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“Vontade de fazer história
de novo é muito forte”
Ambição A afirmação é de Ulisses Pereira, treinador da equipa do Alavarium,
que começa hoje, em casa, frente ao Madeira SAD, a defender o título nacional

Alexandre Silva

Campeã nacional em título, a
equipa feminina do Alava-
rium/Love Tiles começa a de-
fesa do título em casa, frente
ao Madeira SAD. A formação
madeirense parte com ligeiro
favoritismo, fruto da vitória na
fase regular da prova e da con-
quista da Supertaça e da Taça
de Portugal, a expensas das
aveirenses.

Poderá ser este historial re-
cente entre as duas formações
algo inibidor ou motivador
para o Alavarium? A esta per-
gunta Ulisses Pereira, o treina-
dor da equipa, não só não foge
à resposta, como joga ao ata-
que: “em termos psicológicos
até pode haver essa questão da
inibição. Mas que melhor jogo
para exorcizar esse fantasma
de que uma final? Espero difi-
culdades naturalmente, contra
um clube que foi campeão 12
vezes nos últimos 15 anos. Mas
a vontade de fazer história de
novo é muito forte”.

No entanto, o responsável
técnico assume que a equipa
que orienta está em crescendo
e que existem condições para

alcançar mais um sucesso: “A
minha convicção para esta fi-
nal é a mesma que a da meia-
final. Ou seja, quem ganhar o
primeiro jogo da eliminatória,
neste caso também em Aveiro,
sai vencedor. E eu acredito que
será o Alavarium, principal-
mente porque estamos num
bom momento, em subida de
forma, e quando se dá con-
fiança a uma equipa campeã,

tudo pode acontecer”, justifica.

Esforço financeiro tremendo
A final tem o primeiro jogo

já hoje, no pavilhão do Alava-
rium, a partir das 17 horas. In-
dependentemente do resul-
tado, a formação aveirense tem
de se deslocar no fim-de-se-
mana seguinte à Madeira, para
realizar um ou dois jogos, de-
pendendo do resultado das

primeiras duas partidas.
E é aí que começam os pro-

blemas, segundo conta ao Diá-
rio de Aveiro, Francisco Game-
las, o director da equipa: “para
irmos à Madeira vamos ter de
prejudicar outras áreas do
clube, já que o Alavarium não
é só as seniores femininas. E
depois de termos alcançado o
estatuto que temos na moda-
lidade, temos mais escalões e
mais atletas, que também têm
despesas”, explica.

O problema é a escassez de
apoio por parte da cidade, em
todos os domínios, ancorado
na “situação financeira do país”,
que levou inclusivamente a
que, por exemplo, duas das
empresas patrocinadoras “te-
nham deixado de apoiar a meio
da época”, originando uma si-
tuação “ainda mais difícil”.

Era importante, segundo
Francisco Gamelas, que “a so-
ciedade percebesse o papel
fundamental que os clubes
têm no apoio à formação dos
jovens e que os “apoiasse”. Até
porque, e dando o exemplo da
equipa feminina, “ninguém re-
cebe para jogar. Nem as atletas,
que têm sido umas guerreiras,
nem o treinador, que por vezes,
tem de ser muito mais que trei-
nador”, concluiu o director. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Ulisses Pereira diz que a sua equipa atravessa um bom momento

ARQUIVO
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Alavarium começa hoje
a defender o título
nacional feminino
Andebol | P25
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Artística de Avanca a um passo
da subida à 1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

OBJECTIVO A equipa de Ju-
niores da Associação Artística
de Avanca está a um passo de
garantir a subida à Primeira Di-
visão Nacional da categoria,
depois da vitória (37-19) em
casa, diante da formação do

Monte, na passada quarta-
feira, em jogo que estava em
atraso da Zona 1 da 2.ª fase do
Nacional da 2.ª Divisão.

Quando falta disputar ape-
nas uma jornada para o final
desta fase do campeonato, a
equipa avancanense necessita
apenas de um empate para as-
segurar a promoção à divisão
principal, no jogo que se dis-
puta amanhã, frente FC Infesta,

que é o líder com mais dois
pontos (25).

A Artística de Avanca joga o
último encontro a partir das 12
horas, no Pavilhão de Salreu,
onde se espera muito público
para assistir a um desafio pro-
metedor. Recorde-se a forma-
ção orientada por Tiago Cunha
venceu este adversário no jogo
da primeira volta, por 38-35,
sendo a única derrota da equi -

pa de São Mamede de Infesta.
Mas esta partida vai também

decidir quem será o primeiro
classificado da Zona 1, que irá
disputar o título nacional da 2.ª
Divisão, com o vencedor da
Zona 2 em dois jogos (8 e 10
de Junho), frente ao Alavarium
ou SIR 1.º de Maio, duas equi-
pas que, curiosamente, se de-
fronta também amanhã (18
horas), em Aveiro. |

Andebol
Juniores
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À espera do milagre
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/

 
Campeonato decide-se esta tarde
 
 , 24 maio de 201406:10
 
 Já se passaram 13 longos anos desde o último título conquistado pelo Sporting, que hoje pode voltar
a ser campeão. Mas só se vencer hoje na receção, em Mafra, ao Sporting da Horta e se o Benfica
bater o FCPorto no Dragão Caixa. Esta conjugação de resultados na última jornada da fase final do
Grupo A permitirá aos leões frustrarem o primeiro hexa da história aos azuis e brancos e igualarem o
número de sucessos da equipa com mais êxitos na prova (18).
 
 Seria também uma excelente prenda na despedida da carreira do capitão Ricardo Dias, à espera do
milagre, pois o Sporting tem uma partida teoricamente fácil, mas não depende apenas de si:"Temos
de nos fazer bem o nosso trabalho. OSporting da Horta é equipa com qualidade, aguerrida, e nunca se
dá por vencida."
 
 A ajuda para o Sporting arrecadar pela primeira vez na sua história três troféus numa só temporada,
juntando a Supertaça com a Taça de Portugal, depende, no entanto, do labor dos arquirrivais. O
internacional acredita: "De facto, o Benfica não tem nenhum objetivo em concreto, pois irá apenas
lutar pelo terceiro posto. Mas há que ter em conta dois aspetos importantes: primeiro, vão lutar pelo
seu orgulho, apresentando todo o profissionalismo; depois, jogarão sem pressão, ao contrário do FC
Porto. Sendo assim, há que acreditar até ao fim e esperar que a 'estrelinha' nos guie até ao título.
Gostaria de acabar a carreira com esta conquista", desejou Ricardo Dias.
 
 Dragão sob brasas
 
 Depois de falhar o primeiro match point com um empate em Braga, ao FCPorto basta chegar a outra
igualdade para conquistar o hexa, mas não vai ter a vida fácil, pois o Benfica continua a impor
respeito, tendo ganho (23-25) esta época no Dragão Caixa, em plena fase regular do Campeonato.
 
 A jogar em casa, Ricardo Moreira, capitão do FCPorto, está de sobreaviso para o duelo no Dragão
Caixa:"Vai ser um clássico. OBenfica quer ganhar, embora não esteja na luta pelo título como
gostaria. Será um jogo combativo, mas numa situação privilegiada e com tudo na mão para
ultrapassarmos com sucesso a derradeira jornada", defendeu.
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

O dia 17 de Maio promete ficar
na história do ainda curto trajec-
to do Arsenal da Devesa. A vitó-
ria do passado sábado sobre a
Juve Lis (25-22) confirmou ofi-
cialmente a subida à II Divisão,
isto no primeiro ano em que a
modalidade foi instituida no clu-
be bracarense.

Um dos grandes alicerces deste
projecto e que tem quota parte
do sucesso obtido até agora é
Carlos Saraiva, responsável  pe-
la secção do andebol do clube.
Apelidado como o “presidente
do andebol” por Rui Ferreira, o
treinador da equipa, o papel e
trabalho de Carlos Saraiva é es-
secial em toda a estruturação do
plantel e do futuro que passa
agora pela II Divisão Nacional.
“Nós assumimos desde o início
a subida de divisão, até porque
sabíamos de antemão o plantel
que tínhamos ao nosso dispor, a
forma como foi trabalhado e pla-
neado... são jogadores de muita
qualidade. Nós fizemos um
plantel, inicialmente, para jogar
a II Divisão e portanto a subida
foi sempre algo que planeamos”,
refere Carlos Saraiva.  Sobre as
ambições a curto e a médio -
longo prazo da formação arsena-
lista, estas passam claramente
pela conquista da III Divisão
Nacional e posteriormente pela
preparação da próxima tempora-
da.  “O objetivo nesta altura é
vencer o título nacional, pois sa-

bemos que é algo que pode dar
outra envolvência ao projecto.
Acabar a prova sem qualquer
derrota é outra das pretensões,
mas vencer esse título seria mui-
to importante. Agora e olhando
para a II Divisão, sabemos que
as coisas vão ser bastante dife-
rentes, até porque é uma divisão
mais técnica, mais difícil, mais
competitiva e também por isso o
plantel já está a ser constituído
há dois meses. Neste momento
posso dizer que 80 por cento do
plantel vai renovar, o treinador
vai igualmente continuar e nesta
altura também já temos duas

aquisições para a próxima época
praticamente fechadas, que são o
Miguel (guarda-redes do Boa-
vista) e ainda o Vasco Areias
(ex-júnior e senior do ABC)”.

Com o aumento óbvio de com-
petitividade proporcionado pelo
salto de divisão, o planeamento
da próxima época já se desenro-
la a todo o gás, tendo a constitui-
ção do plantel do Arsenal da De-
vesa total prioridade na hora de
encarar os desafios que aí se
aproximam. “Vamos continuar a
trabalhar e estaremos, como é
natural, atento às dispensas do
ABC. Este projecto também

passa por dar envolvência a atle-
tas jovens que possam ter pers-
pectiva de futuro na modalidade.
O plantel este ano tinha cinco a
seis atletas com mais maturida-
de, mas esse aspecto vai ser alte-
rado para a nova época, porque
entendemos que os jovens que
cá estão já ganharam rodagem e
maturidade suficientes”, prosse-
gue Carlos Saraiva. Todo este
trabalho já posto em marcha e li-
derado pelo responsável pelo an-
debol do Arsenal pretende cul-
minar com “a esperança de fazer
uma grande temporada para o
ano", conclui Carlos Saraiva.

“Orgulho para a família arsenalista”
AINDA A SABOREAR A SUBIDA DE DIVISÃO, a incursão do Arsenal da Devesa pelo andebol tem-se revelado um sucesso.
Carlos Saraiva, um dos grandes responsáveis pelo projecto, fala sobre os próximos passos e ambições da formação bracarense.

DR

Sucesso da equipa bracarense no primeiro ano de competição... e agora luta pelo título nacional

“Assumimos desde o início
a subida de divisão, até
porque sabíamos de
antemão que o plantel ao
nosso dispor era de grande
qualidade. O objectivo
nesta altura é vencer o
título nacional da III
Divisão, pois sabemos
que é algo que pode dar
outra envolvência ao
nosso projecto.

+ mais
Este é o primeiro ano do
Arsenal da Devesa no
andebol. Carlos Saraiva é o
responsável pela
modalidade no clube
arsenalista.

Rui Ferreira é o treinador
da equipa e nesta altura
existe a garantia da sua
permanência para a
próxima temporada... já
na II Divisão Nacional.

A conquista do título
nacional da III Divisão  é
agora a grande meta do
clube.

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Com muitos anos de andebol nas
costas, Miguel Queirós é uma
das peças importantes do projec-
to do Arsenal da Devesa. O capi-
tão da equipa bracarense não es-
conde o orgulho pela subida de
escalão e ainda por fazer parte
deste projecto que exige a todos
os envolvidos muita dedicação.
“É uma alegria muito grande pa-
ra a familia arsenalista, é um
projecto que começou este ano e
que envolve muito sacrifício e
dedicação por parte da direcção

e por parte destes atletas. Ao
longo da temporada fomos tra-
balhando sob uma grande orien-
tação técnica e passo a passo
conseguimos subir à II Divi-
são... e até agora sem qualquer
derrota. Neste momento quere-
mos dar outra alegria a este pú-
blico fantástico que sempre nos
tem apoiado e dar-lhes o título”,
refere Miguel Queirós.

O plantel do Arsenal da Devesa
é composto por muita juventude
de alguns dos atletas, algo que é
contraposto pela experiência de
outros, como é o caso do jogador
e capitão arsenalista. “Da minha

parte tento sempre controlar um
bocado as emoções dos mais jo-
vens através da minha experiên-
cia, tento falar com os atletas
com mais calma, mesmo nos
treinos a minha posição é dife-
rente. Em relação ao futuro, Mi-
guel Queirós é ambicioso e acre-
dita que a equipa pode lutar
pelos primeiros lugares na pró-
xima temporada. “São jovens
muito talentosos e sem dúvida
que podemos orgulhar Braga na
II Divisão. Acredito mesmo que
com um ou outro reforço pode-
mos lutar para os lugares cimei-
ros”, conclui.

DR

Até ao momento, a equipa bracarense venceu todos os jogos

Miguel Queirós confiante no futuro da equipa

“Um ou dois reforços e lutaremos pelos lugares cimeiros”

Página 13



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 10,85 x 7,16 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54041440 23-05-2014

ANDEBOL

Arsenal 
da Devesa:
depois 
da subida
venha 
o título
Pág. 27
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

Entrou em acção no Troféu Rei-
tor 2014 mais uma das modali-
dades colectivas, desta vez foi o
andebol misto marcar a sua es-
treia. Com cinco equipas na cor-
rida ao ceptro de campeã, a com-
petição deste ano não conta com
a equipa campeã em título (En-
genharia Civil). Espera-se assim
um torneio muito renhido e
emotivo, no qual todos vão ten-
tar dar o seu melhor e arrecadar
o título para o seu curso.

O primeiro jogo opôs a equipa
de Gestão a Eng.ª Biomédica,
com vitória dos gestores por cla-
ros e expressivos 14-5.

No futsal masculino e quando
faltam cerca de dez jogos para
terminar esta fase de grupos, co-

meça a notar-se que as equipas
estão na fase do tudo ou nada.
Nesta jornada Contabilidade de-
frontou Gestão num jogo muito
equilibrado que terminou com o
triunfo de Contabillidade por re-
nhidos 3-2. A outra partida colo-
cou em lados opostos as equipas
de Química e Marketing, com os
químicos a vencerem por 4-1.

Eng.ª Biológica e Doutoramen-
to em Materiais proporcionaram
um bonito jogo com vitória dos
primeiros por 3-2. Psicologia e
Medicina lutavam pelo segundo
lugar do grupo D, sendo que no
caso de Medicina a vitória colo-
caria a equipa com os mesmos
pontos do primeiro (Mestrado
Ed. Física). E foi o que aconte-
ceu, embora Psicologia tenha
começado melhor, mas Medici-
na levou a vitória final por 5-2.

Troféu Reitor 2014

Andebol entrou ontem
em acção na UMinho
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FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho joga ama-
nhã, na Maia, diante do 
Águas Santas. Existem mil 
razões para tentar triunfar 
diante dos maiatos. Entre 
elas, um lugar no pódio, 
acabar o campeonato em 
grande e ainda “vingar” a 
única derrota caseira em 
toda a temporada. 

Para falar do jogo, o trei-

nador do ABC chamou o 
júnior Tomás Albuquerque, 
«líder da formação e capi-
tão dos juniores», como for-
ma de premiar as suas atua-
ções, mormente diante do 
FC Porto, mas também por-
que Tomás simboliza a for-
mação do ABC, como expli-
cou Carlos Resende.

Sobre o adversário de 
amanhã, o jovem acade-
mista não teve medo das 

ABC quer vitória e pódio

Carlos Resende e Tomás Albuquerque querem fechar a época com um triunfo

MIL RAZÕES PARA VENCER AMANHÃ O ÁGUAS SANTAS

palavras. «O Águas San-
tas foi a única equipa que 
nos ganhou aqui esta épo-
ca. Portanto, de certa for-
ma queremos vingar essa 
derrota. Por outro lado, só 
pelo facto de se ganharmos 
podermos ficar em terceiro 
lugar que é neste momen-
to o objetivo pelo qual lu-
tamos, uma vez que já tí-
nhamos conseguido a Eu-
ropa. Por isso, vamos lá 

com tudo para trazermos 
a vitória», disse.

Tomás Albuquerque  con-
sidera que, em termos orça-
mentais,  Águas Santas está 
ao nível do ABC. «Mas nós 
somos superiores em ter-
mos desportivos e quere-
mos vencer».

Lutar pelo 3.º lugar
Por seu turno, o técnico 

Carlos Resende mostrou-
-se satisfeito pelo facto do 
ABC/UMinho depender de 
si próprio para conseguir 
o terceiro lugar. «Depen-
der de nós é um fator ex-
tremamente interessante 
para nós. Ou seja, sabemos 
que se vencermos o Águas 
Santas, ficamos em tercei-
ro, o acaba por ser um fa-
tor motivacional bastante 
forte», considera.

O treinador academis-
ta falou ainda da incerte-
za em todos os lugares do 
pódio, o que é bom para 
quem organiza o campeo-
nato nacional.

FRANCISCO DE ASSIS
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Troféu Reitor com andebol
O troféu Reitor prosse-

guiu, ontem, na Universi-
dade do Minho, com o an-
debol a entrar em ação. 
Com cinco equipas na cor-
rida ao “cepto” de campeã, 
a competição deste ano 
não conta com a campeã 
em título (Engenharia Ci-
vil). O primeiro jogo opôs 
a equipa de Gestão a Eng. 
Biomédica e desde cedo 
se percebeu que os futu-
ros Gestores iriam conse-
guir “gerir” bem o jogo e 
levar de vencida a equipa 
de Biomédica. Foi o que 
aconteceu, com 14-5.

No futsal masculino e 
quando faltam cerca de 
10 jogos para terminar 
esta fase de grupos, come-
ça a notar-se que as equi-
pas estão na fase de tudo 
ou nada e deixam mesmo 

“tudo em campo” na luta 
pela passagem à fase se-
guinte.

Nesta jornada Contabili-
dade defrontou Gestão, a 
quem venceu por 3-2.

A outra partida colocou 
em lados opostos as equi-
pas de Química e Marke-
ting. Um jogo que ficou a 
dever muito ao “fair play” 
(com quatro expulsões) e 
que acabou por ser ganho 
por Química por 4-1.

Eng. Biológica e Dou-
toramento em Materiais 
proporcionaram um bom 
jogo, com os primeiros a 
vencer por 3-2. 

Psicologia e Medicina lu-
tavam pelo segundo lugar 
do grupo D, sendo que no 
caso de Medicina a vitória 
colocaria a equipa com os 
mesmos pontos do primei-

ro (Mestrado Educação Fí-
sica). E foi isso mesmo que 
aconteceu, com Medicina 
a vencer por 5-2. 

Em Guimarães, MIEG-
SI e Eng. Civil mediram 
forças num encontro que 
terminou empatado (1-1).

Na outra partida, Ele-
trónica venceu MIECOM 

por 5-1.
No futsal feminino, a 

competição é liderada pela 
equipa de Gestão que no 
último jogo voltou a go-
lear, desta a equipa de Me-
dina por 8-2.  A outra par-
tida opôs LEI a Eng. Bio-
lógica, com esta a vencer 
por 3-2.

Um pormenor de um dos encontros de andebol
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Portugal com Montenegro, Croácia, Angola, China e França no Mundial sub-18 de
andebol
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23 Mai, 2014, 14:11
 
 Portugal vai ter as seleções de Montenegro, Croácia, Angola, China e França como dversárias no
Mundial de sub-18 de andebol feminino, a decorrer de 20 de julho a 03 de agosto, na Macedónia,
ditou hoje o sorteio.
 
 A seleção portuguesa vai disputar a fase preliminar integrada no Grupo D em Ohrid, entre 20 a 26 de
julho, finda a qual os quinto e sexto posicionados de cada grupo "descem" à Taça Presidente e os
quatro primeiro disputam a os "play-offs".
 
 Nos "play-offs" cruzam-se os quatro primeiros classificados de cada
 
 grupo, em jogos marcados para 28 de julho, em Ohrid e Strumica.
 
 Esta fase será seguida dos quartos de final, em Ohrid, a 30 de julho,
 
 e pelos jogos de atribuição dos 9. ao 16. lugar, em Strumica, a 30, 31
 
 de julho e 02 de agosto.
 
 Os derrotados dos quartos de final disputam os jogos de atribuição dos 5. ao 8. lugares, em Ohrid, a
01 de agosto.
 
 As meias-finais decorrem a 01 de agosto, em Ohrid, e a final, terá lugar no mesmo sítio, a 03 de
agosto.
 
 A campeão mundial Dinamarca ficou integrada no Grupo C, com a anfitriã Macedónia, Roménia,
Uzbequistão, Alemanha e Argentina.
 
 Constituição dos grupos:
 
 - Grupo A (Skopje): Suécia, Coreia, Cazaquistão, Brasil, Tunísia e Holanda.
 
 - Grupo B (Ohrid): Rússia, Noruega, Japão, Hungria, Paraguai e Congo.
 
 - Grupo C (Strumica): Dinamarca, Roménia, Macedónia, Uzbequistão, Alemanha
 
 e Argentina.
 
 - Grupo D (Ohrid): Portugal, Montenegro, Croácia, Angola, China e França.
 
Lusa
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