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A Resolução do Conselho do Gover-
no n.º 66/2013, de 21 de junho, que 
revoga os anteriores diplomas de 
2005 e 2007, estabelece os critérios 
subjacentes aos contratos-programa 
entre a secretaria regional do Turis-
mo e as coletividades desportivas 
para as épocas de 2013/14, 2014/15 
e 2015/16.
Tendo a promoção externa das 
ilhas como principal argumento, o 
Governo estabelece que, para o fu-
tebol, têm direito ao denominado 
“apoio da palavra Açores” o clube 
que participe na Liga e tenha obtido 
a melhor classificação na época an-
terior, o clube que participe na Se-
gunda Liga e tenha obtido a melhor 
classificação na época anterior e os 
clubes que, no máximo de quatro, 
participem no Campeonato Nacio-
nal de Seniores, sendo que, caso 
se verifique um número superior, 
os contratos serão celebrados com 
os clubes mais bem classificados na 
temporada anterior. 
No que toca às modalidades de 
andebol, basquetebol, hóquei em 
patins, voleibol, ténis de mesa e 
futsal, em masculinos e femininos, 
serão celebrados contratos com o 
clube que participe no nível com-
petitivo mais elevado e tenha obti-
do a melhor classificação na época 
anterior, independentemente de a 
competição ser ou não de índole 
profissional.
Para efeitos da determinação do 
clube com o qual será celebrado 
contrato, prefere sempre aquele 
cuja equipa, pela ordem seguinte, 
seja a melhor classificada das equi-
pas que desçam de nível competiti-
vo, das equipas que se mantenham 
e das equipas que subam de nível 
competitivo.
Quanto ao automobilismo, os con-
tratos-programa são celebrados 
com a associação desportiva, com 
sede nos Açores, que organize a 
competição regional com maior 
notoriedade e com o piloto que, 
cumulativamente, participe no 
Campeonato Nacional de Ralis, seja 
o campeão açoriano no ano anterior 
ao ano do contrato e participe em 
ralis do Campeonato dos Açores 
há pelo menos três anos ou épocas 
consecutivas.
Poderão ainda ser celebrados con-
tratos-programa com outros atletas 
de modalidades individuais, desde 
que a sua notoriedade seja relevan-
te e os mesmos sejam considerados 
formados nos Açores.  

RESOlUÇÃO N.º 66/2013

Os critérios do
apoio do Turismo
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Treinos do Nacional,
9h e 17, Choupana (Abertos). •
Treinos do Marítimo, 9h e 18h,
Santo António. • Treinos do Marí-
timo B, 10h e 17h, Santo António.
• Campeonato do Mundo de Sub-
20, na Turquia, até sábado. • FC
Porto parte para estágio na Ho-
landa. CICLISMO • Edição 2013
do “Tour” (Volta a França em Bici-
cleta), até dia 21. ANDEBOL DE
PRAIA • Inscrições para o Cir-
cuito de Andebol de Praia (3 eta-
pas), na Marina do Lugar de
Baixo, Calheta e Santana. DIVER-
SOS • Assembleia-Geral do CF
União (Eleição dos Órgãos Sociais
biénio 2013/2015), 18h/20h,
Complexo do Vale Paraíso, na Ca-
macha. • Campo de Férias “GAR-
RAS” (para jovens dos seis aos 13
anos), pelo CS Marítimo, até dia
31. • O Club Pés Livres da Ma-
deira – Associação de Monta-
nhismo realiza
passeio/viagem/excursão à Poló-
nia, até amanhã. TÉNIS/PADEL
• Inscrições para a 1.ª Etapa do
Torneio de Ténis do Ferraz TC, nos
escalões Seniores e Veteranos
+50 anos, e para 2.ª Etapa Padel,
até quarta-feira. • Abel Pais, do
CSCDCM Porto Santo, no Cam-
peonato Nacional Sub-12, no Vila-
mouraténis, em Quarteira, até sá-
bado. TÉNIS-DE-MESA • O
técnico Hélder Melim (CSD C.ª de
Lobos) orienta Selecção Nacional
de Cadetes masc. Tendo em vista
os Campeonatos da Europa de
Jovens, em Lourosa (Aveiro), até
quarta-feira. AUTOMOBILISMO
• Inscrições com desconto para o
Rali Vinho Madeira, até hoje. CA-
NOAGEM • Actividade de Ocupa-
ção dos Tempos Livres na Ponta
do Sol, até 9 de Agosto.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Numa iniciativa muito saudada
pelo ‘mundo’ do andebol braca-
rense, o Arsenal da Devesa apre-
sentou ontem a sua mais recente
aposta: a secção de andebol.

O clube liderado por Henrique
Ferreira aceitou dar o nome à
causa, que foi apresentada por
Carlos Saraiva, para a criação de
uma secção de andebol com o
nome da histórica instituição
bracarense.

Foi uma junção de vontades
que permitiu avançar com esta
aposta e dar início áquele que
poderá ser, no futuro, mais um
dos grandes clubes de andebol a
nível nacional, como referiram
os intervenientes na apresenta-
ção. Para Henrique Ferreira, pre-
sidente da direcção do Arsenal
da Devesa, esta é uma aposta
que faz todo o sentido porque
vai “permitir dar mais visibilida-
de ao clube, não a nível da cida-
de ou da região, porque toda a
gente conhece o Arsenal, mas

sim a nível nacional, uma vez
que a equipa vai disputar o cam-
peonato nacional de andebol”.

“Penso que temos aqui todas as
condições para criarmos uma
boa equipa de andebol. Temos
bons jogadores, espaços para
treinar e jogar e pessoas que co-
nhecem muito bem a modalida-

de. Por isso mesmo, penso que
esta secção pode vir a ter muito
sucesso no futuro”, considerou o
presidente da direcção.

A vereadora do Desporto da
Câmara Municipal de Braga,
Palmira Maciel, também teceu
algumas considerações, afir-
mando que sempre sentiu o Ar-

senal da Devesa como um clube
“simpático e trabalhador” e que,
por isso mesmo, acredita no su-
cesso que esta nova modalidade
pode vir a ter.

“Sempre tive a ideia de que o
Arsenal é um clube que quer
crescer. E aqui está uma exce-
lente oportunidade para tal. O

clube precisava de estruturas fí-
sicas para treinar e jogar e, com
o apoio da autarquia foi possível
encontrar esses espaços”, come-
çou por considerar Palmira Ma-
ciel, acrescentando ainda que: “o
aparecimento desta nova moda-
lidade é muito positivo para o
desporto da cidade. Vejo neste
clube e nos seus responsáveis
gente séria para avançar com es-
te projecto e acredito que estão
reunidos os ingredientes neces-
sários para que este clube tenha
muito sucesso a todos os níveis”.

O clube conta também com o
apoio da Junta de Freguesia de
São Lázaro que, na pessoa do
presidente João Pires, fez ques-
tão de afirmar que, no que “for
possível, a junta de freguesia es-
tará presente para ajudar”.

Numa primeira fase, o andebol
do Arsenal da Devesa vai ter
uma equipa sénior masculina,
que vai disputar o campeonato
nacional da III divisão, e os es-
calões de bambis e minis mistos.

Para os jogos, a equipa vai uti-
lizar as instalações do pavilhão
Flávio Sá Leite, enquanto os
treinos se realizam no pavilhão
da Escola André Soares.

Manuel Moreira

“Arsenal tem todas
as condições para
chegar longo no
andebol nacional”

“É sempre muito importante o
aparecimento de novas equipas.
No andebol isto é ainda mais im-
portante quando falamos do es-
calão de seniores. A cidade per-
deu a equipa do Sp. Braga e o
ABC não tem capacidade para
escoar todos os jogadores que
forma no seu escalão de juniores
para a sua equipa sénior. A maior
parte dos jogadores do ABC que
acabavam o escalão de juniores
não tinham possibilidade de dar
continuidade à sua carreira na
cidade e mesmo no concelho de
Braga. A criação desta secção de
andebol do Arsenal dá a hipótese
a esses jovens de continuarem a
praticar a modalidade.”

“Para a Associação de Andebol

de Braga também é muito im-
portante o surgimento de mais
um clube, porque passamos a ter
uma cota maior de clubes no pa-
norama nacional. Neste momen-
to temos dois clubes na I divisão
(ABC e AC Fafe), dois na II
(Desp. Xico Andebol e Fermen-
tões) e agora também o Arsenal
na III divisão nacional. É um
projecto que acreditamos que
tem pernas para andar para, num
futuro próximo, aspirar a outra
posição.

Arsenal da Devesa deu início
a aposta forte no andebol
CLUBE BRACARENSE DEDICA-SE A NOVA MODALIDADE Arsenal da Devesa apresentou, ontem,
o seu mais recente projecto: a secção de andebol que, na nova temporada, vai disputar, a nível sénior,
a III divisão nacional. Clube vai também ter, para já, dois escalões de camadas jovens.

DR

Palmira Maciel, Henrique Ferreira, João Pires, Carlos Saraiva e Manuel Moreira apresentaram o andebol do Arsenal da Devesa

Carlos Saraiva é o director
desportivo do andebol
do Arsenal da Devesa e con-
ta com o apoio, na direcção
de João Bastos, Joaquim
Parrancho, António Pereira
e João Costa.
Secção de andebol usa o
nome do Arsenal, mas é
completamente autónoma
em relação à secção de fu-
tebol do clube.

Carlos Saraiva

“Este vai ser um
projecto pioneiro no
país e que vai crescer
muito no futuro”

“Durante seis anos fui director
no ABC. No último ano de man-
dato apresentei ao vice-presi-
dente da Federação Portuguesa
de Andebol um projecto para
criação de equipas B, para per-
mitir aos jogadores que deixa-
vam de ser juniores a possibili-
dade de continuarem a carreira.
Apresentei o projecto ao ABC
mas decidiram não avançar. Pen-
sei numa solução e cheguei à de-
cisão de que o Arsenal da Deve-
sa era o clube ideal porque
Braga é a cidade arsenalista. Pe-
lo nome, pela localização e pelo
facto de que, na década de 90, as
pessoas desta zona eram os
maiores adeptos do ABC, apre-
sentei o projecto ao presidente

que mostrou total abertura e co-
meçamos a trabalhar no sentido
de desenvolver o projecto, tendo
contado com o apoio incansável
da Associação de Andebol de
Braga, da Federação Portuguesa
de Andebol, da Junta de Fregue-
sia de São Lázaro e, claro, da
Câmara Municipal de Braga.”

“Este vai ser um projecto pio-
neiro no país. Estamos em con-
versações com as escolas da fre-
guesia para introduzir o andebol
nos miúdos dos seis aos 9 anos.”
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Arsenal aposta em andebol
Pág. 19

CA
RL

OS
 C

OS
TI

NH
A 

SO
US

A

Página 4



A5

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 25,83 x 31,31 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 48618739 07-07-2013

«Fomentar o andebol 
na cidade de Braga»

ANTÓNIO VALDEMAR 

O Arsenal da Devesa 
apresentou, ontem à tar-
de, o seu projeto para o 
andebol que vai absorver 
uma equipa sénior e os 

escalões mistos de bam-
bis e minis. A secção de 
andebol vai funcionar de 
forma autónoma e vai ter 
como diretor desportivo 
Carlos Saraiva, mentor 
da ideia. 

«O projeto inicial era 
para ser lançado no ABC 
onde fui treinador duran-
te seis anos, mas foi rejei-
tado. Por isso, abordei o 
presidente do Arsenal por-
que este era o clube ideal 

para formar uma equipa de 
andebol, quer pelo nome 
quer pela localização. Os 
adeptos do Arsenal têm o 
“bichinho” do andebol e o 
clube mostrou total dispo-
nibilidade», começou por 

ANTÓNIO VALDEMAR

ARSENAL DA DEVESA APRESENTOU NOVO PROJETO

Alguns dos jogadores e dirigentes da equipa de andebol do Arsenal da Devesa 

Carlos Saraiva falou ainda 
num projeto pioneiro que vai 
nascer nas quatro escolas 
da freguesia. A criação dos 
escalões de bambis e minis 
para as crianças entre os seis 
e nove anos. «Existe uma 
brecha nestes escalões no 
ABC que apenas tem vinte e 
poucos miúdos. Nós queremos 
envolver os mais de 200 e tal 
das quatro escolas primárias 
da freguesia de São Lázaro. 
Assim, quando chegarem ao 
preparatório já levam bases da 
modalidade e os treinadores 
que os receberem podem saltar 
algumas etapas», disse. 

Projeto pioneiro no país 

Equipa do 
Arsenal da De-vesa vai jogar no pavilhão Flávio Sá Leite e treinar no André Soares.

Mesa que presidiu à apresentação 

Equipa sénior 
praticamente formada 
com ex-juniores do ABC  

O desenho da equipa sénior de andebol do Arsenal 
da Devesa, que vai militar na III Divisão Nacional, 
está praticamente feito e vai contar com 16 atletas na 
sua grande maioria ex-juniores do ABC. Os jogos vão 
disputar-se no Pavilhão Flávio Sá Leite e os treinos na 
escola André Soares. O nome do treinador também já 
está definido e será divulgado em breve. Os escalões de 
bambis e minis serão treinados por atletas do clube. 

PRESIDENTES SATISFEITOS 

Este projeto tem
pernas para andar

O presidente do Arsenal da Devesa mostrou-e satis-
feito com a abertura do clube a outra modalidade.

«Este clube sempre esteve virado para o futebol, 
embora tivéssemos no passado uma equipa de 
atletismo. No entanto, é bom o clube ter outras 
modalidades. Vamos dar o apoio logístico e oferecer 
as nossas instalções, mas quero realçar que é um 
projeto autónomo», disse Henrique Ferreira.

«Pode ser um bom clube 
a nível nacional»

Manuel Moreira, presidente da AA Braga referiu 
que este projeto tem pernas para andar. «O projeto 
do ABC, que em nada colide que este, tem uma 
falha que é a integração dos seus atletas juniores.  
Este projeto vem colmatar essa lacuna. Penso que 
este clube tem todas as hipóteses de ser um bom 
clube a nível nacional», atirou o líder associativo. A 
secção de andebol do Arsenal vai ter como dirigentes 
Carlos Saraiva, João Vaz, João Costa, António Pereira 
e Joaquim Parrancho.

referir o homem forte do 
andebol do Arsenal. 

Carlos Saraiva subli-
nhou ainda que a cria-
ção deste  projeto visa 
fomentar a modalidade 
na cidade de Braga e 
dar-lhe uma nova alma. 
«Braga é uma cidade de 
respira andebol e não 
percebo porque está a 
morrer. O ABC está a ser 
ultrapassado por outros 
clubes. Nós queremos 
ser uma muleta do ABC 
embora iremos trilhar o 
nosso caminho. Já fize-

mos um protocolo com 
a direção do ABC e to-
dos os atletas que eles 
virem que têm qualidade 
para singrar o clube esta-
mos recetivos a recebê-
los e dar-lhes minutos de 
jogo. Queremos ser um 
complemento do ABC e 
ainda bem que eles en-
tenderam isso», vincou, 
agradecendo o apoio da 
Federação Portuguesa 
de Andebol de Portugal, 
Associação de Andebol 
Braga e Câmara Munici-
pal de Braga.
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Arsenal da Devesa 
cria equipa 
de andebol

DESPORTO • PÁGINA 25
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Praia fluvial de Macedo de Cavaleiros

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9be5283-00a3-4107-bc5b-

98b06d83e51a&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Em Macedo de Cavaleiros existe uma praia fluvial que é um autêntico oásis no nordeste transmontano.
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ANDEBOL A equipa de Inicia-
dos masculinos do Alavarium
venceu o 33.º Torneio Cidade de
Almada, um dos mais antigos e
prestigiados torneios do país, en-
cerrando da melhor maneira a
época desportiva, depois da par-
ticipou na fase final nacional da
categoria.

Na primeira fase do torneio,
os jovens aveirenses registaram
duas vitórias, frente ao União e
Progresso (26-21) e ao Colégio
Camões (29-25), e uma derrota
diante do Sporting (26-28), clas-
sificando-se no segundo lugar
do grupo.

Apurado para as meias-finais,
a equipa do Alavarium defron-

tou o Belenenses, campeão re-
gional de Lisboa, a quem venceu
por esclarecedores oito golos de
vantagem (32-24). Já na final, vol-

tou a encontrar a equipa do
Spor ting e, após um jogo intenso,
ganhou por 18-14, conquistando
o troféu de vencedor. |

Iniciados do Alavarium
vencem em Almada

A equipa do clube aveirense que competiu em Almada

D.R.
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