Revista de Imprensa
26-08-2014

1. (PT) - Correio da Manhã, 26/08/2014, Agenda

1

2. (PT) - Diário de Viseu, 26/08/2014, Agenda

2

3. (PT) - Diário do Minho, 26/08/2014, Arsenal da Devesa quer voltar a surpreender no andebol

3

4. (PT) - Jogo, 26/08/2014, Andebol - Benfica apresenta-se hoje frente ao Passos Manuel

4

5. (PT) - Diário de Viseu, 25/08/2014, Gala do Andebol no Teatro Viriato

5

6. (PT) - Correio dos Açores, 23/08/2014, Rui Santos é o novo presidente das Associações de Andebol dos
Açores

6

A1

ID: 55428543

26-08-2014

Tiragem: 150542

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,46 x 7,72 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Página 1

A2

ID: 55429897

26-08-2014
Big Love Party
no NB Club Viseu
O NB Club realiza esta noite a
Big Love Party, facilitando a vida
a quem anda à procura do seu
par de Verão. Com dj Peter Sky.

HOJE
Concerto dos Lavoisier
O grupo Lavoisier actua no palco
Orfeão da Feira de São Mateus, na
outra margem do Rio Pavia, a partir
das 22h30.

Conferência no PS
Acácio Pinto realiza hoje, às 11h00,
uma conferência de imprensa, na
sede do PS, para apresentação à comunicação social da moção de estratégia MAIS PS que levará ao próximo congresso distrital de Viseu do
PS.

Espectáculo “Rock you now”
no palco da Feira de São Mateus
“Rock you now”, um espectáculo que surpreende os amantes do
rock'n' roll de todas as idades e nacionalidades, com os melhores temas rock dos anos 80, sobe ao palco Viriato, às 22h00, no dia em
que a receita da Feira de São Mateus reverte a favor das instituições
viseenses de solidariedade social.
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tome nota
Cantares de Cerdeira actuam amanhã à noite na Feira de S. Mateus, às
21h00 e 22h30, respectivamente.

seu realiza a Blackout Party. Com a
animação dos djs André Flor e Victor
Pirez.

PRÓXIMOS DIAS

Gala do Comércio

Concerto de Ana Moura

Sexta-feira à noite, a partir das
22h00, realiza-se no palco centro
histórico da Feira de S. Mateus, a
Gala do Comércio.

Ana Moura é a artista convidada no
concerto da Rádio Renascença, que
se realiza quinta-feira à noite, a partir
das 21h00, na Feira de São Mateus.

Banda na feira
Visita guiada

AMANHÃ

Quinta-feira, 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”.

Sons de Vila
Nova de Paiva

Blackout Party

A Fanfarra de Touro e o Grupo de

Na quinta-feira à noite, o NB Club Vi-

A Banda Musical Progressiva de Vila
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.
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CONJUNTO BRACARENSE ABRIU ONTEM A OFICINA COM QUATRO REFORÇOS E MUITA AMBIÇÃO

Arsenal da Devesa quer voltar
a surpreender no andebol
ANTÓNIO VALDEMAR

Plantel para a época 2014/15
Guarda-redes: Miguel Ramos (ex-Boavista), João
Costa e João Vilaça
Jogadores de campo: André Azevedo, João Ricardo (ex-Fafe), Bruno Moura, Ricardo Saraiva, Jorge
Rodrigues, Romeu Torres, Jaime Barreiros (ex-Xico
de Holanda), Jorge Pinto, Nuno Silva, Pedro Mendes,
Vasco Areias (ex-ABC), Elias Vilela, Bruno Silva,
Virgílio Ferreira, Nuno Prieto e Carlos Osório.
Equipa técnica: Rui Ferreira (treinador)
Direção: Henrique Ferreira (presidente), Carlos
Saraiva (d. desportivo), Joaquim Silva (diretor nacional), João Costa (diretor nacional), António Silva
(coordenador de formação).

Jogos de preparação
Grupo de trabalho que vai defender as cores da secção de andebol do Arsenal da Devesa na II Divisão nacional

ANTÓNIO VALDEMAR

Depois de uma época fabulosa na III Divisão nacional, onde terminou o
campeonato invicto, o Arsenal da Devesa quer voltar a surpreender, agora na
II nacional. No entanto, o
treinador sabe que as dificuldades vão ser maiores e
os objetivos também têm
de ser reformulados.
«Sabemos que nesta
época vai ser difícil igualar esse feito. No entanto, vamos tentar perder o

menor número de vezes
possível.
O nosso objetivo é a manutenção – não vamos estar aqui a enganar ninguém
– e tentar ficar bem classificados», começou por referir Rui Ferreira que conta com quatro caras novas
no plantel. «Contratámos
um jogador com grande
experiência, Jaime Barreiros, que de certa forma
vem colmatar a saída do
Miguel Queirós. Vamos ver
como ele se incorpora na
equipa», atirou o técnico

da formação bracarense,
acrescentando: «Não vamos estar a dizer que vamos lutar pelos lugares cimeiros, vamos pensar jogo
a jogo. Depois, se as vitórias surgirem os níveis de
motivação também crescem e podemos andar nos
lugares cimeiros do campeonato.

Amor à camisola
Rui Ferreira sublinha
ainda que o Arsenal da
Devesa parte em desvantagem em relação a mui-

ANTÓNIO VALDEMAR

tos clubes da II divisão nacional, pois não paga ordenados, nem dá qualquer
prémio aos atletas.
«O único prémio é dar
uma palmada nas costas
aos jogadores. Andamos
aqui por carolice. Sabemos que muitas equipas
desta divisão pagam e treinam mais vezes que nós.
Temos de contrariar isso
com muito empenho, dedicação e, sobretudo, muita
qualidade dentros dos pavilhões», finalizou o treinador do Arsenal.

Dia 27 de agosto: G. S. Tirso-Arsenal
Dia 3 de setembro: DF Holanda-Arsenal
Dia 13 de setembro: início do campeonato
ANTÓNIO VALDEMAR

Rui Ferreira, técnico do Arsenal da Devesa

CARLOS SARAIVA, DIRETOR DESPORTIVO

«Vai nos dar um prazer enorme
jogar nesta divisão»

Carlos Saraiva, ladeado de Joaquim Silva e António Silva

Carlos Saraiva é um dos grandes impulsionadores do
andebol no Arsenal da Devesa. O diretor desportivo diz
que o primeiro ano serviu para «todos ganharem mais
experiência». «Neste momento as duas grandes dificuldades é não termos uma casa própria e os patrocínios.
Mas estamos trabalhar melhor e corrigimos algumas
situações que não correram bem na época passada»,
afirmou o dirigente do Arsenal, acrescentando: «esperamos fazer uma época de glória. Mantivemos a maioria do
plantel e reforçámos a equipa nos setores que o treinador

entendeu. Falta um lateral direito que pode entrar agora
ou em janeiro. É uma divisão que nos vai dar um prazer
enorme jogar», frisou.
Carlos Saraiva ressalvou ainda que a logística em termos
de viagens é melhor que na época passada. «Já temos
tudo coordenado com a Câmara a nível de transportes.
A parte mais difícil, nesta fase é de secretaria. Temos
de ter perto de 9 mil euros para arrancar a época»,
revelou. O Arsenal deverá treinar no pavilhão da Escola
André Soares.
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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.
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Visando solidificar a modalidade

Rui Santos é o novo presidente das
Associações de Andebol dos Açores
Foto: “Incentivo”

Em Assembleia-Geral, Rui Santos foi eleito presidente da União de Associações de Andebol dos Açores,
entidade que congrega todo movimento associativo do
andebol na Região.
Rui Santos, um dos entusiastas do andebol dos anos
noventa na Região, esteve na origem da criação desta
União, em 1995. Foi, por vários anos, Diretor Regional
do Desporto e autarca na Câmara da Horta.
Regressou ao andebol como coordenador de formação do Sporting Club da Horta e, agora, como presidente
da União de Associações de Andebol dos Açores
Na tomada de posse foram explanadas algumas das
ideias que o elenco liderado por Rui Santos, Mário Bettencourt e Vera Silva tem em mente para os próximo
quatro anos e que se baseiam, essencialmente, na “solidificação da modalidade a nível regional, tendo em conta a
atual situação financeira do desporto nos Açores”.
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