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Viseenses podem ser
ultrapassados na tabela
O conjunto viseense sofreu duas derrotas consecutivas, que o atirou
para a terceira posição na zona Centro da 3.ª Divisão. Este fim-de-semana,
a equipa folga e pode cair para o quarto lugar

HÁ TRÊS JORNADAS atrás, os viseenses lideravam a classificação
Silvino Cardoso
I Disputa-se este sábado mais
uma jornada do campeonato - a
15.a - e muita coisa pode acontecer para o futuro do Académico de Viseu.
Como a equipa viseense não
joga, não vai pontuar, o que quer
dizer que pode ficar mais longe
da liderança e, ainda, ser
ultrapassada pelos perseguidores mais próximos, caso da
Juventude Desportivo do Lis
(Leiria).
Há três jornadas atrás, o Académico liderava a zona Centro,

mas duas derrotas consecutivas,
a primeira em Castelo Branco,
frente à AD Albicsatrense (o que
já não acontecia há várias época), e logo a seguir em casa, frente ao Batalha Andebol Clube,
colocaram em causa a época,
tendo em conta que tem que esperar mais uma jornada para
recuperar um dos lugares de
acesso à subida.
O Académico até pode manter a posição que ocupa, terceiro
classificado, se o Ílhavo Andebol
Clube não vencer ou empatar na
Batalha, mas a vitória da equipa
da casa também não serve de

muito aos academistas, porque
passa a somar os mesmos pontos que o Académico de Viseu.
Em Coimbra a Académica
joga uma cartada importante
para sonhar com a eventual subida à 2.a Divisão. O adversário
não é fácil, pois chama-se Núcleo de Andebol de Samora Correia, que parece ter recuperado
da quebra que evidenciou entre
a 6.a e a 10.a jornada. Para pensar
na promoção, só a vitória interessa aos conimbricenses, mas essa é também a ideia dos visitantes que não desistiram de conseguir uma posição que lhe per-

mita o mesmo objectivo do seu
oponente.
No que respeita aos clubes do
fundo da tabela, vai ser uma jornada interessante, com o SIR 1.o
de Maio a ter de tentar salvar o
seu “destroçado” prestígio de
épocas anteriores, com uma vitória frente aos homens da terra
da “sopa de pedra”, ou seja, à
Associação Desportiva 20 km de
Almeirim, equipa que ainda não
ganhou nem empatou na prova.
Vitória praticamente garantida
dos donos da casa, mas não podem desvalorizar a juventude
ribatejana. l
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Câmara prevê gastar 800 mil euros
para renovar Avenida e Rua dos Chãos
DM

 José Carlos Lima
A Câmara Municipal de Braga aprecia hoje, na reunião
do executivo, a retificação do
processo de concurso público para a requalificação de
superfície da Avenida Central
e da Rua dos Chãos, empreitada que está orçada em 803
mil euros.
De acordo com o procedimento, as propostas devem ser
apresentadas no prazo de 30
dias a contar da data de publicação no Diário da República, sendo o prazo limite para a
execução dos trabalhos de 130
dias, pelo que se espera que
a obra possa estar concluída
antes do final do verão.
O mesmo concurso fixa
como preço “anormalmente
baixo” aquele que ultrapasse
menos 25 por cento do valor
base estimado pelos serviços
municipais para a empreitada
em questão. A avaliação das
propostas terá em atenção os
critérios do preço mais vantajoso (50 por cento), da qualidade técnica da proposta (30
por cento) e do prazo de execução (20 por cento).
Os vereadores são igualmente chamados a aprovar
uma nova transferência de
150 mil euros para a Funda-

Câmara deverá renovar superfície da Avenida Central e da Rua dos Chãos até final do Verão

ção Bracara Augusta, como
forma de «resolver os problemas emergentes de tesouraria» resultantes da organização
do evento “Braga 2012 – Capital Europeia da Juventude”.
O pedido de transferência da
Administração da Fundação
tem por base o facto de esta
«não ter, no curto prazo, capacidade financeira para assumir os compromissos com
a equipa necessária ao desenvolvimento do projeto e
às despesas administrativas
inerentes ao funcionamento
da estrutura».
Na mesma reunião, os eleitos
são igualmente chamados a ratificar as decisões, de 5 e 22 de
dezembro, tomadas pelo pre-

sidente da Câmara, de aceitação e alteração da lista de erros e omissões da obra de requalificação do Quartel da GNR
para sede da Capital Europeia
da Juventude e da consequente correção do preço base da
empreitada, que passou a ser
de 2,43 milhões de euros, mais
400 mil euros do que estava
previsto inicialmente.
A revisão de preço e prorrogação do prazo para a apresentação de propostas decorre da
audição realizada aos interessados na execução da empreitada, que apontaram um conjunto de omissões e erros ao projeto, que obrigou a correções
significativas ao programa de
concurso. O procedimento ti-

nha sido aberto em setembro
e as correções foram aprovadas
em dezembro, o que faz com
que escasseie cada vez mais
o tempo para a renovação do
Quartel da GNR, que terá um
prazo de 180 dias para ser concluído, após ter sido consumada a adjudicação.

Apoios ao ABC
e a grupos de Reis
O executivo é ainda chamado a aprovar a atribuição de
um subsídio de 5.816 euros
ao “ABC de Braga – Andebol
SAD”, proposto pela vereadora
da Educação, Desporto e Lazer, montante correspondente a 40 por cento dos custos
com a deslocação à Holanda,

para o torneio de pré-qualificação europeia.
Pela vereadora das freguesias é igualmente proposto um
subsídio de 1.916 euros à Junta de Freguesia de Ruílhe, valor que é destinado a custear
as despesas de pavimentação
e alargamento da Rua da Areda daquela localidade.
Na ordem de trabalhos
consta também a atribuição, submetida pela vereadora da Cultura, de 180 euros de subsídio a cada um
dos grupos participantes no
“Encontro dos Reis e Janeiras
2011/2012”. Este evento teve
a participação de 43 grupos
de todo o concelho de Braga, pelo que o apoio municipal totaliza o montante de
mais de 7.700 euros.
Da reunião faz ainda parte
a prorrogação por cinco anos
da concessão do direito de
instalação de quiosques em
espaço público, que abrange
um total de 15 pequenos comércios dispersos pela cidade. A solicitação dos interessados mereceu o parecer positivo dos serviços municipais,
atendendo a que «a atividade
não tem peso económico de
relevo, mas constitui em muitos casos o único suporte financeiro dos titulares».
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Braga renova Avenida Central e Rua dos Chãos
A Câmara Municipal de Braga aprecia hoje, na reunião do executivo, a retificação do processo de concurso público para a
requalificação de superfície da Avenida Central e da Rua dos Chãos, uma empreitada que está orçada em 803 mil euros. De
acordo com o procedimento, as propostas devem ser apresentadas no prazo de 30 dias a contar da data de publicação no
Diário da República, sendo o prazo limite para a execução dos trabalhos de 130 dias, pelo que se espera que a obra possa estar concluída antes do final do verão.
Braga p.5
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> Andebol

Ginásio Andebol Portalegre
na 2ª Fase do Campeonato Nacional
da 1ª Divisão – Iniciados
Realizou-se, na sede da Federação de
Andebol de Portugal, o sorteio da 2ª fase
do Campeonato Nacional de Iniciados - 1ª
Divisão. Depois de uma participação interessante na 1ª fase, onde ficou incluído num
grupo muito difícil, onde sobressaiam alguns
clubes grandes do andebol nacional (Benfica,
Sporting, Belenenses, entre outros), o GAP
inicia esta fase, em Portalegre, dia 11 de
Fevereiro, com a equipa do Alto do Moinho
(Corroios-Seixal). Após o reordenamento das
Zonas, em que contou a pontuação conquistada na 1ª fase, a classificação com que se
inicia a 2ª fase é a seguinte:•

> Descem à 2ª Divisão os três últimos classificados.
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A Câmara Municipal de Cascais prestou homenagem a perto de 500 atletas, de 50 entidades
desportivas do concelho, na 12.ª edição da Gala do Desporto, que decorreu no Salão Preto e Prata do
Casino Estoril.

Com este evento, a autarquia distingue anualmente os atletas, treinadores e equipas que mais se
destacaram, pelos resultados desportivos obtidos na última época, a nível nacional e internacional. O
momento alto da cerimónia aconteceu com a eleição dos "Melhores do Ano" que decorreu em direto,
através do sistema de televotação, feita pelo público e personalidades convidadas, presentes na sala.

Neste capítulo, os eleitos foram: Ana Cristina Branco e Inês Pinheiro (Dramático de Cascais ginástica acrobática) na categoria de "Treinador", Teresa Carvalho (Clube Atletismo Salesianos de
Manique - Salto em altura/comprimento) em "Esperança Feminina", João Bernardo Afonso (Dramático
de Cascais - râguebi) "Esperança Masculina", Maria Abecassis (Surfing clube da Costa do Sol - surf)
como "Atleta Feminina", Vasco Ribeiro (Surfing Clube Costa do Sol - surf) "Atleta Masculino", e a
equipa sénior feminina de basquetebol da Quinta dos Lombos (campeã nacional e vencedora da Taça
de Portugal) na vertente de "Equipa".

Este ano, a autarquia entendeu ainda prestar uma homenagem especial a quem, estando ligado a
Cascais, se distinguiu de forma notória e excepcional nas diversas funções que desempenha, em prol
do desporto. Este foi outro dos momentos "grandes" da noite, com 13 personalidades a subirem ao
palco, para serem galardoadas pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, na
ocasião acompanhado de João Sande e Castro, vereador com o pelouro do desporto.

E as "Personalidades do Ano" foram: Paulo Bento (Selecionador Nacional de Futebol), Fernando
Santos (Selecionador de Futebol da Grécia), José Corrêa de Sampaio (Presidente da Federação de
Ténis), Luís Duarte (Selecionador Nacional de Hóquei em Patins Sub-20), Tomaz Morais (Diretor
Técnico Nacional de Râguebi), Pedro Feist (Presidente da Assembleia Geral da Federação de Andebol
de Portugal), Nuno Lança Cardeira (Árbitro Internacional de Karaté), Nuno Barreto (Presidente da
Comissão de Atletas Olímpicos), Marcos Chuva (Vice Campeão Europeu do Salto em Comprimento),
Miguel Pinto Agrellos (Presidente da Federação Portuguesa de Golfe), Luiz Pinto Freitas (Presidente da
Página 9

Federação Portuguesa de Automobilismo), Jorge Pessanha Viegas (Presidente da Federação de
Motociclismo de Portugual), e Eduardo Lopes de Freitas (Director de Corrida Internacional - FIA).

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Cascais afirmou que no período de turbulência atual
é preciso "fazer muito mais e melhor com muito menos". Carlos Carreiras prestou os agradecimentos
a todos os que em Cascais "dão tudo pelo desporto, pela cauda pública e pelo bem comum" e elogiou
o trabalho dos clubes, que considerou como "verdadeiras âncoras sociais". O edil finalizou com "uma
menção especial e um forte incentivo a partir de Cascais, para todos os atletas olímpicos e
paraolímpicos", que vão estar nos Jogos de Londres, assim como para Paulo Bento "que carrega
consigo todas as esperanças lusas" para o Campeonato da Europa de Futebol, a realizar na Ucrânia e
Polónia.

Já o vereador João Sande e Castro sublinhou os resultados de um estudo efectuado pela autarquia,
destinado a apurar o impacto social e económico do desporto no concelho, mostrando que mais de mil
pessoas exercem a actividade profissional nas entidades desportivas do concelho, 550 como a sua
actividade principal, havendo ainda 960 voluntários a trabalhar diáriamante nestes clubes. O autarca
congratulou-se ainda pelo facto de, atualmente, haver mais de 10 mil jovens a praticar desporto nos
cerca de 50 clubes existentes no concelho de Cascais.
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Melhores de 2011
consagrados na Mealhada
Muitos atletas conhecidos a nível nacional e personalidades
ligadas ao desporto passaram pelo Cine-Teatro Messias
a
I A entrega dos prémios da 6. Gala do Desporto da Mealhada decorreu, na passada segunda-feira
à noite, no Cine-Teatro Messias,
que foi pequeno para receber tanto desportista. A animação esteve
a cargo do músico Luís Portugal,
bem como de associações locais,
como a CADES e o Grupo de Ballet
do Hóquei Clube da Mealhada.
O evento contou com uma série
de convidados de honra do desporto português, designadamente
Vítor Pereira, presidente do Conselho de Arbitragem, o árbitro Artur Soares Dias, os jogadores João
Tomás (Rio Ave), Diogo Valente (Académica), o nadador olímpico do
Galitos, Diogo Carvalho, o treinador do Beira-Mar, Rui Bento.
Entre outras personalidades ligadas ao desporto, Hermínio Loureiro (vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol) e Tomás da Fonseca (presidente da Associação de Futebol de Aveiro)

Mais de 20
galardoados
por Mérito
Desportivo
I A organização entregou
ainda os prémios de Mérito
Desportivo, tendo sido 22 os
galardoados: André Simões
(Atletismo - Associação
Desportiva, Recreativa e
Educativa da Palhaça);
António Neves (Karaté
Shukokai - Dojo de Karaté
Shukokai dos Bombeiros
Voluntários da Pampilhosa);
“Barroca” – João Gabriel Silva
Ferreira (Futebol - Servette
Football Club); Carla Ruela
(Atletismo - Associação
Desportiva, Recreativa e
Educativa da Palhaça); Dinis
Abreu (Hóquei em Patins Hóquei Clube da Mealhada);
Eduardo Fernandes (Natação
- Grupo Desportivo da
Mealhada); Elson Agante
(Kickboxing - Dojo Curigym);
Gil Ferreira (Atletismo); João
Mário Magalhães (Ténis -

D.R.

Constantino Ferreira

FORAM muitos os galardoados por Mérito Desportivo
também foram figuras notadas na
gala, que tem como objectivo galardoar aqueles que, ao longo da
sua vida e/ou durante o ano de 2011
se destacaram pela sua contribuição para o desenvolvimento do
desporto no concelho.
O vereador do Desporto da Câmara da Mealhada explicou que a
realização desta gala continua a
justificar-se “pelos resultados alcançados pelos atletas e equipas a
nível local e nacional”. Júlio Penetra considerou ainda que “a autarquia tem feito um enorme esforço

Escola de Ténis de Cluny e
Luso Ténis Clube); João
Nogueira (Atletismo Associação Desportiva,
Recreativa e Educativa da
Palhaça); Jorge Martins
(Karaté Shukokai - Dojo de
Karaté Shukokai dos
Bombeiros Voluntários da
Pampilhosa); José Mota
(Karaté - Escola de Kenpo da
Mealhada); Luís Toscano
(Motociclismo); Maria
Malaguerra (Natação Sociedade Columbófila
Cantanhedense); Miguel Pais
Costa (Atletismo - Associação
Desportiva, Recreativa e
Educativa da Palhaça); Paulo
Castela (Ténis - Escola de
Ténis de Cluny); Pedro
Castanheira (Motociclismo);
Pedro Felício (Kickboxing Dojo Curigym); Ricardo
Ferreira (Andebol - Casa do
Povo da Vacariça); Sérgio
Santos (Kickboxing - Dojo
Curigym); Tiago Sousa
(Hóquei em Patins - Hockey
Liceo da Corunha); Vasco
Góis Bica (Down Hill - Equipa
Quadra/Avalanche/V. Janes).

para, todos os dias, estar junto das
associações do concelho a apoiar
as suas actividades”, tendo assegurado que esse apoio “vai continuar a ser feito”.
Tendo em conta a crise económico-financeira por que o país está a passar, o edil apelou a todos os
responsáveis de associações e atletas, para que tenham moderação
nos gastos energéticos, pois “a factura subiu bastante”. Já Janine Oliveira, em representação do júri,
referiu que “a gala é uma motivação para o desenvolvimento do
desporto no concelho”, da qual “resulta uma valorização e incentivo
para todos”.
O presidente da Câmara da
Mealhada deixou uma palavra de
agradecimento a todos os que contribuíram para a realização da Gala, bem como às associações e atletas pelo esforço que têm feito. Carlos Cabral lembrou que a autarquia “faz uma boa gestão dos dinheiros públicos, investindo em

instalações desportivas e depois
apoiando as associações”, daí que,
no seu entender, “esta gala seja
uma homenagem aos 21 mil habitantes do concelho”.
Carlos Cabral salientou ainda
que “o Município, na área do desporto, tem uma grande perspectiva à sua frente, com instalações à
disposição das populações”. O autarca sublinhou ainda que “a Câmara Municipal, com ou sem
‘Troika’, continuará na senda do
progresso”, realçando que “na
passagem do ano, a autarquia não
devia um cêntimo a ninguém”.
“Tem havido um esforço muito
grande de toda a equipa para apoiar o desporto”, concluiu.l

PREMIADOS
I ATLETA DO ANO
Miguel Costa (Atletismo)
I REVELAÇÃO DO ANO
Vasco Bica (DownHill)
I TREINADOR DO ANO
José Carlos Rocha (Juniores FC
Pampilhosa)
I EQUIPA DO ANO
Iniciados Masculinos do HC Mealhada
I DIRIGENTE DO ANO
Luís Oliveira (GD Mealhada)
I ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ANO
Casa do Povo da Vacariça
I PRÉMIO DEDICAÇÃO
José Carlos Silva (Treinador Andebol)
José Eduardo Fernandes (Natação)
I PRÉMIO INCENTIVO
FC Barcouço
I PRÉMIO CARREIRA
José Aldeia (ex-guarda-redes)
I ALTO PRESTÍGIO
Rosa Branca (Prof.ª Educação Física
ligada ao Hóquei da Mealhada)

Página 11

ID: 39958258

01-02-2012

Tiragem: 7014

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,97 x 8,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

RUI BENTO ENTREGA
PRÉMIO AO MELHOR
TÉCNICO DA MEALHADA
GALA DO DESPORTO
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Mealhada premeia os melhores
Constantino Ferreira
I A entrega dos prémios da 6.a
Gala do Desporto da Mealhada
decorreu, na passada segundafeira à noite, no Cine-Teatro Messias, que foi pequeno para receber tantos desportistas.
A animação esteve a cargo do
músico Luís Portugal, bem como
de associações locais, como a
CADES e o Grupo de Ballet do
Hóquei Clube da Mealhada.
O evento contou com uma
série de convidados de honra do
desporto português, designadamente Vítor Pereira, presidente
do Conselho de Arbitragem, o
árbitro Artur Soares Dias, os
jogadores João Tomás (Rio Ave),
Diogo Valente (Académica), o
nadador olímpico do Galitos,
Diogo Carvalho e o treinador do
Beira-Mar, Rui Bento.
Entre outras personalidades
ligadas ao desporto, Hermínio
Loureiro (vice-presidente da
Federação Portuguesa de Futebol)
e Tomás da Fonseca (presidente
da Associação de Futebol de Aveiro) também foram figuras notadas na gala, que tem como objectivo galardoar aqueles que, ao lon-

go da sua vida e/ou durante o ano
de 2011 se destacaram pela sua
contribuição para o desenvolvimento do desporto no concelho.
O presidente da Câmara
Municipal da Mealhada deixou
uma palavra de agradecimento a
todos os que contribuíram para a
realização da Gala, bem como às
associações e atletas pelo esforço
que têm feito. Carlos Cabral lembrou que a Câmara da Mealhada
«faz uma boa gestão dos dinheiros públicos, investindo em instalações desportivas e depois
apoiando as associações», daí
que, no seu entender, «esta gala
seja uma homenagem aos 21 mil
habitantes do concelho».
Carlos Cabral salientou ainda
que «o Município, na área do desporto, tem uma grande perspectiva à sua frente, com instalações à
disposição das populações». O
autarca sublinhou ainda que «a
autarquia, com ou sem ‘Troika’,
continuará na senda do progresso», realçando que “na passagem
do ano, a autarquia não devia um
cêntimo a ninguém». «Tem havido um esforço muito grande de
toda a equipa para apoiar o desporto», concluiu. l

FOTOS: FERREIRA SANTOS

Muitos atletas conhecidos a
nível nacional e personalidades
ligadas ao desporto passaram
pelo Cine-Teatro Messias

Artur Soares Dias e Vasco Góis Bica

Carlos Cabral e Rosa Branca da Costa

Diogo Valente e José Carlos Rocha

Iniciados masculinos do HCMealhada

João Tomás e Miguel Costa

José Calhoa e Vasco Seco

José Carlos Silva

Júlio Penetra com Isabel Moreira, Janine de Oliveira, Helena
Soares, Nuno Canilho, Luís Lima e José Augusto Oliveira (o júri)

Miguel Felgueiras e José Eduardo Fernandes

PREMIADOS
ATLETA DO ANO

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ANO

Miguel Costa (Atletismo)

Casa do Povo da Vacariça

REVELAÇÃO DO ANO

PRÉMIO DEDICAÇÃO

Vasco Bica (DownHill)

José Carlos Silva (Treinador Andebol)
José Eduardo Fernandes (Natação)

TREINADOR DO ANO

José Carlos Rocha
(Juniores FC Pampilhosa)

PRÉMIO INCENTIVO

FC Barcouço
PRÉMIO CARREIRA

EQUIPA DO ANO

José Aldeia (ex-guarda-redes)

Iniciados Masculinos do HC Mealhada

ALTO PRESTÍGIO

DIRIGENTE DO ANO

Rosa Branca (Prof.ª Educação Física
ligada ao Hóquei da Mealhada)

Luís Oliveira (GD Mealhada)

Rui Bento e Luís Oliveira

Susana de Oliveira, Filomena Pinheiro
e José Aldeia

Susana de Oliveira, Gonçalo Vieira
e Leonor Lopes
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Vitória recebe 108 mil euros da Câmara
Pela aposta na formação e pelo ecletismo das suas modalidades, o Vitória é o clube que
recebe a maior fatia de subsídio camarário. Segue-se o Moreirense.
texto. Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com
Outro ponto de interesse
da próxima reunião de câmara será
a discussão do ponto da agenda
referente aos subsídios às associações desportivas. Nesse contexto,
o Vitória é o clube que maior valor
recebe, 108 mil euros, pela dimensão do trabalho que realiza ao nível
da formação.
A participação em modalidades colectivas e/ou individuais,
bem como a participação oficial em
competições desportivas de carácter
regional, nacional e/ou internacional, o número de equipas por
escalão e modalidade e o número
de praticantes federados e/ou não
federados, foram alguns dos
critérios que conduziram à
atribuição dos subsídios no capítulo
da formação.
O Vitória, por ser o clube
mais representativo e de maior dimensão, leva a maior fatia, 108 mil

euros. Segue-se o Moreirense, com
22,500 euros. Entre os clubes que
mais recebem conta-se ainda o
Xico Andebol e “Os Piratas de
Creixomil”. Ambas as colectividades recebem 10 mil euros.
Os subsídios são também
atribuídos a clubes que pretendam
proceder a acções de beneficiação
nas suas instalações. Aí, o Mor-

u Obras de beneficiação com direito a subsídio
eirense é dos clubes que mais recebe. O clube de Moreira de Cónegos pretende realizar um conjunto
de intervenções de beneficiação das
bancadas e da iluminação, recebendo para tal 20 mil euros.
Por seu turno, o Xico Andebol irá também receber 20 mil

euros, que serão investidos no isolamento térmico do pavilhão e na
requalificação dos balneários e
cobertura. O Clube Desportivo de
Ponte terá direito a um subsídio de
15 mil euros, para a construção de
balneários.=
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Rui Vilas Pires foi homenageado
pela dedicação ao Andebol
O Andebol Clube de Sines
e o Zona Azul de Beja
homenagearam no dia 21 de
Janeiro, Rui Vilas Pires, pela
sua carreira de atleta que
durou cerca de 35 anos.
Rui Vilas Pires, actualmente
com 46 anos, deixou a
carreira de jogador na
última época ao serviço do
AC Sines. Durante vários
anos foi o atleta mais velho
em competição nas provas
da FPA.
Rui
Vilas
Pires
em
declarações ao LA no final
da cerimónia de homenagem
afirmou que “neste momento
sinto-me muito feliz e
agradeço a todos este gesto.
Estou muito emocionado,
são muitos anos de Andebol
e obrigado a todos.”
Rui Vilas Pires começou a
praticar Andebol há mais
de três dezenas de anos, no
antigo Centro Desportivo
Municipal, passando depois
pelo Vasco da Gama, Ginásio
Clube de Sines, Zona
Azul de Beja, Vidigueira,

terminando a carreira na
última época aos 45 anos no
Andebol clube de Sines.
No futuro, Rui Vilas Pires
vai continuar ligado à
modalidade como treinador

já que é neste momento
a grande referência da
modalidade em Sines, e
um exemplo a seguir por
todos aqueles que estão
agora a começar a prática

do Andebol. Rui Vilas Pires
é considerado o melhor
jogador de Andebol de
todos os tempos nascido em
Sines.
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