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I – DIRECÇÃO 
 

1. SELEÇÕES REGIONAIS 
 

Através do Comunicado Oficial da FAP n.º 10 – 2012/2013 foi transmitida a informação 
sobre as Seleções Regionais que irão ter atividade na presente época, solicitando às 
Associações a manifestação por escrito de interesse na participação das respetivas 
Provas. 
 
Naturalmente a Associação de Andebol de Aveiro procedeu conforme solicitado, tendo 
inscrito as Seleções – Masculina e Feminina. 
 
Entretanto, em reunião realizada em Fafe com a FAP e Associações, foi comunicado 
pelo Selecionador Nacional a forma de disputa e alguns pormenores na utilização dos 
atletas, informações posteriormente comunicadas pelo mesmo em reunião de 
trabalho com os Técnicos das respetivas Seleções Regionais, realizada no Porto. 
 
Por terem existido dúvidas em alguns Clubes ir-se-á esclarecer a forma como a 
preparação das mesmas irá decorrer. 
 
Assim: 
 

1.1 – SELEÇÃO MASCULINA 
 

 Esta Seleção será composta por atletas nascidos em 1996, 1997 e 
1998; 

 Nos jogos terão que ser sempre apresentados 6 atletas de cada um 
desses anos; 

 Os jogos terão três períodos de 20 minutos cada em que jogarão: no 
1.º Período – 6 atletas nascidos em 1998 + 1 atleta nascido em 1997; 
no 2.º Período – 6 atletas nascidos em 1997 + 1 atleta; no 3.º Período – 
6 Atletas nascidos em 1996 + 1 Atleta; 

 A primeira concentração da Prova será em 15 ou 16 de Dezembro e a 
Seleção de Aveiro jogará com as congéneres de Lisboa e Leiria, no 
sistema de todos contra todos (2 jogos cada Seleção); 

 Os treinos serão realizados alternadamente com atletas nascidos em 
1998 (último ano de iniciados) e 1996/1997 (1.º e 2.º ano de juvenis); 

 Os treinos dos atletas nascidos em 1998 poderão ser alargados à 
participação de outros iniciados; 



 

 

 Irão realizar a maioria dos seus treinos em Estarreja – Pavilhão da 
Escola Secundária, ou em Salreu – Pavilhão da A.C. Salreu, podendo 
utilizar qualquer outro Pavilhão disponível; 

 Cada treino será sempre convocado por Circular da AAA, enviada a 
todos os Clubes, 

 Privilegia-se um contacto entre os Técnicos dos Clubes e os Técnicos da 
Associação, aberto e sincero, que pode ser pessoal ou através do 
Telemóvel 

 Os Técnicos são: Albano Oliveira   – Telm. 963016301 
 Prof. João Silva   – Telm.   
 Daniel Martins   – Telm.              

 
 

1.2 – SELEÇÃO FEMININA 
 

 Esta Seleção será composta por atletas nascidas em 1997, 1998 e 
1999; 

 Nos jogos terão que ser sempre apresentadas 4 atletas de 1997, 6 de 
1998 e 6  de 1999; 

 Os jogos terão três períodos de 20 minutos. A distribuição das 
jogadoras pelos períodos é livre, sendo que cada jogadora deve 
participar em pelo menos um período. As jogadoras nascidas em 1997 
podem participar de acordo com a regra máxima de duas jogadoras 
por período; 

 A primeira concentração da Prova será em 15 e 16 de Dezembro e a 
Seleção de Aveiro jogará com as congéneres de Leiria e Santarém, no 
sistema de todos contra todos (2 jogos cada Seleção); 

 Irão realizar a maioria dos seus treinos em Estarreja – Pavilhão da 
Escola Secundária, ou em Salreu – Pavilhão da A.C. Salreu, podendo 
utilizar qualquer outro Pavilhão disponível; 

 Cada treino será sempre convocado por Circular da AAA, enviada a 
todos os Clubes. 

 Privilegia-se um contacto entre os Técnicos dos Clubes e os Técnicos da 
Associação, aberto e sincero, que pode ser pessoal ou através do 
Telemóvel 

 Os Técnicos são:  Manuel António  – Telm. 911993346 
Ana Seabra   – Telm.  
 
   

1.3 – REUNIÕES COM TREINADORES 
 

Com a maior brevidade possível ir-se-á convocar uma reunião de Treinadores 
dos Escalões atrás referidos para apresentar toda a orgânica das referidas 
Seleções, agradecendo a sua presença. No que diz respeito à Seleção Feminina 
será uma segunda convocatória já que, para o dia 04 de Outubro foi convocada 
uma Ação, onde estaria o Selecionador nacional e não compareceu qualquer 
treinador. 

 
 
Aveiro, 15.10.2012 
A DIREÇÃO, 


