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SINAIS DA SEMANA

Proença
em altas

Sertanense
dá cartas

Na linha da afirmação conseguida em Castelo Branco, a
ABA entra a ganhar a aposta
em Proença-a-Nova. Foi um
fim-de-semana em altas, com
o torneio de minis e a final
four da taça de BCR.
Conheça aqui a
lista de nomeados:
Melhor jogador sénior futebol
(nacionais)
- Gilberto (Sp. Covilhã
- João Vasco (BC Branco)
- Ruben Nogueira * (Alcains)
Melhor jogador sénior futebol
(distritais)
- Ivan Carvalho (Á. Moradal)
- Leandro Borges (Sernache)
- Williams Júnior (Sernache)
Melhor jogador sénior futsal
(nacionais)
- Fábio Mota (Boa Esperança/ADF)
- Gui (AD Fundão)
- Mário Freitas (AD Fundão)
Melhor jogador sénior futsal
(distritais)
- Dany (Retaxo)
- David Oliveira (CB Oleiros)
- Diogo Mendes * (CB Oleiros)
Melhor jogador futebol formação
- Afonso Gaspar (B. do Valongo)
- Guilherme Paula (Ac. Fundão)
- Leo Melo (BC Branco)
Melhor jogador futsal formação
- Allan (AD Fundão)
- Diogo Almeida (Boa Esperança)
- Guilherme Duarte (Mata/AAUBI)
Melhor jogador futebol feminino
- Daniela Peralta (Sp. Covilhã)
- Filipa Casquinha (Sertanense)
- Maria Cabaço (Sertanense)
Melhor jogadora futsal feminino
- Luciana Roque * (AD Fundão)
- Rita Sousa (Valverde)
- Rute Duarte (Valverde)
Melhor treinador futebol sénior
- António Joaquim (Sernache)
- Filó (Sp. Covilhã)
- Natan Costa (Oleiros)
Melhor treinador futsal sénior
- António Amaral (Retaxo)
- Nuno Couto (AD Fundão)
- Telmo Roque (Boa Esperança)
Melhor treinador futebol
formação
- André Mendes (Ac. Fundão)
- Carlos Sousa (Sertanense)
- David Almeida (Ac. Fundão)
Melhor dirigente
- João P. Belo (Retaxo)
- José Mendes (Sp. Covilhã)
- Rui Quelhas (AD Fundão)
*Nomeados por votação
de treinadores e jogadores

Nem tanto
a norte…

O Sertanense culmina uma
excelente época no futebol
de formação com a conquista
da taça de iniciados. Foi campeão de juniores e ganhou as
taças de juvenis e iniciados.
Não passa despercebido.

A ideia pré-concebida de que é
a norte que as coisas piam fino
no Campeonato de Portugal,
fica esbatida com a ausência
de equipas nas meias-finais.
Já no ano passado, subiram
Mafra e Farense.

O MAIOR EVENTO DE FUTEBOL E FUTSAL FORA DAS QUATRO LINHAS

Gala com 39 nomeados
DISTINÇÕES A 11.ª edição deste certame da AF Castelo Branco realiza-se a 15 de junho no Fundão.
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A Gala do Futebol do Distrito de
Castelo Branco chega ao Fundão à
11.ª edição. “O maior evento fora
das quatro linhas”, como o classifica Manuel Candeias, presidente
da AFCB, entidade organizadora,
vai realizar-se a 15 de junho, numa
unidade hoteleira da Cova da Beira, juntando agentes do futebol e
do futsal.
Há 39 nomeados distribuídos por
13 categorias. “Cada ano que passa
a missão do júri é mais complicada.
O futebol e o futsal do nosso distrito, não primando pelo número
de equipas que gostaríamos de ter,
conta com muita qualidade. Neste
processo haverá sempre quem
discorde dos nomes. É natural”,
considerou o responsável do organismo associativo. Candeias teve
ainda uma palavra para o concelho
anfitrião: “Tem sido aqui realizado
um trabalho extraordinário. O
futsal, então, tem uma projeção
assinalável”.
O município fundanense espera
que este momento constitua “a
cereja no topo do bolo”, numa
altura em que o emblemático fruto
do concelho está na sua expressão
máxima. “É uma honra receber a
gala no culminar de uma temporada
desportiva quase brilhante”, frisou

Manuel Candeias (AFCB), Miguel Gavinhos (CMF) e Nuno Castela (IPCB) assinaram protocolo
Miguel Gavinhos, na conferência Barro, até ao GD Silvares, que neste instituição: “O projeto do IPCB
de imprensa de lançamento da contexto tem um papel relevante na abarca a cooperação ativa com
edição de 2019. O vice-presidente zona do pinhal”. O autarca desta- diversos parceiros, no sentido de
da Câmara do Fundão referia-se cou ainda os 472 atletas federados contribuirmos para uma região
aos feitos do futsal da Desportiva que o seu concelho tem nas duas mais inovadora e competitiva”.
(ADF) e do GD Valverde no femi- modalidades.
No dia 15 de junho, para além de
nino. Mas foi mais além: “As escolas A gala conta desde a primeira serem conhecidos os vencedores
de formação realizam um trabalho hora com a parceria do Instituto de cada categoria, serão entregues
notável com os nossos jovens, do Politécnico de Castelo Branco. prémios de dedicação e mérito. A
Ac. Fundão ao Atalaia do Campo, Uma relação proveitosa, segundo gala encerra, como sempre, com a
passando por Alcaria e Terras do Nuno Castela, representante da atribuição do prémio prestígio.

SELECIONADOR DISTRITAL DE FUTSAL COM NOVO DESAFIO

Dário Gaspar é aposta do GD Mata
Dário Gaspar, um nome durante
largos anos ligado ao futsal da
AD Fundão e que na época finda
conduziu as seleções jovens distritais aos melhores resultados
de sempre, é o treinador eleito
pela coordenação da academia
de futsal do GD Mata/AAUBI
para dirigir a equipa sénior covilhanense no próximo campeonato
distrital.
Este projeto, que une a coletivi-

dade e a academia universitária,
já adquiriu consistência ao nível
dos escalões de formação e enceta
agora um novo desafio: colocar a
equipa sénior, que foi semifinalista da última Liga Beiratools, nos
campeonatos nacionais.
O acordo foi anunciado no início
da semana. O conhecimento acumulado por Dário Gaspar, de 30
anos, quer na área da formação,
quer na estrutura técnica da As-

sociação Desportiva do Fundão
– esteve na histórica vitória dos
fundanenses na Taça de Portugal
– levam os dirigentes do GD Mata
a considerá-lo o homem certo
para o passo seguinte do projeto.
Dário Gaspar já reagiu ao desafio: “Assumo este projeto com o
objetivo de ser campeão distrital
e dar um importante contributo
para a conquista dos campeonatos
universitários em 2020”.

