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AGENDA
HOJE
FUTSAL-BENFICA
Apresentação da equipa
Conferência de imprensa, Estádio da Luz, pelas16h00.
AMANHA
ANDEBOL
FC Porto-Hellas Den Haag
Pavilhão Municipal de Gaia,
pelas18h00.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjornal.pt
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Andebol verde-rubro volta a competir na zona norte da II Divisão nacional.

Marítimo estreia-se fora
A equipa de andebol masculina do
Marítimo conheceu ontem o calendário para a época 2018/2019 onde
volta a competir no Campeonato
Nacional da II Divisão.
A formação verde-rubra voltou a
ficar colocada na zona norte (zona
1), e fará a sua estreia no próximo
dia 22 de Setembro fora de portas,
com uma deslocação ao reduto do
Xico Andebol. Já a estreia perante
o seu público acontece no dia 29 de
Setembro recebendo o Boavista.
O campeonato será jogado novamente a duas voltas, no sistema de

todos contra todos, com a primeira
fase a terminar a 16 de Fevereiro,
Os três primeiros classificados de
cada zona norte apuram-se para a
fase Final do Campeonato Nacional da II Divisão, enquanto as restantes equipas voltam-se a encontrar, novamente a duas voltas na
luta pela manutenção.
Para além da equipa orientada por
Paulo Vieira, a zona 1 conta ainda
com Modicus, Boavista, Feirense,
Xico Andebol, São Paio Oleiros, FC
Gaia, FC Porto B, Ginásio Santo Tirso e Póvoa Andebol Clube. P. V. L.
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Andebol feminino

Inês Laranjeira
assina pelo ABC
O ABC acaba de garantir mais um reforço para
a sua equipa de andebol feminino, no caso, a canhota Inês Laranjeira. Trata-se de uma jovem internacional portuguesa, campeã europeia sub- 17,
que atua na ponta direita.
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Mais três atletas garantidos

Xico Andebol
reforça plantel
O Xico Andebol, que na nova temporada disputará o campeonato nacional de andebol da segunda divisão, garantiu recentemente mais três reforços para a sua equipa sénior: José Santos, Raul
Rocha e Alexandre Roque.
Trata-se de três atletas que regressam ao clube
vimaranense, com José Santos a regressar após
ter saído durante a época finda, enquanto Raul
Roque regressa após uma passagem pelo AC Fafe.
O Xico Andebol, liderado por Pedro Correia,
arranca para a nova temporada no dia 27 de agosto.
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Andebol: nacional da II Divisão

Xico começa em casa
frente ao Marítimo
O Xico Andebol recebe o Marítimo na primeira
jornada do campeonato nacional de andebol da
segunda divisão, ditou o sorteio realizado ontem.
A primeira fase da prova é composta por três
zonas geográficas, de 10 equipas cada, que vão
jogar no sistema todos contra todos a duas voltas.
Os três primeiros classificados de cada Zona apuram-se para a fase final do campeonato.
A prova tem início a 22 de setembro.
Na Zona 1 vão competir: Modicus, Boavista, Feirense, Xico Andebol, São Paio Oleiros, Marítimo,
Gaia, FC Porto B, Santo Tirso e Póvoa Andebol.
A primeira jornada é composta pelos encontros: SP Oleiros-Santo Tirso, FC Porto B-Póvoa,
Feirense-Gaia, Boavista-Modicus e Xico-Marítimo.
Para a segunda jornada (29 setembro), os encontros são: Santo Tirso-Póvoa, SP Oleiros-Xico, Marítimo-Boavista, Modicus-Feirense e Gaia-FC Porto B.
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Arsenal Clube da devesa já trabalha na nova temporada de andebol

Luís Filipe Silva

Recomeçar tudo de novo em busca
da manutenção na I Divisão

Arsenal Clube da Devesa teve necessidade de refazer o seu
plantel para disputar o campeonato de andebol da primeira divisão
nacional. Uma debandada de atletas obrigou a começar do zero este projeto que vai no terceiro ano
na I Divisão e a aposta é
claramente na juventude.
O técnico Domingos

O

Nunes espera «muitas dificuldades» na luta pelo
principal objetivo da época mas está confiante de
que com o trabalho a ser
desenvolvido por todos,
conseguirá levar o barco
a bom porto no final desta temporada.
«As expetativas são
iguais às do ano passado,
ou seja, uma luta complicada pela manutenção, tendo em linha de
conta que saíram mui-

tos jogadores, alguns bastante experientes na I Divisão, e apostamos num
projeto novo. Passará por
uma equipa bastante jovem com vontade de singrar no futebol.
Estamos confiantes de
que poderemos encarar este desafio da permanência
como uma certeza», começou por frisar.
Na luta pela permanência, Domingos Nunes espera concorrência das duas

Faltam três jogadores
para fechar o grupo
Domingos Nunes espera ainda por três jogadores para dar como encerrado o plantel para a
temporada 2018/19.
As necessidades do grupo apontam para a entrada de dois pontas e um lateral, atletas esses que
estão já identificados e em breve deverão juntar-se ao restante grupo de trabalho.
Brevemente serão também divulgados os jogos de pré-temporada do Arsenal da Devesa.
O plantel do Arsenal Clube da Devesa é formado pelos seguintes jogadores:
Guarda-redes: Miguel Marinho, Bruno Bessa (ex-Póvoa de Lanhoso) e João Costa (ex-Fermentões).
Lateral direito: Elias Vilela e Carlos Saldanha
(ex-júnior Arsenal).
Lateral Esquerdo: Horácio Santos (ex-ABC), André Ribeiro (ex-Xico) e João Cunha.
Ponta direita: Lucas Oliveira (ex-júnior Arsenal).
Ponta esquerda: João Saraiva e Pedro Dantas
(ex-AC Fafe).
Central: Miguel Gomes (ex-Águas Santas), Pedro Pando (ex-Xico) e Zé Gu (ex-Póvoa Lanhoso)
Pivot: Tiago Oliveira, Francisco Fernandes
(ex-Póvoa Lanhoso) e Gabriel Augusto (ex-júnior).

Plantel de andebol do Arsenal da Devesa para 2018/19

Luís Filipe Silva

plantel do Arsenal para 2018/19

equipas promovidas, AC
Fafe, Boa Hora e ISMAI,
coletividades que vão esgrimir argumentos com o
Arsenal Clube da Devesa
por essas metas.
«As coisas estão equilibradas e nada se vai decidir na 1.ª fase. No entanto,
convém amelhar pontos
agora», destacou o treinador que espera ainda
por alguns reforços para dar mais estabilidade
ao plantel.

Equipa técnica
Treinador: Domingos Nunes
Coordenador: Carlos Saraiva
Presidente: Henrique Ferreira

Com exceção de dois

Luís Filipe Silva

Carlos Saraiva, coordenador do Arsenal

«Começamos a ter algum estatuto»
O coordenador da secção de andebol do Arsenal da Devesa, Carlos Saraiva, sublinhou que o principal objetivo será manter o clube na I Divisão.
«Partimos sempre no comboio da retaguarda. O andebol no Arsenal da Devesa tem cinco anos mas a estrutura ainda não nos permite pensar noutra coisa. Este é o terceiro ano do clube na I Divisão e começámos
a ter algum estatuto, mas os objetivos passam por ficar na mesma posição do ano passado ou tentar melhorar», destacou.
O dirigente teceu ainda algumas críticas às forças vivas da cidade de Braga e até ao ABC. «A ajuda das pessoas da cidade que são afetas ao andebol é zero neste momento.
Estamos a ter dificuldades em recrutar jogadores e
é perguntar ao ABC o que está a fazer, quando tem um
clube vizinho a 100 metros. O nosso gosto seria, e foi
proposto ao ABC no dia 10 de março, ser uma equipa
satélite, o que foi recebido com agrado por eles, mas

Jogos no Sá Leite
Os jogos oficiais do Arsenal da Devesa continuarão a ser disputados no Flávio Sá Leite, com exceção de dois, como o último da primeira fase, frente ao Sporting, que será disputado em
Maximinos.

Amanhã

Arsenal da Devesa
em assembleia-geral
Domingos Nunes, treinador do Arsenal

neste momento as coisas mudaram.
Dá a entender que os cinco anos que Arsenal tem de
andebol e os três anos de I Divisão, é a maior dificuldade para essas pessoas», destacou o coordenador do
andebol do Arsenal Clube da Devesa.

O Arsenal Clube da Devesa reúne, amanhã, a partir das 21h30, na sua sede social, em assembleia-geral para, entre outros assuntos, eleger os órgãos sociais para o biénio 2018/19.
Será, ainda votado o relatório e contas de
2016/18, e debatidos outros assuntos de interesse para esta coletividade bracarense.
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A

Campeonato da Europa
sub-18 masculino, em
Varazdin e Koprivnica
(Croácia):Sérvia-Israel,
17h30 Croácia-Portugal,
19h30.

Campeonatos da Europa,
com a participação de
portugueses, a decorrer
em Berlim (Alemanha) até
dia 12.

Campeonato da Europa
de sub-16 masculino,
Divisão B, em Saralevo
(Bósnia-Herzegovina):
Portugal-Luxemburgo,
15h30.

Volta a Portugal —7.a
etapa: Montalegre-Viana
do Castelo, na distância de
165,5 km.
Volta à Polónia, com
a participação de ciclistas
portugueses, até dia 10.

Liga Europa, 3.2
pré-eliminatória, 1.a mão:
Zorya-Braga,19h30,
na Ucrânia.

Campeonatos Europeus
de Glasgow (Escócia),
com a participação de
portugueses.
NATAÇÃO

Campeonatos Europeus
de Glasgow (Escócia),
com a participação de
portugueses.
TRIATLO

Campeonatos Europeus
de Glasgow (Escócia),
com a participação de
portugueses.
VELQ

Mundial, em Aarhus
(Dinamarca), com
a participação de
portugueses, a decorrer
até dia 12.
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