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-) REFLORESTAR A SERRA DO CARAMULO. Presente em Tondela, onde, amanhã à noite, defronta a
Áustria, em jogo da qualificação para o Europeu feminino de 2018, a Seleção Nacional A e a equipa técnica
arregaçaram mangas e passaram a manhã de ontem a plantar árvores no sopé da serra do Caramulo, no
monte de São Marcos, freguesia de Santiago de Besteiros, desafio que abraçaram com grande dedicação
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PORTUGAL DEUS A LÊS
PROCISSÃO

NAZARÉ VENEROU
SENHOR DOS PASSOS
A s celebrações religiosas
/1 na Nazaré que evocam a
Paixão e Morte de Cristo tiveram o seu ponto alto com a realização das procissões do Senhor dos Passos e do Enterro.
As cerimónias terminaram ontem, com a Procissão do
Adeus. Os cortejos foram
acompanhados pela Banda Filarmónica da Nazaré.

Pesca à truta no Coa
Realiza-se nos dias 24 e 25, no rio
Coa (Sabugal), a primeira prova
do Campeonato Nacional de Pesca de truta, com isco artificial.

Mais saúde em Évora
O Centro de Saúde Militar de Évora, antigo Hospital Militar, abre as
portas à comunidade, para a realização de rastreios de saúde oral.

Chocolate em Tires
De 23 a 25 deste mês, Tires recebe
a 3.a edição da Festa do Chocolate. Com entrada livre, o certame
realiza-se no antigo Mercado.

Andebol em Setúbal
Um torneio de andebol junta, entre os dias 28 e 31, em Setúbal,
mais de três centenas de atletas.

Coruche pedala
Foi inaugurado o Sistema de Bicicletas Partilhadas de Coruche Campinas.

Doces em Sesimbra
A Fortaleza de Santiago, em Sesimbra, acolhe no domingo uma
Mostra de Doces da Páscoa.
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Empate em Angeja
foi um mal menor
Justo Equipa do Beira-Mar só por uma vez esteve
na liderança do marcador de um jogo equilibrado,
garantindo a igualdade apenas perto do apito final
ANTÓNIO LOUREIRO

BEIRA-MAR

29

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Daniel Oliveira; João Maio (1), André
Marques, André Miranda (2), Mlinarzik
Lourenço (3), Sérgio Costa e Bernardo
Gonçalves (6) - sete inicial - Diogo Portas, Ricardo Senos (3), Artur Duarte (5),
João Vieira (2), Bruno Silva (3), Leandro
Santos (4), Francisco Nunes e Diogo
Batalha.

GONDOMAR CULTURAL

29

Treinador: Tiago Gama.
Emanuel Silva; Bruno Ferreira (1),
Bruno Pião, Tiago Silva (7), João Silva
(3), Fábio Rodrigues (8) e Pedro Carvalho - sete inicial - João Gonçalves,
Telmo Silva (3), Rui Moreira (2), Gonçalo
Rocha, Abílio Alves (5), Ivo Martins e
Gonçalo Esteves.
Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 90 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de Mesa: Fernando Carvalho
(Aveiro).
Ao intervalo: 12-14.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
No arranque da fase de subida
à 2.ª Divisão Nacional, o BeiraMar estreou-se em casa diante
do Gondomar Cultural, uma
das mais fortes equipas da Zona 1, que, legitimamente, também “sonha” com a promoção.
Isto porque mostrou ter atributos para tal aspiração, já que,
para além de ter uma equipa
muito homogénea, tem um
guarda-redes que, sem dúvida,
se destacou no colectivo gondomarense.
Emanuel Silva foi um dos
grandes obreiros da magnífica
prestação dos nortenhos, impondo-se como a maior barreira para os “auri-negros”, que,

“Auri-negros” arrancaram a fase de promoção com um empate

na hora de rematar à baliza,
sentiram o efeito da sua presença entre os postes.
Ao comandar sempre o marcador, com um/dois golos de
vantagem, aos poucos, a equipa do Gondomar Cultural foi
ganhando alguma confiança,
perante a formação orientada
por Eugénio Bartolomeu, que,
apesar de sair bem para o ataque, evidenciava dificuldades
na finalização, não sendo de estranhar a vantagem do conjunto nortenho ao intervalo.
Mas entrando mais acutilante na segunda parte, a formação do Beira-Mar não só
“descobriu” o caminho para a
visar a baliza de Emanuel Silva,
como foi encostando no marcador, tendo mesmo igualado
a partida a 23 golos a pouco
mais de dez minutos para o final do jogo, o que desde logo

obrigou a equipa visitante a ter
em atenção à forma como saía
para o ataque.
Uma forte reacção permitiu
mesmo aos aveirenses operarem a reviravolta no marcador
(27-26), com seis para se jogar,
dando a entender que, aquilo
que se apresentava como uma
miragem na primeira parte,
poderia muito bem redundar
numa vitória.
E no final , o triunfo podia ter
pendido para qualquer um dos
lados, mas acabou por prevalecer o empate, que premiou o
esforço e a crença da equipa
da casa. Mas por outro lado
também seria injusto o Gondomar Cultural sair derrotado
desta partida, face à boa prestação da equipa em muito períodos do jogo, que teve um
magnífico trabalho da experiente dupla aveirense. |
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Atletas estiveram no Monte de São Marcos, em Santiago de Besteiros, onde plantaram várias árvores, num gesto simbólico que antecede o jogo de quinta-feira com a Áustria

Selecção Feminina de Andebol ajudou
a reflorestar Monte de São Marcos
Tondela Atletas mostraram o lado solidário e plantaram vários medronheiros e pinheiros mansos no monte que
pertence à freguesia de Santiago de Besteiros.
Daniela Soares Ferreira
A Selecção Nacional Feminina
de Andebol esteve ontem presente no Monte de São Marcos,
em Santiago de Besteiros, Tondela, para uma acção de reflorestação, iniciativa promovida
pela Câmara de Tondela e pela
Junta de Freguesia de Santiago
de Besteiros.
A equipa ‘meteu mãos à obra’
e plantou vários medronheiros
e pinheiros mansos, numa acção que previa a plantação de
200 árvores, na qual também
também participou Joaquim
Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Tondela, José An-

tónio Jesus, este tipo de iniciativa é bastante importante.
“Este convite surgiu também
pela sensibilidade que a equipa
técnica teve, no sentido de
também haver uma dimensão
social neste encontro. Não é só
o encontro de quinta-feira que
será determinante mas também o envolvimento social e a
dimensão pedagógica”, disse
aos jornalistas. “Acolhemos
esta iniciativa como um testemunho para que estas figuras
que têm outra responsabilidade e outra visibilidade pública, coloquem na agenda mediática a necessidade de todos
olharmos para a reflorestação
e a gestão do espaço florestal
como matérias cada vez mais

Joaquim Escada, também participou na iniciativa

determinantes”, acrescentou.
Dirigindo-se à equipa portuguesa, José António Jesus
agradeceu o acto simbólico.
“Ter aqui a selecção é um sinal
de descentralização e de valorização de todo o território, associando-se ainda a uma causa
como esta”, agradeceu o presidente, desejando 'boa-sorte'
para o jogo de quinta-feira.
Também o presidente da
Junta de Freguesia de Santiago
de Besteiros, Agnelo Laranjeira,
destacou o orgulho que sente
em ter a equipa na sua terra. O
presidente desejou ainda boa
sorte às jogadoras, convidando-as a voltar ao Monte de
São Marcos daqui a uns anos
para verem o resultado das

suas plantações.
Bebiana Sabino, capitã da Selecção Nacional Feminina de
Andebol, garantiu estar orgulhosa com este acto. “É uma
acção que nos diz muito e
achamos que é importante
também aliar o desporto a esta
reflorestação e a esta calamidade pela qual o nosso país
passou. E todos nós queremos
contribuir. O desporto traz
muitos valores. A solidariedade
é um deles e acho que este
gesto representa isso”, disse.
Esta selecção de andebol feminino defronta a congénere
austríaca no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela, na
quinta-feira. A partida tem início marcado para as 20h30. |
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Aplicação
dá premío
a alunos
de Nelas
Jovens do 12.º ano do Agrupamento
de Escolas de Nelas venceram
o concurso “App Start Up” com
a ‘Cook Wizard’, que ajuda a
cozinhar e sugere receitas aos
utilizadores. Pág. 7
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pessoas visitaram
a Feira de Março
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DIÁRIO Nº 5464 20 DE MARÇO DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

VISEU VAI ASSINALAR
SEMANA SANTA COM
QUASE 200 EVENTOS
Uma das novidades é a iluminação comemorativa nas fachadas de cinco igrejas. Programação
também prevê concertos de Carolina Deslandes e da Orquestra Filarmónica Página 20

Mangualde | P8
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Dia da Floresta
junta municípios
de Lafões
Até quinta-feira | P7

Município angaria
18 mil euros com
conta solidária
Seia | P8

Carlos Tinoco
reeleito presidente
do Clube de Golfe
Viseu | P13

Miranda-Mortágua
faz balanço positivo
da “Alentejana”
Ciclismo | P13

3,7 milhões de euros
para requalificar
áreas mineiras
Na região | P10

Atletas ajudam
a reflorestar
Monte de S. Marcos
Selecção Nacional Feminina de Andebol plantou pinheiros e medronheiros em Tondela Página 9

Bura entre os
melhores da II Liga

Regimento de Infantaria
assinala Dia da Unidade

Central do Académico de Viseu
eleito pelos colegas de profissão
para integrar equipa anunciada ontem
na Gala das Quinas de Ouro Página 20

Comandante destacou presença dos
militares em diversos teatros de operações
no mundo e o trabalho em prol do bem-estar
e desenvolvimento da comunidade Página 3
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ANDEBOL Equipa da segunda divisão vai com os três grandes à final-four da

Taça de Portugal. Regresso ao campeonato maior é um sonho... sem pressas

FC GAIA A CRESCER
Ricardo Costa foi um dos
melhores jogadores
nacionais e, após dois anos
a treinar o FC Porto,
comanda o FC Gaia.A0
JOGO revelou as ambições
dos gaienses e defendeu o
alargamento da I Divisão
PAULA CAPELA 1~1
••• O FC Gaia está na fina I-

four da Taça de Portugal, ao
lado de Sporting, FC Porto e
Benfica. Trata-se de um apuramento inédito para este
clube da II Divisão, que esta
época é dirigido por Ricardo
Costa, ex-treinador do FC
Porto, um dos melhores jogadores portugueses de sempre
e o quarto jogador mais internacional (210). Para o técnico,
ser semifinalista tem "um significado difícil de quantificar", até porque, assegura, oFC
Gaia "não traçou esse objetivo", que atingiu "passo a passo". "O jogo como Fafe foi relativamente tranquilo, porque
nesse dia fizemos um dos nossos melhores jogos e o Fafe não
teve hipótese. Frente ao Madeira SAD, que dispensa apresentações, disse aos jogadores
que tínhamos de lhe tirar confiança e, fazendo isso até aominu to 50, a vitória aconteceu",
recordou.
Agora, a 26 e 27 de maio, na
Régua, Ricardo Costa está a
postos para defrontar qualquer adversário: "Estão todos
a rezar para jogar connosco.
Somos a quela rapariga da festa
com quem todos querem dançar e nós não nos importamos
de dançar com qua lquer um."

Gonçalo Ferreira é um dos jovens internacionais que agora se destacam no FC Gaia
Olhando o futuro, o técnico
afiançou: "Quando aceitei
este desafio, disse que não
queria subir para descer a seguir. Queria criar bases para
um dia subir e ficar. Por isso,
apostamos multo na formação. Ainda não temos o apoio
financeiro que nos permita
estar na I Divisão, mas vamos
lutar. Gaia é uma cidade de andebol com uma dinãmica espetacular. Dentro de duas semanas teremos o HandGaia,
com clubes como Paris SaintGermain e Magdeburgo [torneio internacional para escalões de formação]".
Face à nova baralha, que trava desde o início da época, Ricardo Costa lançou uma ideia
"Se estamos na final-four da

Taça é porque temos valor e
isso prova que as equipas pequenas não são afinal tão pequenas. Por isso, por que não

abrir espaço na I Divisão a 16
equipas? Isso ia abrir também
mais espaço aos treinadores
portugueses."

Ricardo Costa: do PC Porto
ao PC Gaia com a mesma paixão
Questionado sobre a continuidade no FC Gaia, Ricardo
Costa esclareceu. "Os treinadores nunca sabem o dia de
amanhã Estou aqui com o intuito de fazer crescer o FC
Gaia." "É um desafio que faço com a mesma paixão. Para
muitos, sair do FC Porto e ir para a II Divisão seria
assustador, para mim não é, porque o que mais gosto de
fazer é estar ligado ao andebol e sentir que posso fazer
algo pela modalidade. Oportunidades em Portugal não
são fáceis. Tive ofertas do estrangeiro, mas achei que sair
de novo não fazia sentido", adiantou o técnico, de corpo
e alma num projeto que espreita o regresso à I Divisão.
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Seleção planta árvores no Caramulo
***A Seleção Nacional feminina, que está a estagiar em
Tondela, onde na quinta-feira
defronta a Áustria (20h30),
procurando a primeira vitória
no Grupo 4 de qualificação
para o campeonato da Europa,
a disputar neste ano em França, teve uma manhã diferente, com as atletas a plantarem
árvores na serra do Caramulo.
Além do contributo para recuperar uma zona muito afetada
pelos incêndios, foi uma forma de descontrair para um
compromisso difícil, pois a

equipa está afetada por lesões.
"E a convocatória mais difícil
desde que sou selecionador",
comentou Ulisses Pereira,
que tem as baixas de última
hora de Érica Tavares e Maria
Pereira, rendidas por Cristiana Morgado e Cristiana Alves,
esta uma jogadora do Académico que se irá estrear. Patricia Lima e Sandra Santiago,
também lesionadas, já não estavam na primeira chamada,
que ainda dispensou as sub20, que jogam a qualificação
para o Mundial.

Jopdoras passaram a manhã na serra a plantar árvores
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EM TONDELP.

Seleção planta árvores

CIVISMO. Jogadoras deram o seu contributo à comunidade

A Seleção Nacional feminina
de andebol teve ontem um dia de
trabalho diferente do habitual,
convivendo com a comunidade
local de Tondela, onde quinta-feira Portugal defronta a Áustria, na
qualificação para o Europeu' 2018.
E, para darem° exemplo, as jogadoras e a equipa técnica dedicaram -se à tarefa de plan tar algumas
árvores na Serra do Caramulo,
uma das zonas do país mais fustigadas pelos incêndios em 2017.
O objetivo é recuperar o mais

depressa possível as áreas ardidas,
tendo a Federação (FAP) e a Câmara Municipal de Tondela unido
esforços nesta intervenção para a
reflorestação do Monte de São
Marcos, na freguesia de Santiago
de Besteiros. Para além da Seleção,
associaram -se à cerimónia José
António Jesus (presidente da au tarquia), Apelo Laranjeira (presi
dente da Junta de Freguesia de
Santiago de Besteiros) e Joaquim
Escada (presidente da Associação
de Andebol de Viseu).
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"Clube e cidade vivem
um momento histórico"
Ricardo Cost, , treinador
do FC Gaia, orgulhoso
por levar emblema da 2.a
Divisão à Final 4 da Taça
ALEXANDRE REIS

R O FC Gaia, da 2' Divisão, cometeu a proeza-de se apurar para a
Final 4 da Taça de Portugal, tendo
como grande referência o treinador Ricardo Costa, antigo internacional da chamada geração de
ouro do andebol português. °técnico manifestou-se orgulhoso
pelo feito, para mais porque este é
o primeiro ano do novo projeto,
após ter estado dois anos como
treinador cio FC Porto.
"O clube e a cidade estão a viver
um momento histórico, pelo que
temos de aproveitar para crescer.
Esta experiência tem sido muito

INIMEIMI~111~~~E~
"O QUE FIZEMOS É UMA GRANDE
CONQUISTA. DISPUTAR ESTA
PROVA COM BENFICA, SPORTING
E FC PORTO É FANTASIKO", DISSE

positiva, para mais porque sou habitante de Gaia há 41 anos. Foi uma
grande conquista e vai ser um
enorme orgulho disputar a Taça
com Benfica, Sporting e FC Por 'to", considerou Ricardo Costa em
declarações a Record.
O técnico da mesma geração de
Carlos Resende (treinador do
Benfica), Carlos Galambas (diretor
desportivo do Sporting) ou Ricardo Andorinho (`vice» da FAP), por

ELITE. Ricardo Costa vai defrontar Benfica, Sporting ou PC Porto

exemplo, defende que ala Divisão 11~1111111111•11r:
deverá ser alargada: "Eliminámos 4' uerem dançar com
AC Fafe e Madeira SAD, pelo que
seria lógico aumentar dos atuais14 Ricardo Costa defende outros
para 16 clubes. Haveriam mais modelos competitivos para desoportunidades para todos."
envolver o andebol: "Deveria
Sobre as diferenças entre treinar haver uma Liga Ibérica, como a
FC GaiaeFC Porto, Costareconhe- SEHA, que engloba vários paíce-as, masapaixãoésernpre ames- ses." Quanto às preferências
ma: "Estou aqui porque faço o que para o sorteio da Final 4 da Taça,
gosto. EnoFC Portosaísemmágoa. não existem. "O FC Gaia é a meFizumtrabalho com distinção, sem nina-bonita da Final 4 [26-27
derrotas nas fases regulares. Quem maio] e todos querem dançar
nãoganhanumclubegiande, arris- com ela, pelo que quem vier será
ca-se a ser despedido."o
bem-vindo", sustentou Ricardo

a menina-bonita"
Costa, que tem como maior craque o central Luís Carvalho, entre um grupo de guerreiros que,
não sendo profissionais, jogam
com a entrega do amor à camisola. Ricardo Costa diz que em
princípio vai permanecer no clube: "Tive uma proposta de um
clube da Asobal, mas não me fez
perder a cabeça. Tenho tudo
para continuar no FC Gaia para
atacar a subida à La Divisão."
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Treinador do FC Gaia orgulhoso por levar emblema da 2.ª Divisão à Final 4 da Taça de Portugal
O FC Gaia, da 2ª Divisão, cometeu a proeza de se apurar para a Final 4 da Taça de Portugal, tendo
como grande referência o treinador Ricardo Costa, antigo internacional da chamada geração de ouro
do andebol português. O técnico manifestou-se orgulhoso pelo feito, para mais porque este é o
primeiro ano do novo projeto, após ter estado dois anos como treinador do FC Porto.
"O clube e a cidade estão a viver um momento histórico, pelo que temos de aproveitar para crescer.
Esta experiência tem sido muito positiva, para mais porque sou habitante de Gaia há 41 anos. Foi uma
grande conquista e vai ser um enorme orgulho disputar a Taça com Benfica, Sporting e FC Porto",
considerou Ricardo Costa em declarações a Record.
O técnico da mesma geração de Carlos Resende (treinador do Benfica), Carlos Galambas (diretor
desportivo do Sporting) ou Ricardo Andorinho ('vice' da FAP), por exemplo, defende que a 1ª Divisão
deverá ser alargada: "Eliminámos AC Fafe e Madeira SAD, pelo que seria lógico aumentar dos atuais
14 para 16 clubes. Haveriam mais oportunidades para todos."
Sobre as diferenças entre treinar FC Gaia e FC Porto, Costa reconhece-as, mas a paixão é sempre a
mesma: "Estou aqui porque faço o que gosto. E no FC Porto saí sem mágoa. Fiz um trabalho com
distinção, sem derrotas nas fases regulares. Quem não ganha num clube grande, arrisca-se a ser
despedido."
Outros modelos
Ricardo Costa defende outros modelos competitivos para desenvolver o andebol: "Deveria haver uma
Liga Ibérica, como a SEHA, que engloba vários países."
Quanto às preferências para o sorteio da Final 4 da Taça, não existem. "O FC Gaia é a menina-bonita
da Final 4 [26-27 maio] e todos querem dançar com ela, pelo que quem vier será bem-vindo",
sustentou Ricardo Costa, que tem como maior craque o central Luís Carvalho, entre um grupo de
guerreiros que, não sendo profissionais, jogam com a entrega do amor à camisola. Ricardo Costa diz
que em princípio vai permanecer no clube:
"Tive uma proposta de um clube da Asobal, mas não me fez perder a cabeça. Tenho tudo para
continuar no FC Gaia para atacar a subida à 1.ª Divisão."
2018/03/20
Alexandre Reis
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Treinador do FC Gaia orgulhoso por levar emblema da 2.ª Divisão à Final 4 da Taça de Portugal
Por Record
O FC Gaia, da 2ª Divisão, cometeu a proeza de se apurar para a Final 4 da Taça de Portugal, tendo
como grande referência o treinador Ricardo Costa, antigo internacional da chamada geração de ouro
do andebol português. O técnico manifestou-se orgulhoso pelo feito, para mais porque este é o
primeiro ano do novo projeto, após ter estado dois anos como treinador do FC Porto."O clube e a
cidade estão a viver um momento histórico, pelo que temos de aproveitar para crescer. Esta
experiência tem sido muito positiva, para mais porque sou habitante de Gaia há 41 anos. Foi uma
grande conquista e vai ser um enorme orgulho disputar a Taça com Benfica, Sporting e FC Porto",
considerou Ricardo Costa em declarações a Record.O técnico da mesma geração de Carlos Resende
(treinador do Benfica), Carlos Galambas (diretor desportivo do Sporting) ou Ricardo Andorinho ('vice'
da FAP), por exemplo, defende que a 1ª Divisão deverá ser alargada: "Eliminámos AC Fafe e Madeira
SAD, pelo que seria lógico aumentar dos atuais 14 para 16 clubes. Haveriam mais oportunidades para
todos."Sobre as diferenças entre treinar FC Gaia e FC Porto, Costa reconhece-as, mas a paixão é
sempre a mesma: "Estou aqui porque faço o que gosto. E no FC Porto saí sem mágoa. Fiz um trabalho
com distinção, sem derrotas nas fases regulares. Quem não ganha num clube grande, arrisca-se a ser
despedido." Outros modelosRicardo Costa defende outros modelos competitivos para desenvolver o
andebol: "Deveria haver uma Liga Ibérica, como a SEHA, que engloba vários países." Quanto às
preferências para o sorteio da Final 4 da Taça, não existem. "O FC Gaia é a menina-bonita da Final 4
[26-27 maio] e todos querem dançar com ela, pelo que quem vier será bem-vindo", sustentou Ricardo
Costa, que tem como maior craque o central Luís Carvalho, entre um grupo de guerreiros que, não
sendo profissionais, jogam com a entrega do amor à camisola. Ricardo Costa diz que em princípio vai
permanecer no clube: "Tive uma proposta de um clube da Asobal, mas não me fez perder a cabeça.
Tenho tudo para continuar no FC Gaia para atacar a subida à 1.ª Divisão."
04:01
Record
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