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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Tiago Oliveira, jovem pivot do Arsenal da
Devesa que transita da época anterior,
concorda com a opinião generalizada de
que no próximo campeonato da I Divisão
as equipas estão mais fortes. Ainda assim,
observa que “a perspectiva é boa, porque
temos uma equipa nova”.

Reconhecendo que, apesar de o clube ar-
senalista ainda estar a aguardar a chegada
de jogadores, afirma que “temos de traba-
lhar com os que temos”, garante logo que
“vamos fazer o nosso melhor para alcan-
çarmos os objectivos”.

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

João Saraiva, ponta-esquerda do Arsenal
da Devesa, transita do plantel da época
anterior. Referindo-se à temporada que se
aproxima, considera que “este vai ser um
campeonato diferente”, pois, explica
adiante, “temos uma equipa praticamente
nova”.

Admitindo que saíram do clube jogado-
res com mais experiência, sustenta que
ainda assim, com os novos jogadores a
entrar está a ser construída “uma equipa
com valor” e que “com trabalho podemos
fazer bons resultados e surpreender”.

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Três jornadas antes de concluir a
2017/18, já o Arsenal da Devesa
tinha garantido a continuação na
divisão maior do andebol portu-
guês. Porém, o clube bracarense
está a sentir dificuldades para
completar o plantel e colmatar a
saída de dezena e meia dos que
asseguraram a permanência no
Andebol 1.

“Havia por parte da direcção a
perspectiva de um projecto no-
vo. Só ficaram cinco da época
transacta e o mercado, atenden-
do à quantidade de equipas na
região de Braga não é tão vasto
como isso. Daí, as dificuldades.
Aos poucos estamos a constituir
o plantel, temos 16 jogadores, a
ambição passará por mais três”,
explica o técnico Domingos Nu-
nes, apontando dois pontas di-
reitas e um lateral direito como
os lugares que precisa de preen-
cher.

“Antevejo muitas dificuldades,
é um projecto aliciante mas que,
stá a dar muito trabalho”, acres-
centa, salientando que quanto
aos jogadores já recrutados “já

estamos mais ou menos bem ser-
vidos, com jogadores já experi-
mentados na I Divisão e outros
que agora vêm da II Divisão.
São ambiciosos, a maior parte a
rondar os 20, 21 anos, com mar-

gem de evolução”. 
Tendo na primeira jornada a vi-

sita, no dia 1 de Setembro, ao
Belenenses, revela que com o
clube do Restelo há contactos,
no sentido de adiar o jogo. 

“Iremos apontar baterias para a
segunda jornada com o Sporting
da Horta, porque é um jogo do
nosso campeonato, estamos em
crer que poderemos ganhar a um
adversário directo”, frisou.

Arsenal da Devesa em busca 
de três para fechar plantel
DOIS PONTAS E UM LATERAL para o lado direito são vagas que o treinador Domingos Nunes gostaria
de reforçar. Há contactos com Belenenses para adiar jornada inaugural no Restelo.

Posição Clube anter ior
Guarda-redes
Miguel Marinho Arsenal Devesa
João Costa Fermentões
Bruno Bessa APL
Central
Miguel Gomes Águas Santas
Pedro Pando Xico Andebol
Lateral  esquerdo
João Cunha Arsenal Devesa
José Silva APL
Lateral  direi to
André Gonçalves Xico Andebol
Horácio ABC
Ponta esquerda
João Saraiva Arsenal Devesa
Pedro Dantas AC Fafe
Ponta direi ta
Elias Vilela Arsenal Devesa
Pivot
Tiago Oliveira Arsenal Devesa
Francisco Fernandes Arsenal Devesa
Universal
João Caldas AC Fafe

Treinador
Domingos Nunes

Henrique Ferreira (presidente)
Carlos Saraiva (director andebol) 

2018/2019PLANTEL

Direcção

DR  

João Saraiva

DR  

Plantel, ainda incompleto, do Arsenal da Devesa começou ontem a treinar no pavilhão municipal de Maximinos

João Saraiva, ponta esquerda

“Saíram jogadores experientes mas
com trabalho podemos surpreender”

Tiago Oliveira, pivot

“Temos de trabalhar com os que
temos... mas vamos fazer o melhor”

DR  

Tiago Oliveira

DR  

Domingos Nunes, treinador
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José Roque

Irina Pires e Margarida Sá Pes-
soa já estariam a fazer planos
para, em Outubro, integrar a
selecção nacional feminina de
andebol de praia, que conse-
guiu apurar-se para os Jogos
Olímpicos da Juventude (JOJ),
que vão decorrer em Buenos
Aires, Argentina. Contudo, por
uma questão de critérios, o
Comité Olímpico de Portugal
(COP) decidiu excluir a forma-
ção feminina da prova em de-
trimento da equipa masculina,
deixando, assim, de fora as
atletas leirienses Irina Pires
(Batalha) e Margarida Sá Pes-
soa (Juve Lis), que teriam for-
tes possibilidades de integrar a
lista final de convocadas para
a competição.

Segundo explicou o Comité
Olímpico de Portugal em co-
municado, a organização dos
JOJ estabeleceu que cada país
se encontra limitado a uma
equipa feminina e uma equipa
masculina nas modalidades de
andebol de praia e futsal, refe-
rindo ainda que “caso se veri-
fiquem qualificações para
além da quota de participa-
ção”, um dos critérios seria ga-
rantir a “participação de uma
equipa de cada género em
modalidades distintas”.

Tendo em conta que Portu-
gal conseguiu a qualificação
para os JOJ de três equipas
(em andebol de praia feminino
e masculino, e em futsal femi-
nino), o Comité Olímpico de
Portugal teve que tomar uma
decisão: “Por forma a garantir
que Portugal esteja represen-
tado por duas modalidades
desportiva em géneros distin-

tos, a única opção foi a de re-
gistar no sistema de inscrições
desportivas dos JOJ as equi-
pas nacionais feminina de fut-
sal e masculina de andebol de
praia”, pode ler-se no comuni-
cado.

Esta decisão caiu que nem
uma 'bomba' junto dos res-
ponsáveis pelo andebol de
praia feminino em Portugal,
nomeadamente junto do se-
leccionador nacional, o lei-
riense Paulo Félix, que não
calou a sua revolta. “Não me
conformo e nunca me irei
calar”, escreveu na sua página
pessoal no Facebook. 

Ao Diário de Leiria, Paulo
Félix sublinhou que está a ser
cometida uma “injustiça”,
tendo em conta o percurso das
jovens atletas lusitanas para
atingir o objectivo de qualifica-
ção para os JOJ, nomeada-
mente o facto de ter conquis-

tado a medalha de bronze no
Europeu de 2016, o quarto
lugar no Mundial de 2017, fi-
cando nas três melhores selec-
ções da Europa (critério de
qualificação para os JOJ) e
pelo meio foi vice-campeã da
Europa em 2017.

“A falta de transparência e
principalmente a diferença de
critérios em todo o processo,
não querendo ferir susceptibi-
lidades, é gritante”, afirmou
Paulo Félix, acrescentando
que a selecção portuguesa fe-
minina “poderia vencer” os
Jogos Olímpicos da Juven-
tude.

Por outro lado, a Federação
de Andebol de Portugal (FAP)
lamentou o sucedido. “A selec-
ção feminina fez um percurso
irrepreensível. A FAP tudo fez,
junto das entidades compe-
tentes, para que fosse reco-
nhecido este facto. Lamenta-

mos que não tenha sido possí-
vel a presença da selecção fe-
minina neste evento de
re  ferência, no qual, estamos
certos, deixaria uma marca
bastante positiva”, pode ler-se
no comunicado da Federação,
deixando ainda uma palavra
de “reconforto para todas as
que contavam participar e não
o vão poder fazer”.

Baterias apontadas 
à equipa masculina

Quem tem presença garan-
tida nos JOJ de Buenos Aires é
a equipa de andebol de praia
masculina, também ela orien-
tada por Paulo Félix, e que de-
verá ter na convocatória dois
atletas leirienses: Miguel Gon-
çalo e Rafael Paulo, ambos a
representar actualmente o
Sporting CP, depois de terem
feito a formação no Atlético
Clube da Sismaria.|

Duas atletas leirienses 
‘impedidas’ de irem 
aos Jogos Olímpicos 
da Juventude
Areia Critérios do Comité Olímpico de Portugal excluiu a selecção feminina de
andebol de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude, na Argentina

CMN

Jogadoras e o seleccionador - o leiriense Paulo Félix - não calaram a revolta

Andebol de Praia
Revolta
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andebol

Fermentões garante
quatro reforços
O Fermentões, 
clube vimaranen-
se que está de re-
gresso ao princi-
pal campeonato 
do andebol por-
tuguês, acaba de 
garantir quatro re-
forços para o seu 
plantel, naquela 
que é uma boa no-
tícia para o técnico 
José Vieira.

O bracarense 
continua a orien-
tar o Fermentões, 
clube onde chega-
ram agora Rui Rolo e Gonçalo Areias, ambos ex-
-Arsenal da Devesa, e ainda João Martins e Pau-
lo Silva, este um atleta com passagens pelo ABC, 
Sporting e Itália.

Estes dois últimos estavam sem competição, 
mas José Vieira convenceu-os a regressar e, se-
guramente, serão duas mais-valias no plantel do 
conjunto vimaranense, que já conta com 16 atletas.

O Fermentões começa a trabalhar na próxima 
segunda-feira rumo à nova temporada.

José Vieira

D
R

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 6,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76241959 08-08-2018

ANDr"  BAPTISTA 
RENOVA NO FC PORTO 
Miguel Baptista, lateral-
direito que foi anteontem 
anunciado como reforço do 
ABC, na apresentação do 
plantel academista à 
Imprensa, renovou contrato 
com o FC Porto por mais uma 
temporada, sendo que já 
tinha contrato para as 
próximas duas. Baptista, que 
jogará nos minhotos por 
empréstimo dos dragões, 
estava no Chames, da II 
Divisão francesa. 
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ANDEBOL 

Leões perdem 
no Qatar 

No último teste do estágio 
no Qatar, o Sporting voltou a 
ser derrotado pela seleção local, 
agora por 22-19. Há dois dias, os 
leões tinham sido batidos pelo 
mesmo adversário por 27-22. 
Os próximos encontros de pre-
paração do bicampeão nacional 
estão agenciados para 18 e 19 de 
agosto, no Torneio Internacio-
nal de Viseu. 
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