daire, Oli-
veira de Frades, Vouzela e São João 
da Pesqueira passavam a secções 
de proximidade. Viseu tornou-se 
assim o segundo distrito do país 
mais afetado por esta reorganiza-
ção. A deliberação entrou em vigor 
no dia 1 de setembro.

MAR
	 ç	As conclusões da Operação 
Sensos Sénior 2014 revelou que Vi-
seu é o distrito com maior número 
de seniores a viverem sozinhos e/ou 
isolados em Portugal. Na operação, 
e comparativamente à edição do 
ano transato, foram sinalizados 
33.963 idosos (mais 5.766), dos 
quais 21.286 vivem sozinhos (mais 
4008), 4281 vivem isolados (mais 
1296), 3026 vivem sozinhos e 
isolados (mais 849. Os comandos 
territoriais onde se registaram mais 
sinalizações foram: Viseu (3745); 
Beja (3085); Portalegre (2869); 
Bragança (2791); Guarda (2745) e 
Évora (2650), divulgou a GNR.
	 ç	A Câmara Municipal de Ne-
las e o Grupo Aquinos assinaram 
um protocolo para a instalação da 
empresa no concelho. A empresa 
portuguesa líder ibérica de sofás 
passou a ocupar as antigas instala-
ções da Johnson Controls, que en-
cerrou em 2006. Na nova unidade 
de produção estão a ser criados 600 
postos de trabalho, dos quais 450 
diretos e 150 indiretos.

ABR
	 ç	 A Câmara Municipal de 
São Pedro do Sul reintegrou os 
seis trabalhadores portadores de 
deficiência e incapacidade que 
tinham sido despedidos em 2011. 
Em 1999, a autarquia tinha criado 
um Enclave de Emprego Protegido 
para esses trabalhadores, com o 
apoio do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), mas 
em 2009, a legislação enquadrante 
destes enclaves foi revogada pelo 
Governo, introduzindo-se limi-
tações à criação de enclaves pelas 

autarquias e entidades públicas. 
No âmbito desta decisão a Câma-
ra decidiu declarar a caducidade 
dos contratos de trabalho, com o 
consequente despedimento dos 
seis trabalhadores do enclave. Estes 
interpuseram uma ação judicial 
junto do Tribunal de Trabalho de 
Viseu, cuja decisão deu razão aos 
trabalhadores despedidos e obrigou 
a Câmara a reintegrá-los com as 
categorias e antiguidade por eles 
detidas. 

MAI
	 ç	 Após 34 dias em fuga, as 
forças policiais detiveram Manuel 
Baltazar, mais conhecido por ‘Pali-
to’, o suspeito dos dois homicídios 
e de dois outros na forma tentada, 
em Valongo dos Azeites, São João 
da Pesqueira. O aposentado de 
61 anos, andou a monte mais de 
um mês. O homem é suspeito da 
morte de uma tia e da mãe da sua 
ex-mulher, e de, no mesmo ataque, 
ter disparado também contra a sua 
ex-companheira e a sua filha, a 17 
de abril. Manuel Baltasar estava 
com pulseira eletrónica e proibido 
de contactar a ex-mulher no âm-
bito de um processo de violência 
doméstica. As autoridades mon-
taram uma vasta operação de caça 
ao homem, que envolveu dezenas 
de agentes da Polícia Judiciária e 
militares da GNR. 

JUN
	 ç	 Através de um projeto de 
reabilitação urbana da Câmara 
Municipal, foi anunciado para o 
edifício emblemático do antigo 
Grémio de Mangualde um Centro 
de Inovação e Modernização Em-
presarial. O projeto propõe-se criar 
valor com os recursos endógenos e 
fixar empreendedores no interior, 
ou seja, um espaço de comunica-
ção eficaz entre quem tem ideias e 
quem pode concretizá-las. 
	 ç	O ministro da Administra-
ção Interna,  Miguel Macedo inau-
gurou as obras de requalificação do 
quartel da GNR de Sernancelhe. 
O novo quartel situado no centro 
histórico da vila, resultou da recu-
peração do antigo edifício que já 
não tinha condições para receber 
os militares. As obras custaram 230 
mil euros.

JUL
	 ç	 O Casaco de Tecelagem 
de Lã desenhado pela empresa 
Capuchinhas do Montemuro, em 
Campo Benfeito, Castro Daire 
ganhou o prémio de melhor peça 
de artesanato contemporâneo da 
Feira Internacional de Artesanato 
de Lisboa. O casaco das Capuchi-
nhas e a peça ‘Fado’ do Artesão 
Jorge da Conceição, de Estremoz 
distinguiram-se entre 78 peças 
nacionais a concurso.
	 ç	 A Câmara de Carregal do 

Sal comemorou o feriado muni-
cipal com uma homenagem aos 
bombeiros da corporação local que 
morreram e aos que ficaram feridos 
no combate às chamas na Serra do 
Caramulo, em 2013, atribuindo 
quatro medalhas de ouro, duas 
delas a título póstumo. Na cerimó-
nia esteve presente o secretário de 
Estado da Administração Interna, 
João Almeida.
	 ç	 O Tribunal de Tondela 
condenou a seis anos de prisão a 
mulher que estava acusada de ter 
assassinado o tio do marido em 
2009.

AGO
	 ç	 A Profiacademus - Escola 
Profissional de Santa Comba Dão 
fechou as portas. Aquele equipa-
mento propriedade da Câmara 
Municipal tinha uma dívida de cer-
ca de meio milhão de euros, o que 
punha em causa a sustentabilidade 
e a continuidade da mesma.

SET
	 ç	Um relatório da GNR reve-
lou que o distrito de Viseu estava 
no topo da lista de acidentes com 
tratores. Em setembro eram 18 as 
vítimas mortais e 36 feridos resul-
tantes de 63 acidentes. O comando 
territorial da GNR de Viseu não 
parou de sensibilizar os utilizadores 
destas máquinas para os cuidados 
a ter na sua utilização.
	 ç	As comemorações nacionais 
do Dia Mundial do Coração (29 
de setembro) decorreram este ano 
em São Pedro do Sul. Aos dois 
dias de atividades foi dado o nome 
de Feijão.com (e) para reforçar a 
importância da prática da atividade 
física e desportiva, da adoção de 
um estilo de vida ativa e de uma 
alimentação saudável.

	 ç	O primeiro ministro, Pedro 
Passos Coelho visitou o distrito 
de Viseu durante dois dias com os 
temas da educação e do emprego 
na agenda. 

OUT
	 ç	O grupo de música tradicio-
nal Alafum, de São Pedro do Sul, 
assinalou 30 anos com um concerto 
comemorativo do seu 30.º aniver-
sário, no Teatro Viriato, em Viseu. 
O espetáculo contou com a parti-
cipação de convidados especiais, 
nomeadamente alguns elementos 
que fizeram parte do Alafum e en-
tretanto seguiram outros projetos 
musicais. O sucesso do espetáculo 
levou a uma repetição mas em São 
Pedro do Sul.
	 ç	 Em Lamego foi criado o 
Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Económico (CMDE) com 
o objetivo de traçar estratégias de 
desenvolvimento para o município. 
Aquele órgão de reflexão e consulta 
no domínio das políticas econó-
micas, integra representantes do 
poder executivo, do poder delibe-
rativo e da sociedade civil com vista 
à concertação de ideias e estratégias 
no âmbito do desenvolvimento 
económico do concelho. 
	 ç	Em Nelas nasceu a associa-
ção SOS Animais em Risco, com 
a missão de proteger os animais 
abandonados no concelho e dig-
nificar as suas condições de vida.
	 ç	A ministra da Agricultura, 
Assunção Cristas fez parte do 
grupo de 600 voluntários que par-
ticiparam na ação de reflorestação 
da serra do Caramulo, através 
da plantação de cerca de 20.000 
árvores na Penoita, em Vouzela. 
A iniciativa da associação Floresta 
Unida em parceria com a autarquia 
de Vouzela e o Instituto de Conser-

vação da Natureza e das Florestas, 
assumiu-se como o maior projeto 
de reflorestação da península ibé-
rica.

NOV
	 ç	Os bombeiros do distrito ele-
geram José Amaro, da corporação 
de Tarouca par novo presidente da 
Federação de Bombeiros do Dis-
trito de Viseu (FBDV). Eleito em 
lista única, José Amaro substituiu 
Rebelo Marinho, dos Bombeiros de 
Sátão, que liderou a FBDV durante 
12 anos, e não se recandidatou a um 
novo mandato de três anos.
	 ç	Através do projeto ‘Vouzela 
Empreende’ a Câmara Municipal 
anunciou que as zonas industriais 
de Vouzela, Campia e Queirã vão 
criar mais de 200 novos postos 
de trabalho na região.  O projeto 
“Vouzela Empreende”, desenvol-
vido pelo executivo desde há um 
ano, tem como principal objetivo 
promover o desenvolvimento e a 
captação de investidores para as 
zonas industriais.

DEZ
	 ç	Os dois homens responsá-
veis pelos incêndios na Serra do 
Caramulo foram condenados, em 
cúmulo jurídico, a 18 e 12 anos 
de cadeia. O tribunal deu como 
provado terem sido responsáveis 
por atear os fogos na noite de 20 
para 21 de Agosto de 2013 e que 
acabaram por provocar a morte a 
quatro bombeiros, 12 feridos e pre-
juízos avaliados em 13,9 milhões de 
euros. O juiz Carlos Oliveira justi-
ficou a diferença das penas com a 
“atitude cooperante” de Fernando 
Marinho, condenado a 12 anos, em 
contraponto à “crueza de espírito” 
de Luís Patrick, a quem foi aplicada 
a pena de 18 anos de prisão.

ANO DE 2014 Em REvistA

Região

 Em Abril um cordão Humano juntou centenas de pessoas em defesa da Casa do Passal, a moradia onde
 Aristides sousa mendes viveu, antes de ficar na miséria, depois de ter sido destituído de todos os
 seus cargos diplomáticos, por salazar e pelo Estado Novo, e de ter ficado impossibilitado de exercer
 quaisquer funções públicas. No final de maio, o avançado estado de degradação da antiga casa do
 cônsul começou a ser travado com o inicio das obras, esperadas há várias décadas. A casa,
 classificada como monumento nacional, está a ser intervencionada ao nível da cobertura, reforço e
 estabilização estrutural. Aristides de sousa mendes, natural de Cabanas de viriato, Carregal do sal,
 é hoje reconhecido como um herói Português que salvou mais de 30 mil humanos judeus
 do Holocausto Nazi.
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JAN
	 ç	 Criação do ‘Sinaleiro’, ins-
trumento de apoio à pastoral 
vocacional na diocese. O início da 
aventura ocorre no arciprestado de 
Santa Comba Dão. Um novo ardor  
na pastoral das vocações teima em 
surgir, a par das mudanças que se 
operaram na formação sacerdotal 
da Diocese de Viseu. Não é caso 
para dizer que “há males que vêm 
por bem”, pois ainda não somos 
capazes de avaliar as consequências 
destas mudanças; mas, pelo menos, 
a mudança obriga-nos a não ador-
mecer à “sombra” das lamentações 
e ir à procura de novos caminhos, 
pondo em prática o que ainda não 
foi feito.
	 ç	 Tomada de posse do novo 
provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Viseu, Adelino Costa.

FEV
	 ç	Eucaristia evocativa de São 
Teotónio, padroeiro da diocese e 
da cidade. Perante uma assembleia 
heterogénea, que quase encheu o 
templo, D. Ilídio recordou os prin-
cipais momentos da vida e da obra 
do santo. As celebrações dedicadas 
a São Teotónio foram aproveitadas 
para proceder à inauguração da 
Exposição “A Paixão do Menino 
Jesus”, patente no hall da Casa 
Episcopal.

MAR
	 ç	 Início da fase dos encon-
tros em Assembleia Sinodal, no 
quadro do Sínodo Diocesano em 
curso (2010-2015). Recebidas as 
propostas oriundas dos diversos 
grupos sinodais, a Comissão Dou-
trinal coordenadora desta área 
está a preparar o “documento de 
trabalho” que os 150 sinodais irão 
analisar e discutir, em grupo, pro-
curando melhorar e transformar 
em propostas concretas a submeter 
àAssembleia que as aprovará  no 
dia 29 do mesmo mês de Março.

ABR
	 ç	Realização do I Encontro da 
Comunicação Social Diocesana.  
O objectivo era partilhar sucessos 
e dificuldades e reflectir sobre as 
exigências deontológicas e legais 
a respeitar, no exercício de comu-
nicar, visando informar e formar. 
É lançada a ideia da criação de 
um forum de espaço digital que 
disponibilize  informação relevante 
da diocese. Este espaço será criado 
e posto a funcionar recorrendo 
aos recursos humanos de que a 
Diocese dispõe. De alguma forma, 
o “fórum” superará a dificuldade 
em ter correspondentes locais, 
que façam chegar ao Gabinete de 
Informaçaõ da Diocese informação 
do que vai acontecendo pelos di-
ferentes arciprestados. Funcionará 
como uma “rede de comunicação” 

entre o Gabinete de Informação da 
Diocese e os jornais paroquiais.

MAI
	 ç	Projecto ‘Dar e Receber’ jun-
ta Entreajuda e Caritas Diocesana. 
Esta é vista como uma oportuni-
dade que pode fazer a diferença. 
Por uma sociedade mais solidária, 
mais participativa. O projecto ‘Dar 
e Receber’ assenta nessas e noutras 
premissas, onde quem tem algo 
para dar e quem tem algo para rece-
ber se encontram numa plataforma 
online (darereceber.pt), que visa 
apoiar os que estão mais fragiliza-
dos na sociedade. Um outro ob-
jectivo passa por ajudar a eliminar 
o desperdício e a sobreposição de 
iniciativas do género. Sempre com 
a atenção e com a acção voltadas 
para os mais necessitados.
	 ç	Ordenação sacerdotal de Frei 
José Carlos Matias, frade francis-
cano conventual, na Sé-Catedral. 
Este 1 de Maio foi dia de festa para 
a Diocese de Viseu e para a Ordem 
dos Frades Menores Conventuais. 
“Significa que Cristo está vivo e 
continua a chamar para que a sua 
Igreja percorra os caminhos do 
mundo como o Bom Samaritano”. 
Assim foi afirmado na admonição 
inicial da celebração.
	 ç	 Conselho Presbiteral cria 
Secretariado Pastoral para apoiar 
agentes pastorais da diocese.

JUN
	 ç	48.º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais serve para bispo de 
Viseu apresentar alguns aspectos 
da actualidade da Igreja diocesana.
Relativamente ao momento actual 
do Sínodo Diocesano, em marcha 
desde 2010, D. Ilídio referiu que 
“tivemos uma primeira assembleia 
que teve a missão de reflectir e 
aprovar propostas (29) do primei-
ro documento – Lumen Gentium 
[sobre a Igreja] – e que vãoo, com 
certeza, ser postas em actividade na 
nossa diocese. E depois, as conse-
quências das reflexões do Sínodo e 
das suas conclusões que se esperam 
vir a trazer novidade para a nossa 
Igreja”, sendo que a assembleia 
sinodal continuará activa até 8 
de Dezembro de 2015, dada que 
também marca o fim do Sínodo. 

JUL
	 ç	 Ordenação sacerdotal de 
Cristóvão Cunha, na Sé-Catedral.
	 ç	 Apresentação das conclu-
sões da I Assembleia do Sínodo 
Diocesano dedicada à Pastoral 
Orgânica.
	 ç	 Igreja de St. Isidro e capela 
da N. Sra. Saúde são classificadas 
como Monumentos de Interesse 
Público. 

AGO
	 ç	Região de Viseu recebe o XIV 
ACAREG, em Mosteiro de Fráguas. 

Presentes 828 escuteiros, o maior 
acampamento da sua história, 
desde 1927. Sob o tema “Na Pista 
com B-P”, os Escuteiros aceitaram 
o desafio e, durante o ano escutista, 
participaram no “Jogo de B-P”, em 
que realizaram inÃºmeras ativida-
des, o que lhes deu acesso à partici-
pação no ACAREG. O imaginário 
do ACAREG foi dedicado à vida de 
B-P, Baden-Powell, o fundador do 
Escutismo; cada secção represen-
tou uma tribo com a qual B-P se 
cruzou: Ghonds (Lobitos),Achantis 
(Exploradores), Matabeles (Pionei-
ros), Zulus (Caminheiros), além 
do 13.º Regimento de Hussardos 
(Dirigentes dos Serviços).

SET
	 ç	Nomeações diocesanas pelo 
bispo de Viseu, com indicação 
do novo vigário da Pastoral, do 
Defensor do Vínculo, e dos novos 
párocos.
	 ç	Cónego José Ribeiro dos San-
tos completa 75 anos de sacerdócio 
e quase 100 de vida. Figura ilustre 
do clero da Diocese de Viseu, está 
prestes a completar 100 anos de 
vida e já completou 75 anos de sa-
cerdote. A maior parte deste tempo 
foi gasta na paróquia do Guardão, 
que inclui a vila do Caramulo, 
famosa EstânciaSanatorial, que ele 
viu nascer, crescer e morrer.

OUT
	 ç	Cursilhos de Cristandade em 
peddy-paper, nunma acção inte-
grada nos 50 anos da implantação 
deste movimento na diocese. O 
Programa teve início no auditório 
do Centro Pastoral com a exibição 
de um “power-point”, seguido de 
um filme sobre a vida de S. Paulo, 
patrono do Movimento. De segui-
da, os Cursilhistas partiram para 
a cidade, levando mensagens de 
amizade, compreensão e tolerância, 
espargindo alegria com sorrisos 
e cânticos próprios, cativando os 

irmãos com quem se cruzavam.
	 ç	 Abertura da Exposição, na 
Igreja do Carmo, sobre Santa Teresa 
de Ávila, nos 500 anos do seu nasci-
mento. A mostra foi antecedida por 
uma missa evocativa da santa, e por 
uma conferência sobre a sua obra 
que tinha um dos principais pilares 
no dom da oração. A eucaristia foi 
celebrada pelo bispo da diocese de 
Viseu, D. Ilíio Pinto Leandro, que 
relembrou a sabedoria de Teresa de 
Ávila, estabelecendo uma relação 
entre a leitura do evangelho em 
que alguns ouvintes questionavam 
de onde vinha a sabedoria de Jesus. 
“Tal como os que escutavam Jesus 
se admiravam com a Sua sabedoria, 
também nós nos admiramos pela 
sabedoria de Teresa”, relembrou o 
prelado, que foi acompanhado na 
celebração pelo padre Mota e pelo 
padre Alpoim.

NOV
	 ç	 Semana dos Seminários 
junta dezenas de pessoas e de mo-
vimentos da Igreja diocesana. “A 
Semana dos Seminários é sempre o 
momento importante para a Igreja 
das dioceses e também para a Igreja 
nacional. Ela é, em primeiro lugar, 
um ponto de encontro da relação 
pastoral que existe nas dioceses 
com a preocupação pela vocação 
sacerdotal, mas também no con-
junto de dioceses que formam a 
Conferência Episcopal que se pre-
ocupa em propor que se reze pelas 
vocações sacerdotais, que se fale 
disso, que se apresente, que haja 
testemunhos. Poderíamos dizer 
que a Semana dos Seminários é o 
ponto de encontro entre a Pastoral 
Diocesana e a Conferência Epis-
copal que se preocupa em dar esse 
apoio específico”, apontou o reitor 
do Seminário, cónego António 
Jorge.
	 ç	Realização da II Assembleia 
do Sínodo Diocesano dedicada à 
Palavra de Deus.

DEZ
	 ç	Mensagem de Natal do bispo 
de Viseu. “A Igreja de Viseu saúda, 
com alegria, esperança e empenho, 
o Natal de Jesus Cristo, neste ano 
sinodal de 2014. Preparamo-nos 
para entrar no último ano da cons-
trução desta aventura que nos faz 
acreditar na renovação da nossa 
diocese. Nos 50 anos do Grande 
Acontecimento do Vaticano II – 
que abriu as portas à construção 
de uma Igreja mais de acordo com 
o Evangelho de Jesus, seguindo o 
empenho dos primeiros cristãos - 
queremos ser Igreja a revelar Jesus 
Cristo e os valores do Seu Natal”, 
referiu D. Ilidio Leandro.
	 ç	Seminário ‘Diversidade Reli-
giosa, Multiculturalismo e Integra-
ção Social’ junta várias igrejas em 
debate. Neste Seminário juntaram-
se os representantes das diversas 
Igrejas que aceitaram o convite para 
debater aspectos relacionados com 
a Bíblia, com as experiências reli-
giosas e, neste último ponto, a visão 
e os testemunhos dos imigrantes. 
Estiveram presentes representantes 
da Igreja Católica, da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, da Associação 
Social, Cultural e Espiritualista de 
Viseu, da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, da Igreja 
Baptista, e da Igreja Evangélica.
	 ç	Colégio da Imaculada Con-
ceição celebra 90 anos. Foi um 
domingo de alegria por várias 
razões o que se assinalou no dia 
14 de Dezembro. O Colégio da 
Imaculada Conceição das Irmãs 
Doroteias de Santa Paula Frassi-
netti, em Viseu, assinalou 90 anos 
de existência, juntando centenas de 
pessoas, entre religiosas, antigos e 
actuais alunos e muitos amigos. A 
eucaristia, que marcou o arranque 
da festa, foi celebrada por D. Ilídio 
Leandro, que também naquele dia 
comemorava os seus 64 anos de 
idade. 

ANO DE 2014 Em REvistA

Diocese

 Em Julho a inauguração da Casa memorial de madre Rita, em Casalmendinho, Ribafeita, junta milhares
 de fiéis. Este novo espaço de fé, de memória e de reflexão é a concretização de um desejo antigo
 de muitos dos milhares que acorreram naquela manhã marcada por grande calor.
 mas também traz novas responsabilidades, como foi frisado por vários intervenientes,
 na alocução no espaço exteriorda Casa memorial.
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JAN
	 ç	Ricardo Chéu  substitui Fi-
lipe Moreira no comando técnico 
do Académico de Viseu (2.ª Liga). 
O presidente António Albino 
disse que a “direcção está atenta e 
não vai deixar de fazer tudo para 
suprir as carências da equipa, 
nomeadamente ao nível de late-
rais, centrais e de um avançado. 
Estamos no mercado à procura 
de jogadores para colmatar essas 
carências”.
	 ç	Lusitano organizou a 2.ª Gala 
Trambela. A Gala serviu para reunir 
toda a família lusitanista, estando 
presentes várias entidades oficiais, 
patrocinadores, atletas, directores, 
treinadores, massagistas, sócios e 
simpatizantes num total de cerca 
de 350 pessoas. Antes do início 
da ceia que teve lugar no Pavilhão 
das Cavalhadas, em Vildemoinhos, 
cantou-se o Hino oficial do Clube, 
da autoria de João Vale e António 
Barros, que foi entoado pelos pre-
sentes. A 2.ª Gala Trambela serviu 
para atribuir diversos galardões a 
várias pessoas ligadas ao clube que 
mais se destacaram durante o ano 
de 2013.

FEV
	 ç	 Francisco Neto, natural de 
Viseu, é nomeado o novo selec-
cionador de futebol feminino. O 
último cargo de Francisco Neto foi 
ao serviço dos Sub-21 de Goa que, 
nos jogos da Lusofonia, conquista-
ram a medalha de ouro, no mês de 
Janeiro.

MAR
	 ç	Realização do 3.º Campeo-
nato Mediterrânico de Orientação, 
em Aguiar da Beira. Mais de mil 
participantes de 27 nações dife-
rentes trilharam a vila de Aguiar da 
Beira no Sprint Urbano e Nocturno 
e desfrutaram dos fantásticos ter-
renos da floresta no domingo.

ABR
	 ç	O Grupo Desportivo ‘Os Ri-
beirinhos’ (Atletismo) comemora 
48 anos.  A “Escola do Ribeirinhos” 
teve início no dia 4 de Abril, na 
pista do Estádio do Fontelo, com 
o acompanhamento da responsá-
vel Fátima Neves (ex-campeã do 
Mundo) que acompanhou o nosso 
atleta Rui Dias, desde muito novo 
até ao título de campeão nacional, 
chegando mesmo a representar a 
selecção nacional, no Campeonato 
do Mundo de Juvenis, na Poló-
nia.

MAI
	 ç	Associação de Solidariedade 
Social, Cultural e Recreativa de Gu-
mirães organiza o Grande Prémio 
Juvenil ‘N. Sr. Aflitos – Zântia’, 
prova de atletismo. Esta prova foi 
organizada com a preocupação 

de proporcionar aos mais jovens 
a possibilidade de (para alguns) 
experimentarem, pela primeira 
vez, a modalidade e, se os clubes/
associações e entidades oficiais 
apoiarem, podemos voltar a ter 
grandes êxitos, conseguidos como 
no passado.
	 ç	 Alex Costa substitui, no 
comando técnico do Académico 
de Viseu, Ricardo Chéu que vai 
treinar o Penafiel (1.ª Liga). Depois 
da saída de Ricardo Chéu para o 
Penafiel, a direcção academista 
teve de ir ao mercado encontrar 
novo treinador e a aposta caiu em 
Alex Costa, que como jogador teve 
passagens pelo Benfica e Vitória de 
Guimarães, além de algum tempo 
no futebol alemão. Como treina-
dor, no campeonato que terminou, 
esteve no Felgueiras.

JUN
	 ç	Realização do torneio ‘Viseu 
e Benfica Cup 2014’, integrado nos 
90 anos do clube.
	 ç	 III Grande Prémio Lor-
dosa/Campo, em atletismo. As 
Freguesias do Campo e Lordosa, 
em colaboração com a Câmara 
Municipal de Viseu, Bombeiros, 
Cruz Vermelha, algumas empre-
sas locais e a Marca-organizações 
desportivas, vão realizar no dia 15 
de Junho de 2014, pelas 10 horas, 
a 3.ª edição do Grande Prémio de 
Atletismo, numa distância de 12 
Km.

JUL
	 ç	 Jogo de apresentação do 
Académico de Viseu para a nova 
época, frente ao Vitória de Gui-
marães B (1-1), no Estádio do 
Fontelo. Equipas de futebol do 
concelho e da região preparam 
nova temporada. Numa tarde de 
muito calor, o Académico fez a 
apresentação da sua equipa para 
a época 2014/2015. Primeira parte 
vagarosa, o calor não convidava a 
mais, mas foi neste período que as 
duas equipas marcaram os golos. 
Primeiro, o Académico ao 1.º mi-
nuto, por Tiago Costa. Empatou o 
Vit. Guimarães B aos 16 minutos, 
por Josué.

AGO
	 ç	 Etapa da Volta a Portugal 
em Bicicleta termina em Viseu e 
faz aqui paragem de um dia. 
	 ç	Realização do XVI Torneio 
Internacional de Andebol, no Pa-
vilhão Cidade de Viseu. De acordo 
com a organização deste torneio, 
uma parceria entre a Associação de 
Andebol de Viseu e a Federação de 
Andebol de Portugal, pretende-se, 
à semelhança dos anos anteriores, 
“ter o melhor andebol associado à 
cidade de Viseu – no sentido da sua 
promoção, da promoção da nossa 
região e da divulgação dos seus 
produtos de excelência”.

SET
	 ç	Abertura do primeiro Centro 
de BTT do distrito. Serão cerca de 
200 quilómetros de trilhos com 
quatro níveis de dificuldade aqueles 
que farão parte do primeiro Centro 
de BTT do distrito de Viseu. 
	 ç	Académico de Viseu vence 
fora pela primeira vez na nova 
época da 2.ª Liga. Tondela está em 
terceiro lugar. As equipas do dis-
trito tiveram sortes diferentes nos 
jogos disputados fora de portas, na 
6.ª jornada da 2.ª  Liga. O Académi-
co de Viseu venceu em Lisboa, no 
terreno do Atlético (0-1), e somou 
a sua segunda vitória seguida e a 
segundano campeonato. O Ton-
dela perdeu frente à Oliveirense 
e averbou a sua primeira derrota 
(1-0), num jogo muito contestado 
pelos tondelenses.

OUT
	 ç	Realização do Rally Histórico 
em Viseu. Até amanhã, 10 de Ou-
tubro, será possível admirar em Vi-
seu os 76 carros inscritos no Rally 
Histórico de Portugal 2014 que 
arrancou na passada terça-feira, 
em frente aos jardins do Casino 
Estoril, local onde irá terminar a 
prova, no sábado. São mais de 1800 
quilómetros, divididos em quatro 
etapas e 45 classificativas, de uma 
prova que, até domingo, passa por 
Tomar, Arganil, Viseu, Lamego e 
Vila Real (hoje), Leiria e Sintra.
	 ç	 Quim Machado substitui 
Carlos Pinto no comando do Ton-
dela.

NOV
	 ç	Torneio de Golfe Montebelo 
traz dezenas de participantes a 
Viseu. Mais de meia centena de 
participantes na quarta edição do 
Montebelo/Carlsberg 2014 em 
golfe, em Viseu. O torneio foi dis-
putado na modalidade stableford/ 
full-handicap, e o equilíbrio foi a 
tónica principal. No final, a prova, 
que decorreu nas instalações do 
Golfe Montebelo, teve como ven-
cedores António Martins, em Net, 
e Leonel Seixas, em Gross. 
	 ç	 Ricardo Chéu substitui 
Alex Costa no comando técnico 
do Académico. O treinador Ri-
cardo Chéu constitui ‘a principal 
novidade da convocatória’ para o 
jogo antecipado da 17.ª jornada 
da 2.ª Liga, deste domingo, 23 de 
Novembro, entre o Académico 
de Viseu e o Santa Clara. Depois 
do chicote ter estalado na semana 
passada – destituindo Alex Costa 
do comando academista, por via 
dos maus resultados obtidos (21.º 
lugar, apenas um ponto acima da 
linha de despromoção) – o regresso 
de Ricardo Chéu ao Fontelo poderá 
representar um novo capí¬tulo na 
sua ligação ao clube de Viseu.
	 ç	Equipa de natação do Acadé-
mico brilha em diversas provas. Os 
jovens nadadores do Académico 
de Viseu (infantis) foram recen-
temente às piscinas da Mealhada 
na estreia da época 2014-2015 e 
regressaram com bons resultados 
individuais e por equipas, o que 

poderá indiciar ser esta uma boa 
temporada para os academistas. 
Com menos de dois meses de tra-
balho, houve alguns jovens atletas 
da natação do Académico que se 
estrearam, sendo outros repetentes 
nestas andanças competitivas.

DEZ
	 ç	Gala dos 100 anos do Aca-
démico de Viseu junta centenas 
de pessoas. O Académico de Viseu 
organizou a sua Gala Centenára no 
passado sábado, 7 de Dezembro, 
na Expocenter, uma oportunidade 
para juntar diferentes gerações 
que passaram pelo clube que co-
memora este ano os 100 anos da 
sua fundação. Num olhar mais 
demorado pela sala repleta, foram 
reconhecidos vários antigos fute-
bolistas que faziam parte do plantel 
academista na última presença do 
clube, na época 1988/89, na então 
denominada 1.ª Divisão Nacional, 
hoje 1.ª Liga, mas também de ou-
tros jogadores que militaram nas 

divisões inferiores.
	 ç	Miguel Pereira com a melhor 
prestação da época em ténis de 
mesa. O jovem academista Miguel 
Pereira alcançou, em Ténis de 
Mesa, a melhor classificação da 
época, ao ficar entre os 16 melhores 
jogadores juniores do respectivo 
campeonato nacional que se dis-
putou em Mafra, no I Torneio 
Memorial Humberto Gaspar, no 
passado fim-de-semana (13 e 14 
de Dezembro). 
 ç	 Nadadores do Académico 
de novo em destaque. A equipa de 
natação do Académico de Viseu 
esteve uma vez mais em destaque, 
no Zonal Norte, de juvenis, reali-
zado em Estarreja, onde estiveram 
cerca de duas centenas de atletas, 
apurando quatro atletas para os 
campeonatos absolutos nacionais. 
Raquel Almeida, Beatriz Cunha, 
João Teixeira e Gonçalo Cunha 
foram os juvenis viseenses a re-
presentar o Académico, no Zonal 
Norte.

ANO DE 2014 Em REvistA

Desporto

 A 1.ª meia maratona do Dão junta milhares de pessoas em viseu. 
 Foram mais de três mil participantes que estiveram presentes 
 nesse domingo, 21 de setembro, dia do município
 e de são mateus,  numa das três modalidades da prova: 
 meia maratona (21 quilómetros), mini maratona (10 quil.) 
 e caminhada solidária (5 quil.). Foi, assim, ultrapassada a barreira
 do número dos dois mil participantes que a autarquia de viseu, 
 organizadora deste evento, em parceria com a Global sport
 e com o grupo ‘Os Ribeirinhos’, tinha apontado
 na apresentação pública deste evento que marcou também
 o encerramento da 1.ª edição das Festas das vindimas
 (18-21 de setembro).
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Viseu, Região, Diocese, Desporto
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O Modicus lidera isolado o

campeonato da 3ª Divisão

do Campeonato Nacional

de Seniores Masculinos,

com 27 pontos. Conta ape-

nas com uma derrota em

dez jogos disputados.

MODICUS
LÍDER DA 
3ª NACIONAL

ANDEBOL
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Troféu Universal IX Interna-

cional ColGaia Top Natal

decorreu no passado fim

de semana, no pavilhão do

Colégio de Gaia e, mais uma vez,

mereceu a atenção de diversas enti-

dades gaienses. Participaram, para

além do organizador Colégio de

Gaia, as equipas de andebol Alavar-

ium, Portugal Sub- 21 e a espanhola

Porriño, campeãs da edição anterior. 

A  seleção nacional acabou por levar

a melhor, arrecadando o primeiro

lugar e as meninas do Colégio de

Gaia, apesar do quarto lugar, tiveram

direito ao título de melhor jogadora,

entregue a Ana Gante.

Paula Castro, treinadora da equipa

gaiense referiu que “ não ganhamos,

por isso não podemos estar felizes

com os resultados, ainda assim é

uma aprendizagem. Estes torneios

são positivos para se adquirir mais

experiência. Quando entramos nes-

tas competições os objetivos são

sempre melhorar”.

Francisco Guedes, da Universal, um

dos principais responsáveis pela rea-

lização deste encontro, afirmou na

entrega dos prémios, que está “muito

satisfeito com a realização deste

torneio e com o fim de semana vivido

no colégio”.

Também marcou presença o

vereador do desporto, Guilherme

Aguiar, que enalteceu “um excelente

trabalho desempenhado pelo Colé-

gio de Gaia, que continua a dar

provas do empenho e dedicação ao

desporto e que eleva o nome de Vila

Nova de Gaia”. 

Até 30 de dezembro, o Colégio de

Gaia estará a participar no KAKY-

GAIA com cerca de 80 equipas e

1200 a 1400 atletas.

Segue-se a 3 de janeiro, pelas 17h, o

jogo para o campeonato contra o

Maiastars, no Pavilhão da Maia.

O
SANDRA RAQUEL SILVA

Apesar do resultado menos positivo, as meninas do colégio demonstraram, como é habitual, toda a garra

Ana Gante, do Colégio de Gaia,
levou o título de melhor jogadora

A equipa de Portugal sub - 21
arrecadou o primeiro lugar

MELHOR JOGADORA É DO
COLÉGIO DE GAIA 

ANDEBOL
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Andebol
CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO, SE-
NIORES FEMININOS 
Decorreram mais duas jornadas, a contar 
para o campeonato nacional da I Divisão, em 
seniores femininos, sendo que, em ambos os 
jogos, a equipa representativa do concelho 
de Esposende, a Juventude de Mar, sofreu 
duas derrotas e, por isso, ao terminar agora 
a primeira volta, está posicionada no último 
lugar da classificação geral. Entretanto, dado 
o valor das suas jogadoras, da sua equipa 

técnica e dos seus dirigentes, estamos certos 
de que, até final do campeonato, conquistará 
os pontos necessários para alcançar um dos 
seus objetivos, que é o da manutenção nesta 
divisão.

CA Leça, 24 Juv. Mar, 22
Alavarium, 34 Juv. Mar, 20

Próxima jornada
Colégio João Barros – Juv. Mar (03/01)
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