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Dois moimentenses campeões do
mundo de andebol universitário

Atletas de Moimenta da Beira foram campeões do mundo com a selecção lusa

Andebol
Mundial Universitário

A equipa sénior masculina de
Portugal sagrou-se campeã do
mundo de andebol universitário, ao vencer o Brasil na final
por 29-23. A prova, no âmbito
da 22.ª edição do Campeonato
Mundial de Andebol, realizouse em Guimarães.
João Paulo Rodrigues Santos e Carlos Martins, dois jovens moimentenses, antigos

atletas formados na Escola de
Andebol de Moimenta da Beira, a jogarem actualmente no
ABC de Braga, integravam a
selecção nacional universitária.
Foi a primeira vez que Portugal conquistou o título de campeão mundial, e logo com o
contributo decisivo de dois
moimentenses.
Para chegar à derradeira vitória, a selecção portuguesa teve
de ultrapassar o Egipto (34-29)
e a China Taipé (32-20) na fase

de grupos, a Rússia (32-25) nos
quartos-de-final, a Espanha (2733) nas semifinais e, por fim, o
Brasil, país sobre o qual impôs
uma vitória por 29-23.
No feminino, o título mundial
foi entregue ao Brasil, que terminou o mundial universitário
em segundo lugar com uma vitória por 17-24 sobre a Rússia.
A equipa feminina portuguesa
fechou a participação na competição internacional no 10.º lugar entre 11 selecções. |
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Brazilian Fest
no Ice Club Viseu
O Ice Club de Viseu recebe
amanhã à noite mais uma festa
no âmbito da programação “I
Love Summer”.

HOJE
Ana Moura actua na
Feira de São Mateus
Ana Moura é a artista convidada no
concerto da Rádio Renascença, que
se realiza hoje à noite, a partir das
21h00, na Feira de São Mateus. O
preço do bilhete é de 5 euros.

“Dia do Viriato” regressa
a Viseu 80 anos depois
No próximo domingo, uma programação especial resgata a memória
do herói mítico da Cidade, com iniciativas para todas as idades. A tradição do “Dia do Viriato” estará de regresso a Viseu e à Feira de São
Mateus 85 anos depois da sua fundação e 80 anos após a última edição conhecida.

tome nota
Blackout Party
no NB Club
Hoje à noite, o NB Club Viseu realiza
a Blackout Party, que contará com
pinturas faciais, decoração especial e
glow sticks. A animação musical ficará a cargo dos djs André Flor e Victor Pirez.

AMANHÃ
Noche Caliente
no Palhad’aço
Os responsáveis do Palhad’aço propõem para hoje uma noite com o
tema “Noche Caliente”.

Gala do Andebol
no Teatro Viriato
O Teatro Viriato recebe, no sábado, a
quarta edição da Gala do Andebol,
organizada pela Federação de Andebol de Portugal.

Concerto
de Rita Guerra

Banda na feira
A Banda Musical Progressiva de Vila
Cova à Coelheira actua amanhã à
noite, às 21h00, na Feira de São Mateus.

Visita guiada
Hoje à tarde, a partir das 18h00, realiza-se mais uma sessão da visita
guiada da cidade à Cava “Mercados
no tempo da Cidade: 2.000 anos de
comércio”.

PRÓXIMOS DIAS

Pedro Duvalle actua
n’A Fábrica
O restaurante e bar A Fábrica, junto à
Avenida da Europa recebe amanhã à
noite a actuação de Pedro Duvalle.

Rita Guerra actua no próxima sábado, a partir das 22h00, no palco
Viriato da Feira de S. Mateus. A entrada custa 2,50 euros.

Santamaria
na feira franca
Os Santamaria vão animar a noite de
domingo na Feira de São Mateus. O
grupo sobe ao palco Viriato às
22h00. O bilhete custa 2,50 euros.
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Arsenal da Devesa preparado
para disputar a II divisão

DIA 13 DE SETEMBRO o Arsenal da Devesa inicia o campeonato nacional de andebol da II Divisão com
uma deslocação ao pavilhão da Sanjoanense. Ao segundo ano, clube acredita na manutenção.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

O Arsenal Clube da Devesa, que
inicia a época 2014/2015 com
uma visita à Sanjoanense, dia 13
de Setembro, na primeira jornada do campeonato nacional da II
Divisão de seniores masculinos,
garantiu a entrada do central Jaime Barreiros e procura um lugar
entre os oito primeiros.
A equipa apresentou-se aos trabalhos, na passada segunda-feira, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
recinto que partilha com o ABC.
Treinador e dirigentes manifestaram, em declarações aos jornalistas, a convicção de que o clube está preparado para lutar por
um lugar no escalão secundário.
“No ano passado nós ficámos
invictos. Este ano vamos tentar,
não digo fazer melhor porque
acho impossível, mas perder o
menor número de vezes possível. O nosso objectivo é a manutenção e tentar ficar nos lugares
mais cimeiros possíveis. Se con-

PLANTEL
Guarda-redes
Miguel Ramos
João Costa
João Vilaça
Ponta-direita
André Azevedo
João Ricardo
Bruno Moura
Ponta-esquerda
Ricardo Saraiva
Jorge Rodrigues
Central
Romeu Torres
Jaime Barreiros
Jorge Pinto
Lateral-direito
Nuno Slva
Pedro Mendes
Vasco Areias
Lateral-direito
Elias Vilela
Bruno Silva
Pivot
Virgílio Pereira
Carlos Osório
Nuno Prieto

2014/2015
Clube anterior
Boavista

Fafe

Xico Andebol

ABC

Equipa Técnica
Rui Ferreira (treinador)
Direcção

FLÁVIO FREITAS

Plantel do Arsenal Clube da Devesa apresentou-se segunda-feira com reforço Jaime Barreiros

seguirmos, óptimo. Se não conseguirmos, vamos para a manutenção, que é o objectivo principal”, disse Rui Ferreira, o
treinador.
Qual a posição desejada na tabela? “Sétimo, oitavo, por aí, é
razoável para a nossa equipa”,
prossegue. O responsável técni-

co lembra que “temos novas
aquisições, temos que entrosar
ainda os atletas”.
No balanço de entradas e saídas, salienta que “temos um atleta bastante importante, que é internacional, o Jaime Barreiros,
com muita experiência. Saiu-nos
outro atleta, o Miguel Queirós,

capitão de equipa”.
“Vamos ver como ele se incorpora no seio da equipa. Com excepção do Queirós, mantivemos
o resto da equipa”, acrescenta.
“Jogo a jogo é o nosso objectivo. Se conseguirmos ir somando
as vitórias, e nós já vimos de
uma senda vitoriosa da época

Henrique Ferreira (presidente)
Carlos Saraiva (director desportivo)
Joaquim Silva (dirigente)
João Costa (dirigente)
António Silva (coordenador de segurança)

transacta, isso dá-nos moral”,
continua. Lembrando que “nem
prémios damos”.
“Damos um prémio que é uma
palmada nas costas. As nossas
possibilidades perante os nossos
adversários é nós termos melhor
qualidade”, comenta ainda o
treinador.
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Dificuldades de um clube no segundo ano de actividade

Pavilhão, patrocinadores e
nove mil euros de inscrição
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A falta de uma casa própria, as
dificuldades em angariar patrocínios e os nove mil euros de
custo para inscrever a equipa.
Estas são circunstâncias que, no
arranque para o segundo ano de
actividade, o director desportivo
do Arsenal da Devesa, Carlos
Saraiva, admite.
“Neste momento, as grandes
dificuldades são a casa própria
que não temos, temos de andar
sempre com a mobília às costas,
e a parte do patrocínio”, comentou, ao prestar na segunda-feira
declarações para a comunicação
social.
“Mas essa é uma luta que nós

já no ano passado tivemos e este
ano não foge à regra. Estamos a
tentar corrigir situações que no
ano passado foram mal feitas”,
adiantou, vincando que na época
anterior “tivemos mais dificuldades no princípio”, mas este
ano “já tivemos muita menos dificuldade”.
“Estamos a começar bem e esperamos fazer uma boa época”,
adiantou, lembrando que “na
época passada tínhamos aspirações a entrar directamente para a
II Divisão”.
“Não conseguimos, tivemos de
fazer um ano na III Divisão. Foi
um ano bom. Foi um ano de
aprendizagem, mantivemos 80 a
90 por cento do plantel, reforçámo-nos consoante o treinador

entendeu”, explicou ainda, revelando que “temos um lugar em
aberto para um lateral direito
que poderá funcionar de imediato ou em Janeiro”.
Segundo Carlos Saraiva, esta
passagem pela III Divisão “foi
mais difícil em termos de logística do que vai ser a II Divisão”.
A sustentar aquela posição,
realça que nesta temporada “vamos ter duas viagens a Aveiro,
uma a S. João da Madeira, temos
uma viagem à Madeira em que
toda a gente tem que ir, e o resto
é Porto, Fermentões e Fafe”.
Em termos de logística, nesta
primeira fase, “até nos é mais favorável”, considera.
Para o director desportivo, “já
está tudo coordenado, coisa que

FLÁVIO FREITAS

Dirigentes do Arsenal Clube da Devesa

no ano passado não conseguimos fazer e este ano já temos
acertada a colaboração da Câmara Municipal de Braga que
nos vai ceder o autocarro para as
viagens mais longas”.
Carlos Saraiva não deixa de lamentar o custo administrativo de
inscrição da equipa — à volta de
nove mil euros.
“Nove mil euros é muita coisa”, observa, mas garante que

“nós terminámos a época passada com tudo pago, e ainda chegámos ao final da época com
saldo positivo. Não devemos nada a ninguém”.
“Este ano vamos tentar o mesmo rigor, sabemos que é complicado, porque o atleta não ganha
nenhum, mas precisamos de lhe
dar outra envolvência, umas
confraternizações, mas não lhe
damos ordenados”, acrescenta.
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Noche Caliente
no Palhad’aço
Os responsáveis do Palhad’aço
propõem para a noite de amanhã
uma noite com o tema “Noche
Caliente”.

HOJE
Sons de Vila
Nova de Paiva
A Fanfarra de Touro e o Grupo de
Cantares de Cerdeira actuam amanhã à noite na Feira de S. Mateus, às
21h00 e 22h30, respectivamente.

tome nota

Ana Moura actua amanhã
à noite na Feira de São Mateus

AMANHÃ

Ana Moura é a artista convidada no concerto da Rádio Renascença,
que se realiza amanhã à noite, a partir das 21h00, na Feira de São
Mateus. O preço do bilhete é de 5 euros.

Amanhã, a partir das 18h00, realizase mais uma sessão da visita guiada
da cidade à Cava “Mercados no
tempo da Cidade: 2.000 anos de comércio”.

Visita guiada

Verão Total no Parque
Aquilino Ribeiro

Blackout Party
no NB Club

Sónia Araújo e Mário Augusto são os
apresentadores do programa Verão
Total que irá ser transmitido hoje durante todo o dia a partir do Parque
Aquilino Ribeiro.

Amanhã à noite, o NB Club Viseu
realiza a Blackout Party, que contará
com pinturas faciais, decoração especial e glow sticks. A animação musical ficará a cargo dos djs André Flor
e Victor Pirez.

Malibu Red Party
no Ice Clube
A discoteca Ice Club Viseu, no Palácio do Gelo Shopping, recebe esta
noite a Malibu Red Party.

Cova à Coelheira actua sexta-feira,
às 21h00, na Feira de São Mateus.

Gala do Andebol
no Teatro Viriato
O Teatro Viriato recebe, no sábado, a
quarta edição da Gala do Andebol,
organizada pela Federação de Andebol de Portugal.

Concerto
de Rita Guerra
Rita Guerra actua no próxima sábado, a partir das 22h00, no palco
Viriato da Feira de S. Mateus. A entrada custa 2,50 euros.

PRÓXIMOS DIAS

Santamaria na Feira

Banda na feira

Os Santamaria vão animar a noite de
domingo na Feira de São Mateus. O
bilhete custa 2,50 euros.

A Banda Musical Progressiva de Vila
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