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Manabola é o único clube da cidade com equipas femininas 

Orgulhosamente embaixador do andebol em Braga
José Costa  � Lima 

A dois anos de celebrar um 
quarto de século de vida, o 
Manabola procura reerguer-
-se de um alheamento que não 
desejou, para voltar a afirmar-
-se como um clube de forma-
ção de andebol, embora te-
nha sido fundado há 23 anos 
com um propósito bem vinca-
do. «O clube nasceu da caro-
lice de antigos praticantes de 
andebol, alguns ex-atletas do 
Sporting Clube de Braga, de 
onde se destaca o Dr. Firmino 
Marques, tendo tido bastante 
relevo a nível nacional com a 
conquista de dois campeona-
tos nacionais», explica a presi-
dente Cristina Aguiar.

Atualmente, o emblema 
bracarense já não tem equi-
pa sénior, mas conta com di-
versos escalões, que vão des-
de os bambis e minis (femini-
no e masculino), até aos in-
fantis, iniciados e juvenis (to-
dos femininos), tendo neste 
momento a exclusividade do 
andebol feminino na cidade 
de Braga a nível de desporto 

José Cunha é o técnico das juvenis
O vício da modalidade conjugado 
com o incentivo da filha

Dedicação ao andebol
Uma história com 23 anos

O Manabola – Lusitano Cultura e Desporto foi fundado a 3 de 

dezembro de 1988, dedica-se à prática desportiva do andebol, 

tendo tido no passado outras secções desportivas, como o xadrez 

e o tiro, onde se sagrou campeão distrital do INATEL de Braga. 

Foi nos campeonatos desportivos do INATEL que se sagrou, por 

duas vezes, campeão nacional de andebol, nas épocas 1997/1998 

e 1999/2000 e vice-campeão em 1998/1999. Inscrito na Federação 

de Andebol de Portugal desde o ano de 2001, foi campeão sem 

derrotas na Zona Norte/Centro de acesso à III Divisão Nacional 

de Andebol (FAP) nesse mesmo ano. Subiu, depois, à II Divisão 

nacional da FAP em 2003. Com a reformulação do andebol por-

tuguês, foi convidado a disputar a Liga Profissional de andebol, 

de 2004 a 2006. Entretanto, iniciou, em 2003, a formação, com 

a criação dos escalões base, bambis e minis, dos 6 aos 10 anos 

de idade, que ainda mantém em atividade. Além destes mesmos 

escalões de formação, o Manabola possui atualmente em atividade 

uma equipa feminina de juvenis e outra de iniciadas.

Portas abertas a novas inscrições 

Todos os jovens – meninos e meninas – interessados em juntar-se 

ao Manabola poderão fazê-lo através do e-mail manabola@gmail.

com, pelos telefones 966721270 e 961667316 ou dirigindo-se à 

sede do clube, em São Victor. 

O exemplo de Aleksander Nekrushets

Outro facto que o Manabola se orgulha é de ao longo destes 

anos ter ajudado à formação de andebolistas. Num caso espe-

cífico, registe-se o nome de Aleksander Nekrushets: o antigo 

jogador de bambis do Manabola está atualmente em regime de 

internato no Centro de Rendimento para o Andebol português, 

em Resende. 

federado. E essa marca que o 
distingue dos demais é moti-
vo de orgulho para a institui-
ção. «Este é o único clube de 
andebol feminino em Braga. 
Com muitas dificuldades, te-
mos conseguido trazer meni-
nas para jogar andebol. Neste 
momento temos 33 atletas ju-
venis e iniciadas e outros 17 

bambis e minis: 14 na Póvoa 
de Lanhoso e os restantes na 
cidade de Braga», expôs a di-
rigente, confiante num ressur-
gimento mais efetivo do Ma-
nabola. «O recrutamento de 
atletas parou um pouco por-
que as coisas não estão fáceis. 
É necessário muito trabalho e 
dedicação, mas vamos conti-

nuar a trabalhar em prol dos 
atletas», promete. «Foi possí-
vel constituir em Braga uma 
equipa feminina de iniciadas, 
‘rebuscando’ antigas atletas 
do clube dos escalões de for-
mação que, juntamente com 
outras atletas vindas do des-
porto escolar das escolas de 
Lamaçães e Francisco San-

ches, entraram em competi-
ção. Este trabalho tem sido 
orientado pelos técnicos Luís 
Martins, José Cunha e Paulo 
Ramôa», especifica.

Sem apoios
da Câmara

«Aqui, nada é fácil!», de-
sabafa Cristina Aguiar. A fal-
ta de pavilhões para a práti-
ca de desporto na cidade de 
Braga é uma das grandes difi-
culdades, entre outras. As crí-
ticas vão desde a Associação 
de Andebol de Braga, passan-
do pela Federação, até à autar-
quia bracarense. «É uma ver-
gonha que os nossos atletas 
e dirigentes, todos eles ama-
dores, paguem o mesmo va-
lor de inscrição de formação 
que outros clubes profissio-

nais», reprova, continuando 
com as reclamações. 

«A vontade da câmara muni-
cipal de Braga em ajudar-nos é 
zero. Já mandámos cartas atrás 
de cartas à vereadora do Des-
porto para nos auxiliar de al-
guma forma e a resposta tem 
sido nenhuma. E isso é grave, 
porque somos o único clube 
de formação de Braga com an-
debol feminino», atira a presi-
dente do Manabola. 

«Só vivemos das quotas 
mensais que as atletas pagam, 
que não cobrem totalmen-
te as despesas exigidas a um 
clube federado em competi-
ção desportiva. Além disso, e 
muito meritoriamente, conta-
mos com o apoio de poucos 
patrocínios», concluiu. 

José Cunha é o atual treinador da equipa feminina de 

juvenis do Manabola que disputa o campeonato regional 

de andebol do escalão. No grupo de meninas, os problemas 

parecem ser esquecidos quando o amor à causa é tudo o 

que realmente interessa.

«Temos que trabalhar entre a Póvoa de Lanhoso e Bra-

ga, já que não temos pavilhão próprio. Neste momento, o 

plantel é constituído por sete juvenis, quatro iniciadas e três 

infantis e jogamos com equipas que têm outras condições. 

Todavia, sou um privilegiado por estar a treinar pessoas 

com vontade de treinar», diz ao Diário do Minho um dos 

três técnicos do Manabola.

Antigo jogador de andebol do Manabola, tendo igual-

mente vestido as camisolas de Sporting de Braga, Francisco 

de Holanda ou Marítimo, José Cunha confessa que «foi a 

minha filha que me levou a aceitar este convite para voltar 

Equipa de juvenis do Manabola participa no campeonato regional da modalidade 

DR

 a treinar», uma vez que «o vício do andebol nunca deixou 

de andar comigo».

«O mais importante é que elas [atletas] saibam um pouco 

mais da modalidade. Gostávamos de ter mais apoios, mais 

divulgação, mas temos que trabalhar com o que temos e 

aprendermos todos um pouco mais sobre andebol. Os re-

sultados são fracos, mas isso também não é uma prioridade 

para nós», atesta.

Lembrando o exemplo do Manabola como único clube 

da cidade com andebol feminino, José Cunha conta-nos um 

episódio curioso passado com a sua filha. 

«Quando era mais nova, ela nunca teve hipóteses de jogar 

andebol porque simplesmente não havia nenhuma equipa 

em competição em femininos. Com o Manabola, as raparigas 

têm a oportunidade de aprender a jogar andebol e também 

de aperfeiçoar o seu jogo», resumiu.
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