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Arsenal Andebol com ambição para a segunda fase

Nascido para vencer

Se dúvidas houvesse, elas têm sido completamente des-
feitas. A equipa de andebol do Arsenal da Devesa tem fei-
to um trajeto notável na III Divisão Nacional e logo na sua 
época de estreia.

Formado há sensivelmente sete meses, o conjunto bra-
carense, orientado pelo experiente treinador Rui Ferreira, 
tem dado cartas na modalidade e nem a recente elimina-
ção da Taça de Portugal diante do CCR Fermentões, man-
chou a sua caminhada, evidenciando uma postura ganha-
dora e uma qualidade de jogo ao nível dos melhores.

Composto por atletas que não conseguiram singrar na 
equipa sénior do ABC, o Arsenal Andebol terminou a pri-
meira fase da competição no primeiro lugar da sua série, 
sem qualquer derrota, preparando-se para iniciar a se-
gunda etapa com «muita ambição». O sorteio ditou que 
os primeiros dois jogos são fora de portas, com o primei-
ro a acontecer já amanhã, diante do Boavista, seguindo-
-se uma partida na casa do Albicastrense.

Na luta pelo acesso à II Divisão Nacional, as expetativas 
do Arsenal são «elevadas». «Há grandes equipas nesta fase 
e vamos fazer viagens longas e complicadas. Mas os atletas 
estão motivados e têm uma qualidade de jogo notável, ca-
paz de lutar pela vitória em todos os jogos. Estamos muito 
confiantes», refere o diretor desportivo Carlos Saraiva.

O responsável não está surpreendido com a performan-

ce dos atletas, «dado o conhecimento que tinha dos mes-
mos e do seu enorme valor» e acredita no sucesso do pro-
jeto. «Primeiro queremos subir de divisão e acredito que 
vamos conseguir. Seria um feito para o Arsenal e para a 
própria cidade, porque este projeto fez renascer o andebol 
em Braga que estava adormecido. Depois, no futuro, pre-
tendemos criar bases e estrutura para nos próximos três/
/quatro anos subirmos um pouco mais», assinala.

Carlos Saraiva lamenta ainda «a falta de um espaço pró-
prio para treinar e jogar», ambiciona «maiores apoios de 
empresas locais» e deixa uma mensagem à população bra-
carense. «Muitas pessoas torceram o nariz quando iniciá-
mos esta equipa. A abertura agora é maior. Já vemos nos 
jogos a paixão de muita gente pela modalidade e nós pre-
tendemos ser uma solução. Espero realmente que vejam 
este exemplo, não como um clube de rua, mas uma mais-
valia do andebol em Braga», termina.

Refira-se ainda que, para além da equipa sénior, o Arse-
nal Andebol apostou também na formação, quando aderiu 
ao projeto de andebol nas escolas, denominado “Andebol 
4 Kids”, numa parceria com a Associação de Andebol de 
Braga e a Federação de Andebol, com a sua ação a incidir 
atualmente em diversas escolas de S. Lázaro: Escola EB 1 do 
Carandá; Escola EB1/JI S. Lázaro e EB1 Fujacal, movimen-
tando cerca de 140 crianças na prática do andebol.
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� É já este sábado que arranca a
zona Norte da segunda fase da 3.ª Di-
visão de andebol masculino. Duas
equipas da região estão entre as
apuradas para este grupo de oito
onde serão definidas as promoções
ao segundo escalão. A Juventude do
Lis, de Leiria, começa por visitar o
Gondomar Cultural, enquanto o SIR
1.º de Maio, de Picassinos, Marinha
Grande, joga no pavilhão do ACD
Monte. Os dois primeiros sobem à 2.ª
Divisão, numa série que se prolonga
até 7 de Junho e de que fazem ainda
parte o Arsenal Devesa, Albicas-
trense, Boavista e Estarreja. João Marques, da Juve Lis

Equipas de andebol da região 

Juve Lis e SIR 1.º de Maio 
jogam subida à 2.ª Divisão

Página 9



A10

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,86 x 19,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52561728 20-02-2014

Página 10



A11

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,88 x 14,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52562055 20-02-2014

Página 11



A12

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 18,40 x 13,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52558543 20-02-2014

A SIR 1º de Maio orga-
niza, no sábado, dia 22 de 
Fevereiro, pelas 9h30, um 
torneio de promoção do an-
debol dirigido a jovens entre 
os 8 e os 12 anos de idade, 
no pavilhão Nery Capucho.

O andebol, praticado na 
Sociedade de Instrução e Re-
creio 1º de Maio, é a única 
modalidade coletiva desen-
volvida na Marinha Grande, 
desde os 6 anos até à idade 
adulta, envolvendo aproxi-
madamente 200 atletas de 
ambos os sexos.

Com todos os escalões, a 
partir dos 11 anos de idade, 
a disputar provas nacionais, 
a captação de novos atletas 
afigura-se crucial à manuten-
ção do actual nível de forma-

ção e competição do clube.
Com este objetivo em 

mente, a SIR 1º de Maio irá 
desenvolver uma iniciativa 
de promoção deste despor-
to, num tom informal, para 
jovens entre os 8 e os 12 
anos de idade, que está mar-
cada para o próximo dia 22 
de Fevereiro (sábado), às 
9h30 e irá contar com a aju-
da de alguns dos atletas do 
clube.

A participação é inteira-
mente gratuita, pelo que os 
responsáveis solicitam ape-
nas aos pais o acompanha-
mento dos seus educandos, 
na data e hora previstas, ao 
Pavilhão Nery Capucho, lo-
cal onde decorrerá o evento.

Entretanto as equipas de 

juvenis e iniciados femininos 
da SIR 1º de Maio disputa-
ram no passado fim-de se-
mana a primeira jornada da 
segunda fase dos respetivos 
campeonatos nacionais. Am-
bas as equipas triunfaram 
arrecadando duas vitórias 
para o clube de Picassinos.

 A segunda fase do 
campeonato nacional de 
andebol arrancou no passa-
do sábado, dia 15, com a 
equipa de juvenis femininos 
a vencer em casa a  JAC Al-
canena por 39-28.

Recorde-se que a equipa 
de Alcanena foi, na primeira 
fase, a primeira classificada 
na série da qual fazia par-
te também a SIR, pelo que, 
com esta vitória, apesar de 

ainda na primeira jornada, 
a SIR assume-se como uma 
das candidatas a lutar pela 
passagem à fase final.

No domingo, dia 16, foi 
a vez da equipa de iniciados 
femininos receber em casa a 
equipa do Gil Eanes e a ven-
cer por 22-16.

Para a próxima jornada, 
a equipa de juvenis femi-
ninos recebe, às 16 horas 
do dia 22 de Fevereiro (sá-
bado), o ARE Porto Alto, 
enquanto que a equipa de 
iniciados femininos, também 
em casa, tem jogo marcado 
para dia 23 de Fevereiro 
(domingo) às 15 horas, com 
a JAC Alcanena, ambos os 
jogos a realizar no pavilhão 
Nery Capucho. ß

 Ò andebol

sir 1º MaiO OrGaniza tOrneiO De CaPtaçãO
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