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be, para patamares jamais
alcançados. Crestuma irá
treinar para já no Centro de
Estágio de Olival, pois as
obras de construção de no-
vos balneários e um campo
de relva sintética, são o mote
para uma época tranquila.
Outro clube com um relvado
pronto a utilizar e com inau-
guração marcada para o dia
28 deste mês, juntando-se
a nova iluminação, o Serze-
do, está a trabalhar para
uma época em cheio.

O Leverense está na
disposição de oferecer aos
seus adeptos, uma época
melhor que a
a n t e r i o r ,
fazer já os
p o n t o s
necessários
para garantir
pelo menos a permanência
e que por sinal dá garantias
de uma boa campanha. Por
fim, na 1ª Distrital temos o
S. Félix da Marinha, um
clube simpáti-
co com diri-
gentes de tra-
balho e dedi-
cação, tentan-
do oferecer

NASCIDO EM 1908,
O F.C. GAIA

FEZ PRECISAMENTE
NO PASSADO MÊS

100 ANOS; NOTE-SE
100 ANOS, CEM ANOS

DE HISTÓRIA COM
MUITO SUCESSO, DE

TRABALHO E DIGNIDADE
AQUELA DIGNIDADE

COM QUE SEMPRE
HONROU

VILA NOVA DE GAIA.

Fomos ao encontro do
Presidente do centenário
clube, Aurélio Morais.

O líder do Gaia, come-
çou por recordar tempos
passados: “um passado
que deixa saudades, e
mais saudades ainda por-
que vamos «abandonar»
o actual espaço uma vez
que está para breve o iní-
cio da construção do novo
Pavilhão, que vai nascer
nas Pedras”, e acrescenta:
“devo dizer que vivi tem-
pos maravilhosos desde
os anos 80, altura em que
entrei para o clube”.

Falamos da crise geral
dos clubes, Aurélio Morais
foi sintomático a abordar o
tema: “claro que o F.C. de
Gaia não deixa também
de sentir essa crise; a sua

FC Gaia
Pavilhão das Pedras
Está para breve

sobrevivência passa pela
alienação dos terrenos e
do que daí pode advir no
aspecto financeiro, o que
de um modo geral (por-
que o Gaia tem patrimó-
nio), vai abrir as portas pa-
ra o futuro.”

Em relação a esse mes-
mo futuro o presidente lem-
bra que “recentemente e
no jantar de aniversário
foi apresentado o pro-
jecto «Gaia 100», que visa
uma parceria importante,
entre um número de pa-
trocinadores que darão
ao F.C. Gaia um «elan»
desportivo forte, em todos
os eventos do clube, colo-
cando e dando o seu no-
me nas diversas activida-
des.”

Qual é a resposta dos
associados às mudanças de
instalações? Aurélio Morais
dá um sorriso e comenta:
“como sabe nas assem-
bleias as decisões dos só-
cios são soberanas, e na
assembleia em que anun-
ciamos a mudança, hou-
ve tristeza porque muitas
destas pessoas frequenta-
ram anos a fio as actuais
instalações, esta é que é
a realidade.”

Como é que o presidente

encara o panorama despor-
tivo?

“Bem, o clube conti-
nua a trabalhar, e não va-
mos descartar as equipas
seniores, muito menos as
camadas jovens desem-
penhando o tal papel que
cabe ao Estado. Os clubes
tiveram sempre a preo-
cupação de dar ao país
bons formandos, atletas e
homens. A qualidade hu-
mana está á vista tendo
os formadores prestado
um bom serviço”.

Já no fim desta entrevista
quisemos saber como se
perspectiva o futuro. Sem ro-
deios a resposta do pre-
sidente: “um bom futuro,
se realmente acontecer o
que estamos à espera, a
tal alienação dos terrenos
que vem ajudar o FC
Gaia. Desde a década de
80 e a partir de que entrei
para esta casa, passei por
muitos cargos todos eles
de responsabilidade. Sin-
to cada dia que passa
que a responsabilidade é
maior, por isso é que
acredito em dias felizes
para este clube“.

Raul Martins

boas condi-ções lutando
sempre por bons resultados,
para com-
pensar o
t r a b a l h o
realizado.

Depois
temos as
duas equipas gaienses na 3ª
Divisão Nacional: o Oliveira
do Douro que vem da época
anterior e o Coimbrões pro-
movido esta época.

Os Oliveirenses têm feito
épocas regulares, tudo gra-
ças a uma dinâmica apre-
sentada pela sua direcção,
a competência e dedicação
do seu técnico, o repetente
António Pedro.

Quanto ao Coimbrões,
o sonho concretizou-se. Um

sonho ambi-
cionado des-
de há uma dé-
cada e que
agora ganhou
a l i c e r c e s ,
muito por cul-

pa das diversas direcções
que têm passado por este
clube situado na freguesia de
Santa Marinha.

Raul Martins

Seniores Femininos
A equipa Sénior Feminina do S.C.Arcozelo já co-

meçou os treinos da nova época tendo em vista a dis-
puta do Campeonato Nacional da Divisão A2, que este
ano contará com as equipas do: S.C.Arcozelo,
V.Guimarães, C.V.Oeiras, Boavista F.C., Juventude Pa-
cense, C.D.Póvoa, G.C.Stº Tirso, A.A.Coimbra, S.C.Srª
Hora e o A.C.Juventude (A.V.Leiria). O sorteio realizou-
se na passada sexta-feira dia 12 de Setembro na Sede
da Federação Portuguesa de Voleibol e ditou que o
primeiro jogo da equipa Gaiense é contra o C.D.Póvoa
no dia 12 de Outubro pelas 17h00 no Pavilhão Munici-
pal de Arcozelo.

Infantis Femininas
A equipa de Infantis Femininas orientada pela Pro-

fessora Daniela Loureiro vai ter a honra de ser a pri-
meira equipa a representar o clube Gaiense fora do
país. Nos dias 19, 20 e 21 de Setembro a equipa Gaien-
se ira deslocar-se a Barcelona mais precisa-mente a
Sant Cugat. A todos os atletas e dirigentes  votos de
uma excelente participação no torneio.

J.Matos
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