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No boletim daremos a conhecer os vá-
rios registos com destaque da época 
2021/22, que após tantas adversi-
dades nas últimas épocas devido à 
pandemia, é com alegria e esperança 

que chegamos ao final de uma época longa, de 
sucesso, que foi pautada pelo regresso quase 
na totalidade da normalidade das competições, 

sobretudo nos escalões de forma-
ção. Tal como nas épocas transa-
tas, a ABGuarda dirigiu todos os 
esforços possíveis para mitigar as 
dificuldades na retoma dos clubes, 
implementado tanto medidas de 
apoio financeiras como projetos 
de fomento da modalidade nos 
jovens do distrito. Para tal, muito 
contribuíram projetos como o “Mi-
nibasquete vai à Escola”, que fo-
cou em promover a experimenta-
ção do basquetebol pelas crianças 

nas escolas do 1º ciclo e o apoio técnico a novos 
clubes, que possibilitou que fossem criadas es-
truturas e surgissem cinco novos clubes no dis-
trito, todos eles em concelhos que não tinham 
basquetebol ativo. Desta forma, pretendemos 
na próxima época dar continuidade estas ações, 
assim como continuar a desenvolver e a expan-
dir a modalidade e, para tal, foi de suma impor-
tância a realização do curso de treinadores, que 
acrescentou alento e esperança na solidificação 
e continuação desta expansão para a próxima 
época. Adicionalmente, com o regresso este ano 
das festas do basquetebol e sem restrições pela 
pandemia, pretendemos dinamizar as seleções 
distritais no intuito de atingir a melhor preparação 
das mesmas através do aumento do número de 
treinos e jogos. Foi um ano de retoma, conquistas 
e sucessos e esperamos que possamos retomar 
a atividade normal, no entanto, sabemos que o 
trabalho ainda só agora começou e a ABGuarda 
vai continuar a desenvolver esforços e apoiar os 
Clubes para que estes tenham condições de de-
senvolverem os seus projetos e possamos, em 
conjunto, superar todas as adversidades.

Luis Silva _ Diretor Técnico
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curso 
de juizes 
e oficiais 

de mesa

OConselho de Arbitragem Distrital 
realizou, nos dias de 1 a 3 de outu-
bro de 2021 um curso de formação 
de Juízes e Oficiais de Mesa no 
distrito da Guarda com o formador 

Nuno Monteiro, Árbitro Internacional da FIBA. 
A formação contou com 12 formandos e decor-
reu na sede da Associação de Basquetebol da 
Guarda.

No início da época 2021/2022 a Associa-
ção de Basquetebol da Guarda ho-
menageou durante o intervalo do pri-
meiro jogo do Campeonato do Centro, 
organizado pelas cinco associações 

do centro, o Prof. Mário César com a distinção de 
sócio honorário, uma decisão que já tinha sido 
aprovada em fevereiro em Assembleia Geral e 
só foi agora concretizada devido às restrições 
impostas pela pandemia.

Esta homenagem foi atribuída pelas excecio-
nais qualidades e virtudes pessoais e desporti-
vas, que ao longo de mais de 20 anos dedicou 
ao desenvolvimento e dedicação ao basquetebol 
no distrito da Guarda, em particular no Clube Ca-
mões em Gouveia, destacando a sua dinâmica, 
total disponibilidade e espírito de camaradagem 
com todos os dirigentes e treinadores. Revelou 
desde sempre uma sólida formação profissional 
da qual salientamos a sua esmerada educação, 
espírito de disciplina e assinalável apresentação.

HOMENAGEM 
AO PROFESSOR
 MaRIO CeSAR

Com todas as qualidades que foram referidas, 
foi chamado diversas vezes a dirigir as seleções 
distritais, contribuindo assim para a valorização e 
promoção da modalidade.

Durante a entrega desta distinção o Prof. Má-
rio César referiu que o mais importante ao lon-
go dos seus 20 anos ligados ao basquetebol foi 
o gosto no que fazia, agradecendo desta forma 
aos atletas, à equipa técnica, à direção do Clu-
be Camões de Gouveia e à atual direção da As-
sociação de Basquetebol da Guarda. Reforçou 
ainda a importância das modalidades coletivas 
no incentivo do companheirismo entre atletas, na 
criação de uma escola para a vida e na elevada 
importância que têm para o crescimento dos 
jovens na sociedade.
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Resultados e Classificacoes

JORNADA 1
Guarda UP vs Guarda Basket

62 - 44

JORNADA 2
Guarda Basket vs Conimbricense

44 - 62

JORNADA 3
Academia Basquetebol ABAB vs Guarda Basket

92 - 52 

JORNADA 4
Guarda Basket vs Vagos

32 - 69

JORNADA 5
Guarda Basket vs Académica Sub23

46 - 73

JORNADA 6
Anadia vs Guarda Basket

87 - 34

JORNADA 7
GiCA vs Guarda Basket

77 - 65

JORNADA 8
Guarda Basket vs Guarda UP

54 - 68

JORNADA 9
Conimbricense vs Guarda Basket

69 - 38

JORNADA 10
Guarda Basket vs Academia Basquetebol ABAB

79 - 77

JORNADA 11
Vagos vs Guarda Basket

76 - 43

JORNADA 12
Académica Sub23 vs Guarda Basket

75 - 46

JORNADA 13
Guarda Basket vs Anadia

35 - 66

JORNADA 14
Guarda Basket vs GiCA

48 - 52

CAMPeonato NACIONAL 2. DIVISaO SENIORES



6

escaloes de formacao

campeonato do centro 
sub14 MASCULINOS

CAMPeonato do centro 
sub16 masculinos

Guarda Basket vs CBFundão
Guarda Basket vs Unidos Tortosendo
Guarda Basket vs ABAlbicastrense

GuardaUP vs Guarda Basket
CDCovilhã vs Guarda Basket

Guarda Basket vs Sampaense Basket
Desportivo Lousanense vs Guarda Basket

ASSCR Gumirães vs Guarda Basket
Club Camões vs Unidos Tortosendo
Guarda Basket vs ARC Oliveirinha
GD Trancoso vs ABAlbicastrense

CB Fundão vs GD Trancoso
GuardaUP vs GD Trancoso

ABAlbicastrense vs GD Trancoso
GD Trancoso vs CB Fundão
GD Trancoso vs GuardaUP

Guarda Basket vs Unidos de Tortosendo
Guarda Basket vs CDCovilhã/APA/AAUBI

Guarda Basket vs ASSCR Gumirães
Unidos Tortosendo vs Guarda Basket

CDCovilhã/APA/AAUBI vs Guarda Basket
Sampaense Basket vs Guarda Basket
Guarda Basket vs Unidos Tortosendo

Guarda Basket vs AR Amarense
CRDSoutocico vs Guarda Basket
Olivais Coimbra vs Guarda Basket

Unidos Tortosendo vs Guarda Basket
Guarda Basket vs Sampaense Basket

Guarda Basket vs ABAlbicastrense
Guarda Basket vs Unidos Tortosendo
ABAlbicastrense vs Guarda Basket

Sampaense Basket vs Guarda Basket

69 jogos realizados
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inter-regional guarda/braganca
sub18 masculinos

taca nacional
sub18 masculinos

campeonato do centro
sub16 femininos

Os Sanchos vs ABAlbicastrense
Os Sanchos vs Guarda UP
GuardaUP vs Os Sanchos

ABAlbicastrense vs Os Sanchos
Os Sanchos vs União Leiria Basquetebol

BC Lis vs Os Sanchos
Os Sanchos vs União Leiria Basquetebol

Gumirães vs Guarda Basket
Guarda Basket vs Académico 
Académica vs Guarda Basket
Sangalhos vs Guarda Basket
Guarda Basket vs Gumirães

Académico vs Guarda Basket 
GD André Soares vs Guarda Basket

Guarda Basket vs Académica
Guarda Basket vs GD André Soares

Guarda Basket vs Sangalhos

ABGuarda vs Estrelas Brigantinas
Club Camões vs Estrelas Brigantinas

ABGuarda vs Club Camões

campeonato do centro
sub18 masculinos

Club Camões vs ABAlbicastrense
Guarda Basket vs Club Camões

ABAlbicastrense vs Guarda Basket
CDCovilhã vs Club Camões

Guarda Basket vs CDCovilhã 
Club Camões vs Guarda Basket

Guarda Basket vs Unidos Tortosendo
Unidos de Tortosendo vs Club Camões

Guarda Basket vs Club Camões
Unidos Tortosendo vs Guarda Basket
Gaeirense Basket vs Club Camões

Club Camões vs CB Leiria
Club Camões vs Gaeirense Basket

CB Leiria vs Club Camões
Guarda Basket vs Club Camões
Club Camões vs Guarda Basket
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CENTRO DE TREINO DESPORTIVO PARA 
SELEcoES DISTRITAIS EM CELORICO DA BEIRA

A Associação de Basquetebol da 
Guarda assinou um protocolo com 
a Câmara Municipal de Celorico 
da Beira que vai permitir às sele-
ções distritais de formação (sub12, 

sub14 e sub16), masculinos e femininos utilizarem, 
ao longo de vários períodos do ano o pavilhão 

CARLOS LUCAS ASSUME 
COORDENacaO DAS 
SELEcoES DISTRITAIS

municipal que vai funcionar como um Centro de 
Treino Desportivo para Seleções Distritais.

Com este acordo de cooperação este Centro de 
Treino, o qual apresenta uma excelente localização 
geográfica e uma estrutura de logística de apoio ao 
pavilhão, vai permitir o desenvolvimento de talentos 
do basquetebol distrital com a implementação de 
sessões de treino e uma cultura de trabalho através 
de resultados, que culminar da melhoria da forma-
ção dos atletas nos escalões de formação e a parti-
cipação de treinadores nacionais de referência.

Esta é considerada uma etapa muito importan-
te para Associação de Basquetebol da Guarda que 
acredita que com este trabalho de base será possível 
detetar melhores talentos para integrar as seleções 
distritais e mesmo despertar o interesse de inclusão 
de jogadores de qualidade em seleções nacionais.

À medida do sucesso deste Centro de Treino, 
existirá a vertente competitiva que tem a ver com a 
realização de jogos com seleções dos distritos limí-
trofes e também de Espanha. Será uma excelente 
forma de desenvolvimento do basquetebol no inte-
rior do país e as ligações desportivas da modalida-
de a nível transfronteiriço entre Portugal e Espanha.

Na reunião técnica com os Clu-
bes filiados na Associação de 
Basquetebol da Guarda, Carlos 
Lucas foi votado para vogal do 
Concelho Técnico na área das 

Seleções Distritais.
A paixão pelo basquetebol começou 

desde novo, e ao longo de mais de 30 anos 
assume funções como treinador de basque-
tebol no distrito da Guarda. Atualmente, é 

treinador do Guarda Basket, sendo um técnico expe-
riente e competente com um vasto conhecimento do 
basquetebol do distrito.

Durante o seu percurso como treinador, acompa-
nhou sempre as Seleções Distritais da Guarda no In-
ter-Seleções que decorreram até 2006 e desde então, 
na Festa do Basquetebol, o maior evento nacional do 
desporto juvenil.

Esta nomeação para a função de selecionador distri-
tal parte da possibilidade de trabalhar com os melhores 
jogadores do distrito e de poder contribuir para o seu 
desenvolvimento.

Os tempos mais próximos serão dedicados à pros-
peção e formação das Seleções Distritais, para corres-
ponder da melhor forma às competições e providenciar 
sobretudo aos jovens boas vivências na modalidade.
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SELEcoES DISTRITAIS 
DE BASQUETEBOL 
REGRESSAM 
AO TRABALHO 
20 MESES DEPOIS

Após vinte meses de paragem, a As-
sociação de Basquetebol da Guarda 
promoveu, nos dias 27 e 28 de de-
zembro, os primeiros treinos de ob-
servação das seleções distritais nos 

escalões SUB14 e SUB16 femininos, para des-
ta forma iniciar a preparação da Festa de Bas-
quetebol Juvenil.

Os treinos contaram com um total de 27 atle-
tas que trabalharam, no Centro de Treinos em 
Celorico da Beira, num ambiente seguro e sem-
pre seguindo as diretrizes da Direção Geral de 
Saúde, com testagem a todos os atletas e equipa 
técnica.

Numa geração que está a ser muito afetada 
pela interrupção das competições, estes encon-
tros permitiram melhorar os aspetos individuais 
dos atletas e oferecer-lhes a oportunidade de 
voltarem à convivência entre si, ficando a espe-
rança de no futuro estes momentos tumultuosos 
melhorarem.

A Festa de Basquetebol Juvenil decorreu em 
Albufeira, entre 9 e 14 de abril, e acolheu 1500 
agentes do basquetebol, entre jogadores, treina-
dores, árbitros, juízes de mesa, equipas médi-
cas, dirigentes, staff da organização, voluntários 
e profissionais da comunicação social de todos 
os distritos.
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Oferta de NATAL
 AOS FILIADOS

Na impossibilidade de realizar o habi-
tual jantar de convívio de Natal entre 
Clubes e Associação, a Associação 
de Basquetebol da Guarda, decidiu 
deslocar-se aos filiados e presentear 

com um presente em forma de agradecimento e 
esperança no regresso à atividade desportiva. O 
presente entregue foi um carro de transporte de 
bolas e serve de reconhecimento pelo trabalho 
excecional que tem sido feito por cada um dos 
clubes para que a modalidade esteja representa-
tiva no distrito da Guarda.

ENTREGa dos PRIMEIROs KITs DE TREINO

A Associação de Basquetebol da 
Guarda nos últimos anos tem vin-
do a desempenhar um papel fun-
damental no apoio aos clubes do 
distrito, incentivando sempre os 

mais jovens e famílias a viver os jogos com 
paixão e valores éticos desportivos. Tendo em 
conta a entrada de novos filiados foram entre-
gues os primeiros kits de treino, que surgem das 

medidas de incentivo da presente época, ade-
quando assim os novos Clubes com algum ma-
terial para iniciar a modalidade e desenvolver os 
treinos.
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ASSOCIAcaO 
DE BASQUETEBOL 

DA GUARDA 
alcanca certificaçcao 
da BANDEIRA Da eTICA

A Associação de Basquetebol da 
Guarda recebeu a certificação 
da Bandeira da Ética, através do 
reconhecimento atribuído pelo 
Instituto Português do Desporto e 

Juventude ao abrigo do Plano Nacional de Ética 
no Desporto. Esta distinção combate as práticas 
antidesportivas, premiando o desporto assente 
em valores de fair-play, inclusão social, desi-
gualdade de género, racismo, não violência no 
desporto e uma boa governação nos direitos das 
crianças. No momento atual que vive o desporto, 
sendo o Basquetebol uma modalidade excecio-
nal no processo de formação educativa, é com 
orgulho que a Associação de Basquetebol da 
Guarda recebe este reconhecimento e assegura 
que irá continuar o seu trabalho de acordo com 
a missão, elevar os valores da ética desportiva e 
difundi-los por todos os agentes desportivos da 
modalidade no distrito da Guarda. É de desta-
car o papel de todos os que de forma voluntária, 
contribuem com o seu trabalho, permitindo que 
os projetos ligados à comunidade dignifiquem a 
ética desportiva e cívica através da promoção do 
basquetebol, o que ajuda diariamente as rela-
ções entre o desporto e a comunidade.

o fair play CONCEITO: 
Competição justa, 
respeito, amizade, 
espírito de equipa, 
igualdade, integrida-
de e excelência são 
blocos de construção 
de jogo justo.

O FAIR PLAY É O REFLEXO DA CONSCIÊNCIA O FAIR PLAY É O REFLEXO DA CONSCIÊNCIA 
ASSUMIDA DA AMIZADE, DO DESPORTIVISMO ASSUMIDA DA AMIZADE, DO DESPORTIVISMO 

E DO RESPEITO PELO PRÓXIMOE DO RESPEITO PELO PRÓXIMO

como se 
manifesta
como se 
espalha

COMO SE MANIFESTA: 
_ Respeito pelas regras;
_ Respeito pelos árbitros;
_ Respeito pelo adversário;
_ Desejo de igualdade;
_ Ser digno.
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A Associação de Basquetebol da 
Guarda, completou 33 anos de 
existência e anunciou em confe-
rência de imprensa o lançamen-
to do projeto “Minibasquete vai à 

Escola” que se insere num plano para dinamizar 
o desporto, numa região que a maior dificuldade 
se prende com a baixa densidade populacional. 
Este projeto está inserido no plano estratégico do 
basquetebol da associação e tem como principal 
objetivo dar a conhecer a modalidade nas escolas 
de primeiro ciclo do distrito, proporcionando ações 
de experimentação do basquetebol aos mais no-
vos através de um ambiente saudável e divertido. 

O objetivo passa por ajudar os clubes a superar 
as dificuldades de recrutamento, levando as crian-
ças a experimentar o basquetebol e se gostarem 
serem encaminhados para as bases dos clubes 
mais próximos. A operação da ação divide-se em 
duas fases, a primeira em concelhos com a prá-
tica de basquetebol através de clubes federados 
e a segunda fase, pretende abranger concelhos 

APRESENTAcaO DO PROJETO 
“MINIBASQUETE VAI a ESCOLA”

sem prática de basquetebol, para promoção da 
modalidade no sentido possibilitar a criação de 
novos clubes federados da Guarda, juntamente 
com os clubes locais, pretendeu proporcionar 
ações de experimentação do basquetebol atra-
vés de um ambiente saudável e divertido, poden-
do inclusive ajudar os clubes no recrutamento 
dos jovens que queiram praticar a modalidade. 
Através deste projeto, que está inserido no plano 
estratégico da ABG para o fomento da modalida-
de no distrito, até final da época desportiva, foi 
possível a experimentação da modalidade em 4 
concelhos (Guarda, Seia, Trancoso, Manteigas), 
através da abertura ao projeto de 12 centros es-
colares. Foram dadas 36 aulas, abrangendo 546 
alunos do primeiro ciclo que tiveram a oportuni-
dade de praticar a modalidade na escola. Dado 
o sucesso e abertura das escolas ao projeto, é 
pretendido pela ABG na próxima época continu-
ar com estas ações e chegar a mais concelhos.
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TREINOS DE OBSERVAcaO NACIONAL 
DA REGIaO DA GUARDA, 
CASTELO BRANCO E VISEU

A Federação Portuguesa de Bas-
quetebol promoveu nos dias 26 
e 27 de fevereiro no Pavilhão de 
São Miguel na cidade da Guar-
da os Treinos de Observação 

Nacional nos escalões de formação Sub14 e 
Sub16, masculinos e femininos da região da 
Guarda, Castelo Branco e Viseu.

Os treinos foram dirigidos pela equipa técni-
ca nacional e tiveram o intuito de observar 65 
potenciais jogadores considerados melhores 
tecnicamente, para integrar os trabalhos futuros 
das seleções nacionais.

Os jogadores dos clubes filiados na Asso-
ciação de Basquetebol da Guarda convocados 
para observação:

O Conselho de Arbitragem Distrital, vai organi-
zar um curso de Formação de Árbitros e Oficiais 
de Mesa para a vinda de novos elementos. O 
curso que está previsto para iniciar em outubro 

INSCRIÇÕES PARA O 
CURSO DE FORMAÇÃO 

DE JUÍZES 

da época 2022/2023 e os can-
didatos interessados devem dis-
por dos seguintes pré-requisitos:
_ Ter idade mínima de 14 anos 
para curso de jovens e 16 anos 
para curso de estagiários;
_ Escolaridade mínima obriga-
tória, à data da emissão do di-
ploma.

Para esclarecimento de dúvidas ou outras infor-
mações relativas à abertura do devem contactar 
abguarda.cad@gmail.com.

GUARDA BASKET
Afonso Reis, André Capelo, Daniel Duarte, Diogo 
Fernandes

OS SANCHOS 
Andreia Oliveira, Daniela Rud, Diogo Alves, Fábio 
Alves

CLUB CAMÕES
Tomás Sequeira, Gustavo Lopes
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A Federação Portuguesa de Bas-
quetebol, em conjunto com a 
Associação de Basquetebol da 
Guarda, promoveu, no dia 12 de 
Maio, o Clinic de Formação de 

Minibasquete, com o preletor David Cardenas, 
formador da Federação Espanhola de Basque-
tebol, professor na Universidade de Granada 
e treinador de formação em Granada. Foram 
vários os Treinadores que marcaram presença 
neste dia, para ouvir e aprender conversando 
com David Cardenas.

CLINIC 
SEMANA DO 

MINIBASQUETE 
2022

COMEMORAcaO 
DO DIA NACIONAL 
DO MINIBASQUETE

Para comemorar o Dia Nacional do 
MiniBasquete, a cidade de Gouveia 
acolheu o Convívio de Camões que 
reuniu atletas de todo distrito. A data 
para a comemoração deste dia tão 

importante para a formação de crianças coin-
cidiu com o dia de Camões, de Portugal e das 
Comunidades Portuguesas, nome do clube da 
terra, o Club Camões.

O convívio realizou-se no Pavilhão Municipal 
de Gouveia, com atletas de todo o distrito dos 
escalões de Sub8 e Sub10 e Sub12 mostrando, 
nesta comemoração, o que é o MiniBasquete e 
contando com a presença dos fãs incondicio-
nais, os pais que não se cansaram de aplaudir 
os seus miniatletas.

Esta atividade teve a organização do Club 
Camões com a colaboração da Associação de 
Basquetebol da Guarda e o apoio do Município 
de Gouveia.
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CDpoVOA SAGROU-SE CAMPEaO NACIONAL 
DA 2. ªDIVISaO NO SABUGAL

O Clube Desportivo da Póvoa ven-
ceu a final do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão de Seniores 
Masculinos ao derrotar o Sporting 
Clube Farense por 67-62, na cida-

de do Sabugal, num pavilhão que contou com 
muitos adeptos da modalidade.

O jogo contou com uma entrada forte do 
Farense, mas no final do primeiro período, a 
equipa algarvia já estava a perder por 17-12, 
e nunca mais conseguiu recuperar a desvanta-
gem. No final do segundo período, o resultado 
do marcador era 37-24 e no terceiro período a 
diferença chegou a estar apenas nos cinco pon-
tos, com 50-45, uma vantagem que o Despor-
tivo da Póvoa do Varzim manteve até final da 
partida 67-62 e teve como principal figura José 
Embaló, que veio a ser considerado o melhor 
jogador da final.

final NACIONAL DA 2. ªDIVISaO 
de seniores masculinos
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femininos: sc vasco da gama vs alges
masculinos: sport clube beira-mar vs alges

A Associação de Basquetebol da 
Guarda recebeu a organização 
de mais duas provas nacionais 
de alto rendimento, a Taça Na-
cional de Seniores Femininos e 

a Taça Nacional de Seniores Masculinos, que 
decorreram no dia 4 de Junho 2022, no Pavilhão 
Municipal de São Miguel, na cidade da Guarda.

Taça Nacional de Seniores Femininos:
SC VASCO GAMA vs ALGÉS

Taça Nacional de Seniores Masculinos:
SPORT CLUBE BEIRA-MAR vs ALGÉS

No Femininos, o jogo foi bastante equilibrado 
com o Algés a comandar o marcador no princí-
pio ao fim da partida, perante o SC Vasco da 

Final das tacas 
NACIONAis 

de seniores
femininos 

e masculinos

Gama que, depois do primeiro período, con-
seguiu manter a desvantagem por apenas oito 
pontos, acabando por o Algés se superiorizar 
com um resultado de 50-55.

Já nos Masculinos, o Algés entrou bem na 
partida, chegando ao final do primeiro período a 
vencer por um ponto. A partir do segundo tempo, 
o Beira Mar tomou conta do jogo e chegou ao in-
tervalo a ganhar por oito pontos. Uma vantagem 
que não parou de crescer, terminado a partida 
com o Beira Mar a vencer por uns claros 95-69.

Estas duas finais foram importantes para dar 
a conhecer à comunidade que o basquetebol é 
um desporto para todos, expandir a alta compe-
tição aos territórios de baixa densidade, divul-
gado a modalidade do Basquetebol ao público 
do interior e oferecer uma motivação extra aos 
jovens para a prática desta modalidade.
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 APOIOS AOS ASSOCIADOS 

Após a conclusão das atividades da época 2021/2022 e considerando os eixos estraté-
gicos prioritários para o desenvolvimento da modalidade no distrito, a Associação de 
Basquetebol da Guarda formalizou as seguintes medidas de apoio pontuais aos Clubes 
Associados:
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36 jovens 
representaram a guarda 
nas seleçcoes distritais 

de basquetebol

festa do 
basquetebol

A lbufeira voltou a ser a Capital do 
basquetebol, entre os dias 9 e 
14 de abril, 36 atletas da Guarda 
rumaram à cidade algarvia para 
a 14.ª edição da Festa do Bas-

quetebol Juvenil.
O evento contou com mais de 800 participan-

tes, com as idades entre 13 e 16 anos, de 21 
associações distritais do país, que competiram 
em dois escalões diferentes, sub14 e sub16, 
masculino e feminino.

A Associação de Basquetebol da Guarda es-
teve representada por 36 atletas e uma comitiva 
de Técnicos que os acompanharam. 

A Festa do Basquetebol Juvenil, para além 
de um evento de competição é também um 
evento social e lúdico entre todos os partici-
pantes e estima-se que estiveram envolvidos 
mais de 1500 agentes ligados à modalidade.

Um especial agradecimento aos muníci-
pios de Celorico da Beira, Guarda e Almeida 
pela colaboração, disponibilidade e empenho 
na preparação de todos os atletas envolvidos.

SELEÇÃO SUB14 MASCULINOS
Afonso Reis, Afonso Graça, Carlos Ferreira, Diogo San-
tos, Martim Correia, Miguel Saraiva, Milan Chowdhury, 
Tomás Gregório (Guarda Basket), Gabriel Gonçalves, 
Guilherme Rebelo, Tomás Nunes (GD Trancoso), Diogo 
Alves (Os Sanchos).
Selecionador: Luís Silva
Adjunto: Luís Rebelo
Equipa Técnica: Miguel Pinto

SELEÇÃO SUB16 FEMININOS
Ana Antunes, Ana Fareleira, Andreia Oliveira, Daniela 
Rud, Gabriela Marques, Iara Dinis, Leonor Andrade, 
Leonor Figueiró, Maria Pereira, Tatiana Alves (Os San-
chos), Beatriz Fernandes, Leonor Albuquerque (Guarda 
Basket).
Selecionadora: Andreia Costa
Equipa Técnica: Monica Dinis

SELEÇÃO SUB16 MASCULINOS
Gustavo Lopes, Nuno Lopes, Tomás Sequeira (Club Ca-
mões), António Soares, Edgar Fernandes, André Capelo, 
António Lima, Daniel Duarte, Diogo Fernandes, Miguel 
Matos (Guarda Basket), Diogo Videira (GD Trancoso), 
Fábio Alves (Os Sanchos).
Selecionador: Carlos Lucas
Adjunta: Beatriz Barreira
Equipa Técnica: Ana Almeida Santos

JUÍZES
Patrícia Valbom, Tiago Capelo, Rafael Terras, Jack Jin, 
Rodrigo Bilro.

CHEFE DE COMITIVA: Eduardo Terras.
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SELecoES SUB17 3X3 REPRESENTARam 
A GUARDA EM TOMAR

inter-selecoes 
sub17 de 3x3 

em tomar

A cidade de Tomar acolheu nos 
dias 17, 18 e 19 de Junho a pri-
meira edição do Inter-Seleções 
de Sub17 3×3. O evento contou 
com mais de 150 jovens, femini-

nos e masculinos representados pelas 18 Asso-
ciações de todo o país.

A Associação de Basquetebol da Guarda es-
teve representada por 8 jogadores, distribuídos 
por duas equipas com dois selecionadores e 
como chefe de comitiva Carla Peixoto.

FESTA NACIONAL 
DO MINIBASQUETE

A cidade de Paços de Ferreira 
acolheu entre os dias 13 e 17 de 
Julho, a 10ª edição da Festa Na-
cional do Minibasquete e conta 
com mais de 320 jovens repre-

sentados por as Associações de todo o país. 
Esta Festa do Minibasquete surgiu após dois 
anos de interrupção devido à pandemia, espe-
rando dos atletas o habitual espírito desportivo, 
mas acima de tudo de diversão.

A Associação de Basquetebol da Guarda re-
alizou treinos de observação de atletas e fez-se 
representar com a Seleção Distrital Mini12 Mas-
culinos, sendo os selecionadores Luís Silva e 
Luís Rebelo.

O Conselho de Arbitragem da Guarda tam-
bém se fez representar com dois árbitros esta-
giários: Fábio Alves e Rafael Terras.

SELEÇÃO SUB17 FEMININOS
Leonor Andrade, Leonor Figueiró, Tatiana Alves, 
Gabriela Marques (Os Sanchos)
Selecionadora: Beatriz Barreira

SELEÇÃO SUB17 MASCULINOS
Tomás Sequeira (Club Camões), Guilherme 
Afonso, Luís Ferreira (Guarda Basket), Fábio Alves 
(Os Sanchos)
Selecionador: Carlos Lucas

SELEÇÃO MINI 12 MASCULINOS
Francisco Martins, Sebastião Nascimento, Tomás 
Paixão (Club Camões), Diogo Alves, Mateus Mon-
teiro (Guarda Basket), João Santos (Os Sanchos), 
Flávio Santos, Tiago Ferreira (UD Pinhelenses)
Selecionadores: Luís Rebelo (GD Trancoso) 
Adjunto: Luís Silva.
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Decorreu na cidade de Almeida o Cur-
so de Treinadores de Grau I que con-
tou com 19 formandos da região. Foi 
promovido pelas cinco Associações 
de Basquetebol do Centro (Guarda, 

Castelo Banco, Viseu, Coimbra e Leiria), pela 
Federação Portuguesa Basquetebol e pela Es-
cola Nacional de Basquetebol.

Este curso surge da necessidade identificada 
por vários clubes e é certificado pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude, obedecen-
do a uma carga horária certificada de 98 horas, 
com conteúdos definidos pela Escola Nacional 
de Basquetebol.

Este Curso de Treinadores de Basquetebol 
que confere aos formandos a autorização legal 

para o exercício de funções de treinador da mo-
dalidade em Portugal.

A valorização dos treinadores foi uma prio-
ridade estratégica que a Associação de Bas-
quetebol da Guarda considerou importante para 
elevar a fasquia e a qualidade do treino dos jo-
vens atletas e contribuir para o desenvolvimento 
do ensino do basquetebol na região do interior.

A Associação de Basquetebol da Guarda 
agradece ao Município da Almeida toda cola-
boração demonstrada na disponibilização das 
instalações, contribuindo para a formação e di-
vulgação da modalidade no nosso país.

CURSO DE 
TREINADORES 
GRAU I 
EM ALMEIDA
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