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Europeu Feminino
Portugal prepara a
recepção à Dinamarca
A selecção nacional de andebol
prepara a recepção à Dinamarca,
num referente à segunda jorna-
da do grupo 6 da fase de qualifi-
cação para o Campeonato da Eu-
ropa Seniores Femininos –
Suécia 2016, que se realiza a 11
de Outubro em Pinhel. Augusto
Silva, vice-presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, re-
feriu ontem que se trata de “um
jogo importante, de grande exi-
gência para a nossa selecção”,
mas garantiu que “vamos lutar
pelo melhor resultado, um resul-
tado positivo. Mas não podemos
ignorar que a Dinamarca é uma
forte candidata ao título mun-
dial a disputar em Dezembro na
sua próprio casa”. 
O jogo entre a selceção nacional
de andebol de Portugal e Dina-
marca será disputado no dia 11
de Outubro, em horário ainda a
definir e merecerá honras de
transmissão televisiva, conforme
foi anunciado ontem em confe-
rência de imprensa.

§andebol
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ANDEBOL
| Redacção | 

O pontapé de saída no Campeo-
nato Nacional de Andebiol acon-
tece já no próximo fim-de-sema-
na. Motivada com a conquista da
Supertaça, a equipa do ABC/
UMinho está entre os principais
candidatos ao título. O treinador
Carlos Resende eleva a fasquia,
na antevisão da competição, em
declarações ao site da Federa-
ção. “As nossas ambições conti-
nuam intactas e são as mesmas
do costume - lutar pelos títulos
em disputa”, afirmou o treinador
da equipa bracarense.

O ABC/UMinho, quarto classi-
ficado na edição anterior, após a
fase regular onde terminou no
último lugar do pódio, apresen-

ta-se para esta temporada carre-
gado de ambição. “As perspecti-
vas são muito boas, embora sai-
bamos que o início deste cam-
peonato vai ser para nós muito
difícil. Temos duas dificuldades
que tentaremos resolver o mais
rápido possível”, lembrou o téc-
nico dos bracarenses, esclare-
cendo. “A lesão do Ricardo Pes-
queira e, por outro lado, temos
de incluir no plantel três jogado-
res bastante jovens, que preci-
sam de crescer e precisam de
tempo para ganhar e conhecer as
rotinas da equipa e assimilar to-
dos esses processos”. 

A equipa do ABC/UMinho viu
sair alguns jogadores e conta
com um plantel muito jovem,
onde nove dos atletas nasceram
após 1990. 

Carlos Resende promete ABC 
a lutar pelos títulos em disputa
CAMPEONATO DE ANDEBOL 1 arranca no próximo fim-de-semana, com o ABC/UMinho a defrontar 
o Belenenses, no Pavilhão Acácio Rosa. Carlos Resende eleva a ambição para a nova temporada.

DR

Carlos Resende: “as nossas ambições continuam intactas”
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Juve Lis e AC Sismaria 
organizam torneio

A Juventude Desportiva do Lis
e Atlético Clube da Sismaria
realizam no próximo dia 12 de
Setembro, em Leiria, o Torneio
Nacional de andebol mascu-
lino. 

A prova conta com a partici-
pação do AC Sismaria, Juve Lis,
Boa Hora FC e Ginásio de
Santo Tirso. A competição des-
tina-se ao escalão sénior e rea-

liza-se no Centro Desportivo
da Juventude Desportiva do
Lis e Pavilhão da Gândara dos
Olivais.

Torneio feminino
A Juve Lis vai igualmente or-

ganizar no dia 5 de Setembro
o Torneio Nacional de Andebol
Feminino no escalão de junio-
res e seniores. Para além da
Juve Lis, participam ainda  o
Passos Manuel e a ASS Asso-
mada.|

Andebol
Seniores masculinos
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“I FÓRUM DO DesPORtO” eM sANtA MARIA

Qualidade
confirmada

Numa organização conjunta entre 
a Associação de Andebol de Santa 
Maria e a Associação de Basquete-
bol da mesma ilha, e com os apoios 
institucionais da Federação de An-
debol de Portugal e Federação Por-
tuguesa de Basquetebol, realizou-
se em Santa Maria, entre 27 e 30 de 
agosto, o “I Fórum do Desporto”.
O evento teve como objetivo a for-
mação formal dos agentes desporti-
vos não praticantes, nomeadamente 
treinadores e dirigentes, formação 
obrigatória e assídua, tendo em 
conta as novas exigências do esta-
do português no que diz respeito 
aos responsáveis técnicos para o 
desporto. 
Foram palestrantes diversos espe-
cialistas nacionais e internacionais, 

na vertente específica e mesmo de 
âmbito geral para todos os dirigen-
tes e treinadores de todas as moda-
lidades, como seja a presença do 
Dr. Raúl Pacheco, médico especia-
lista em Medicina Desportiva, bem 
como o Professor San Payo Araújo 
que abordou o tema ” O Papel dos 
Pais no Desporto”. 
Na área mais específica, a organiza-
ção trouxe aos Açores credenciados 
palestrantes, entre os quais um de 
os nomes mais cotados da Federa-
ção Italiana de Basquetebol na área 
do Mini Basquetebol, professor 
Maurizio Moldoni; professor Nuno 
Trancoso, treinador e coordenador 
de escalões de formação do ande-
bol do Sporting Clube de Portugal 
e ex-Selecionador Nacional de Se-
leções Jovens; professor João Ri-
beiro, membro do Corpo Nacional 
de Treinadores de Basquetebol; ou 
ainda o professor Rui Santos, ex-di-
retor Regional do Desporto e atual 
coordenador técnico do Sporting 
Clube da Horta.  

Evento apresentou altos 
níveis de qualidade em 
todos os aspetos. 

INICIATIVA  contou com nomes de reconhecido prestígio nacional e internacional 
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ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

Éjá sábado que arranca mais
uma edição do Campeonato
Nacional de Andebol Mascu-

lino, de novo com o Madeira SAD
como representante da Região.
Ditou o sorteio que o início de
prova se concretize em Lisboa,
no Pavilhão da Escola Quinta
dos Marrocos, a partir das 18h30.
Pela frente, a equipa de Paulo
Fidalgo terá o Passos Manuel,
curiosamente reeditando o duelo
com que fechou a temporada
transata, então para decidir a
atribuição do 7.º e 8.º lugares,
com vantagem dos lisboetas.
Quase quatro meses depois,

dá-se o reencontro. Marco Pe-

droso, atleta do Madeira SAD,
aborda esta entrada na prova
com algumas cautelas, relevan-
do que «nesta primeira jornada
vai sempre existir um pouco de
ansiedade, como é normal, visto
que a equipa está a trabalhar
há um mês e vai querer mostrar
aquilo que tem feito e para aqui-
lo que tem vindo a se preparar».
Mas, conforme as sua palavras,
«o principal é que a equipa está
bem e se jogarmos como temos

treinado, tenho a certeza que
as coisas irão correr bem». 
Em jeito de balanço ao traba-

lho já efetuado, Cláudio Pedroso,
lateral direito de 29 anos que
chegou à Madeira proveniente
do Benfica, considera que «es-
tamos a assimilar muito bem
os processos de treinos e os no-
vos métodos, por isso, tem tudo
para correr bem e estamos an-
siosos para que comece o cam-
peonato». JM

Masculinos do Madeira SAD 
estão preparado para a estreia 
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A8 Portugal vs Dinamarca, em andebol, será disputado em Pinhel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-09-2015

Meio: Rádio Elmo.com

URL:http://www.radioelmo.com/index.asp?idEdicao=50&id=7459&idSeccao=396&Action=noticia

 
SECÇÃO: Actualidades
 
 Pinhel vai receber o jogo Portugal x Dinamarca em andebol, jogo de apuramento da seleção principal
feminina para o Europeu de 2016 que vai ter lugar na Suécia. O protocolo entre o Município e a
Federação de Andebol de Portugal foi assinado esta quarta-feira, no salão nobre dos paços do
concelho, em Pinhel, onde Augusto Silva, vice-presidente da federação de andebol, referiu que não foi
ao acaso a escolha de Pinhel para este encontro, e acrescentou que o jogo está inserido no projeto
que esta a ser desenvolvido na região.
 
 É a primeira vez que Pinhel recebe um jogo de carácter oficial. Augusto Silva sublinhou a dificuldade
do jogo para a equipa portuguesa, e diz que, mesmo que o resultado não seja o mais favorável à
seleção portuguesa, será um bom jogo de certeza.
 
 Rui Ventura, Presidente de Câmara de Pinhel realçou a aposta da federação de andebol em trazer
para o interior iniciativas de grande dimensão, e afirmou que este jogo de qualificação vai projetar a
imagem de Pinhel fora de portas.
 
 O protocolo está assinado, o jogo está marcado para dia 11 de Outubro em horário ainda a definir.
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FC Porto ´enfraquece´ rivais e tenta inédito oitavo título consecutivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-09-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dfd93d22

 
03-09-2015 09:46
 
 Dos três grandes só o Benfica manteve o treinador.
 
 Andebol FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto procura um inédito oitavo título consecutivo de andebol, apostando em novo treinador,
Ricardo Costa, e reforços importantes junto dos principais rivais, que trabalham para acabar com a
longa hegemonia do 'dragão'.
 
 Mesmo conseguindo seis dos sete títulos consecutivos atuais, que elevaram a contabilidade do clube
para os 20, o técnico Ljubomir Obradovic terminou o seu contrato e saiu, tendo a equipa ficado agora
a cargo de Ricardo Costa, antigo capitão e adjunto do sérvio durante três épocas e que na última
temporada orientou o ISMAI.
 
 Os 'azuis e brancos' reforçaram-se bem junto dos principais rivais, garantindo duas das suas
referências, o central Rui Silva ao Sporting e o ponta direita António Areias ao Benfica.
 
 Felisberto Landim (ex-Belenenses), Jordan Pitre (ex-Valence, França) e Gustavo Rodrigues (ex-EC
Pinheiros, Brasil) completaram o lote de aquisições de uma equipa que perdeu João Ferraz para o
campeonato alemão e o dinamarquês Mick Schubert, pouco utilizado.
 
 Em busca de um título que lhe foge desde 2001, quando conquistou o 17.º do seu palmarés, o vice-
campeão Sporting também mudou de treinador: saiu Frederico Santos e regressou ao andebol
português o espanhol Zupo Equisoain, que foi selecionador luso em 1999.
 
 As mudanças no plantel foram poucas, destacando-se as saídas de Rui Silva (FC Porto) e do guarda-
redes Ricardo Candeias para França e Diogo Godinho (Boa Hora), colmatadas com o experiente Carlos
Carneiro (ex-Benfica), que representou o rival por oito temporadas, o 'resgate' de João Pinto ao ABC e
ainda a aposta no guarda-redes esloveno Aljosa Cudic.
 
 O Benfica, que não é campeão desde 2008, mantém o treinador, Mariano Ortega, que perdeu boa
parte do núcleo da equipa, nomeadamente António Areias, Carlos Carneiro, José Costa, Cláudio
Pedroso, Álamo e Dario Andrade, que recusou rescindir e tem situação ainda por definir.
 
 Para tentar o oitavo título de campeão, chegaram à Luz o ponta direita Belone Moreira (ex-Passos
Manuel), o lateral esquerdo Uelington (ex-Dijon, França), o guarda-redes Nikola Mitreviski e o pivot
Dragan Vrgoc (ex-Metalurg Skopje, Macedónia).
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 Carlos Resende mantém-se no comando do ABC - já começou a época a conquistar a Supertaça, 26-
24 frente ao FC Porto - e a equipa sofreu poucas alterações, destacando-se a saída de João Pinto, que
regressou ao Sporting.
 
 Com plantel totalmente português, o conjunto bracarense voltará a tentar intrometer-se na luta pelo
cetro que lhe foge desde 2007, quanto estagnou nos 12 títulos.
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FC Porto "enfraquece" rivais e tenta inédito oitavo título consecutivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-09-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_quotenfraquecequot_rivais_e_tenta_inedito_oitavo_titulo_c

onsecutivo.html

 
09:14 . Record
 
 Saiba quais os reforços dos principais candidatos...
 
 Por Lusa - Record
O FC Porto procura um inédito oitavo título consecutivo de andebol, apostando em novo treinador,
Ricardo Costa, e reforços importantes junto dos principais rivais, que trabalham para acabar com a
longa hegemonia do dragão.Mesmo conseguindo seis dos sete títulos consecutivos atuais, que
elevaram a contabilidade do clube para os 20, o técnico Ljubomir Obradovic terminou o seu contrato e
saiu, tendo a equipa ficado agora a cargo de Ricardo Costa, antigo capitão e adjunto do sérvio durante
três épocas e que na última temporada orientou o ISMAI.Os azuis e brancos reforçaram-se bem junto
dos principais rivais, garantindo duas das suas referências, o central Rui Silva ao Sporting e o ponta
direita António Areias ao Benfica.Felisberto Landim (ex-Belenenses), Jordan Pitre (ex-Valence, França)
e Gustavo Rodrigues (ex-EC Pinheiros, Brasil) completaram o lote de aquisições de uma equipa que
perdeu João Ferraz para o campeonato alemão e o dinamarquês Mick Schubert, pouco utilizado.Em
busca de um título que lhe foge desde 2001, quando conquistou o 17.º do seu palmarés, o vice-
campeão Sporting também mudou de treinador: saiu Frederico Santos e regressou ao andebol
nacional o espanhol Zupo Equisoain, que foi selecionador luso em 1999.As mudanças no plantel foram
poucas, destacando-se as saídas de Rui Silva (FC Porto) e do guarda-redes Ricardo Candeias para
França e Diogo Godinho (Boa Hora), colmatadas com o experiente Carlos Carneiro (ex-Benfica), que
representou o rival por oito temporadas, o resgate de João Pinto ao ABC e ainda a aposta no guarda-
redes esloveno Aljosa Cudic.O Benfica, que não é campeão desde 2008, mantém o treinador, Mariano
Ortega, que perdeu boa parte do núcleo da equipa, nomeadamente António Areias, Carlos Carneiro,
José Costa, Cláudio Pedroso, Álamo e Dario Andrade, que recusou rescindir e tem situação ainda por
definir.Para tentar o oitavo título de campeão, chegaram à Luz o ponta direita Belone Moreira (ex-
Passos Manuel), o lateral esquerdo Uelington (ex-Dijon, França), o guarda-redes Nikola Mitreviski e o
pivot Dragan Vrgoc (ex-Metalurg Skopje, Macedónia).Carlos Resende mantém-se no comando do ABC
- já começou a época a conquistar a Supertaça, 26-24 frente ao FC Porto - e a equipa sofreu poucas
alterações, destacando-se a saída de João Pinto, que regressou ao Sporting.Com plantel totalmente
português, o conjunto bracarense voltará a tentar intrometer-se na luta pelo cetro que lhe foge desde
2007, quanto estagnou nos 12 títulos.O campeonato nacional 2015/2016 arranca este fim de semana.
Consulte aqui o nosso calendário.
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Beira-Mar reformula projecto desportivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-09-2015

Meio: Águeda Live.com Online

URL:http://www.aguedalive.com/2015/09/beira-mar-reformula-projecto-desportivo.html

 
A Direcção do Beira-Mar anunciou esta tarde, em comunicado divulgado no Facebook, que não
apostará no ecletismo no clube "se as secções não caminharem para a sua auto-sustentabilidade".
Assim, o Beira-Mar "não terá equipas seniores de futsal e de hóquei em patins", é garantido. A
'formação' continuará activa. No âmbito da reestruturação em curso está garantida a manutenção da
equipa sénior de andebol (na foto) e a criação da equipa sénior de basquetebol, em parceria com a
Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), "que permitirá absorver os excelentes
atletas provindos da nossa formação, bem como, incorporar atletas que são simultaneamente
estudantes da Universidade de Aveiro (UA) e que integram a equipa académica que disputa
anualmente os Campeonatos Nacionais Universitários". Este será um projecto "totalmente amador e
que se enquadra na estratégia de contenção de custos assumida pelo clube". O treinador Paulo Brinca
continuará a liderar o projecto do basquetebol. Os jogos das equipas auri-negras serão disputados no
Pavilhão Aristides Hall na UA. Na época 2015-2016, o clube aveirense terá em actividade nove
modalidades desportivas, "registando com especial impacto a reassunção de todo o futebol de 11
(formação e seniores)" resultante do fim de atividade da SAD. Terra Nova
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Juve Lis organiza Torneio Nacional de Andebol Feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f994af69

 
O torneio é organizado pela Juventude Desportiva do Lis e decorre em Leiria no próximo sábado, dia 5
de Setembro, com o apoio da Associação de Andebol de Leiria e da Câmara Municipal de Leiria. A
Juventude Desportiva do Lis organiza no próximo sábado mais uma edição do seu Torneio Nacional de
Andebol Feminino. A competição, sujeita ao regulamento que pode ser consultado em anexo, destina-
se aos escalões de juniores e seniores femininos, e conta com a presença das formações da Juve Lis
(juniores e seniores); A.S. Assomada e Passos Manuel.
 
 Publicado em quarta, 2 de setembro de 2015
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Portugal-Dinamarca apresentado esta manhã em Pinhel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f2f6775

 
A partida realiza-se no dia 11 de Outubro e diz respeito à fase de apuramento para o Campeonato da
Europa de Seniores femininos - Suécia 2016. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Pinhel acolheu
esta manhã a cerimónia de Assinatura de Protocolo para o jogo Portugal-Dinamarca, referente à 2ª
jornada do grupo 6 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa Seniores Femininos - Suécia
2016. A assinatura do protocolo contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel,
Rui Ventura, do Vice Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva; da Vereadora da
edilidade local, Maria Lucília Coelho; do Presidente da Comissão Administração da Associação de
Andebol da Guarda, Miguel Fonseca e do Coordenador do Projecto de Desenvolvimento Regional,
Joaquim Escada.  O objetivo primordial desta iniciativa passa naturalmente pela importância do
desenvolvimento da modalidade na nossa região e também pela própria promoção do concelho
enquanto destino turístico , referiu Rui Ventura. O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel destacou
ainda, durante a cerimónia,  o apoio que a Federação Portuguesa de Andebol tem dado à realização
deste género de iniciativas no interior, e que muito têm contribuído para dar uma nova imagem da
região - uma região que tem potencialidades - um exemplo a ser seguido por outras federações .
Augusto Silva, vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, elbrou que se trata de  um jogo
importante, de grande exigência para a nossa seleção , mas garantiu que  vamos lutar pelo melhor
resultado, um resultado positivo. Mas não podemos ignorar que a Dinamarca é uma forte candidata ao
título mundial a disputar em Dezembro na sua próprio casa . Sobre a escolha de Pinhel para acolher
tão importante confronto, o vice-presidente da FAP esclareceu que  um dos objetivos de trazermos o
jogo para Pinhel prende-se com o facto de, a curto ou médio prazo, ter uma equipa da região a
participar mais alto nível nas provas nacionais . O jogo, entre a seleção nacional de andebol de
Portugal e Dinamarca, será disputado no dia 11 de outubro de 2015, em horário ainda a definir e
merecerá honras de transmissão televisiva.
 
 Publicado em quarta, 2 de setembro de 2015
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ABC de Braga, Madeira SAD e AA Avanca apresentam-se
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1a0b1788

 
Bracarenses e insulares querem entrar nos lugares da frente. Associação Artística de Avanca pretende
garantir a manutenção. Iniciamos hoje a apresentação das 12 equipas participantes no Campeonato
Fidelidade Andebol 1, que arranca já no próximo fim-de-semana. E, no primeiro destes quatro
capítulos, vamos dar voz a três clubes: o novo primodivisionário Associação Artística de Avanca e os
'crónicos' Madeira SAD e ABC de Braga. Os seus plantéis e respetivas fotos podem ser consultados em
anexo. Começando pela formação de Avanca, recorde-se que a equipa de Carlos Martingo regressa ao
escalão maior do andebol português depois de ter cumprido uma excelente carreira, na última
temporada, na 2.ª divisão. Na fase regular, a formação de Avanca ganhou 23 dos 26 jogos,
empatando um e cedendo os três pontos em duas partidas. Para a época que agora se inicia, Carlos
Martingo, o técnico que se mantém à frente da equipa e que foi responsável pela subida da Associação
Artística de Avanca, traçou os objetivos para a temporada 2015/2016.  As metas da Associação
Artística de Avanca Passam pela manutenção", começa por referir, para depois adiantar. "Mas,
principalmente, temos como objetivo jogar todos os jogos "olhos nos olhos" e com grande ambição".
Tudo isto porque, na opinião do jovem técnico, "temos um grupo de jogadores muito jovens com
bastante qualidade e que vão aproveitar esta montra para mostrar o seu valor! . De facto, e olhando
ao plantel (em anexo) facilmente se constata que a sua equipa tem 12 jogadores nascidos depois de
1990, juventude salpicada com a experiência de Marco Sousa (nascido em 1977) e , até, de Marco
Ferreira (1986). MADEIRA SAD AMBICIOSO Voamos até ao Funchal onde está sediada uma das
equipas com maior historial no andebol português e, mais propriamente, no Andebol . Na temporada
finda, a formação já então orientada por Paulo Fidalgo foi sexta na fase regular, somando oito vitórias,
cinco empates e nove dorrotas. Na fase final, c omeçou por perder os dois jogos com o ABC de Braga,
para depois, ser obrigada a disputar os 7.º e 8.º lugares, após derrota e vitória insuficiente frente ao
Sporting da Horta. Na eliminatória para atribuição dos 7.º e 8.º lugares, o Passos Manuel acabou por
ser mais forte, relegando a turma da Madeira para o oitavo posto. A formação insular apetrechou-se
para esta época e Paulo Fidalgo está confiante que o Madeira vai realizar uma boa época.  O Madeira
SAD tem como principal objetivo vencer mais vezes, vencer mais jogos e claramente estar dentro dos
seis primeiros de Portugal com a tentativa de se posicionar o melhor possível. Sentimos que este
grupo permite-nos ganhar qualquer jogo, em casa ou fora. Estou otimista. É um grupo que tem
pernas para andar e que pode dar muitas alegrias ao desporto madeirense , refere o técnico da
equipa, sustentando os seus argumentos.  O plantel está mais forte que o ano passado. O clube
investiu na melhoria dos laterais e , além disso, melhorámos os índices físicos da equipa, que agora é
mais alta que na ápoca anterior. O plantel, neste momento, dá-nos mais garantias e apostamos muito
nos jovens atletas madeirenses, para projetar a médio prazo. Estamos a lançar jovens com idades
entre os 16 e os 19 anos , finaliza Paulo Fidalgo. O mapa anexo mostra que o plantel tem, de facto, 10
jogadores nascidos depois de 1991. ABC PARA A CARRUAGEM DA FRENTE O ABC de Braga, quarto
classificado na edição anterior, após a fase regular onde terminou no último lugar do pódio, apresenta-
se para esta temporada carregado de ambição. Daí que não se estranhe o discurso de Carlos Resende,
quando solicitado a dar conta dos objetivos para este campeonato.  As perspetivas são muito boas,
embora saibamos que o início deste campeonato vai ser para nós muito difícil. Temos duas
dificuldades que tentaremos resolver o mais rápido possível , lembrou o técnico dos bracarenses,
esclarecen do.  A lesão do Ricardo Pesqueira e, por outro lado, temos de incluir no plantel três
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jogadores bastante jovens, que precisam de crescer e precisam de tempo para ganhar e conhecer as
rotinas da equipa e assimilar todos esses processos . Ultrapassados estes problemas, Carlos Resende
garante que  as nossas ambições continuam intactas e são as mesmas do costume - lutar pelos títulos
em disputa . Os bracarenses, que perderam João Pinto para o Sporting e Bruno Dias para o A.C.Fafe,
viram Gabriel Teka regressar a Angola e David Tavares colocar um ponto final na carreira. Do plantel
fazem parte vários jovens jogadores, nove dos quais nascidos após 1990.
 
 Publicado em quarta, 2 de setembro de 2015
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ANDEBOL
| Francisco Ferreira  | 

O Arsenal apresentou-se para a
nova temporada de olhos postos,
pois claro, na subida à I Divisão
Nacional de andebol. Depois de
dois bons anos após a criação da
equipa de andebol, o clube pre-
tende dar o próximo passo, após
ter construído, degrau a degrau,
o seu caminho. 

Para consumar o grande desejo
de todas as pessoas envolvidas e
intimamente ligadas ao Arsenal
da Devesa, a direcção decidiu
apostar forte, a começar pelo vo-
to de confiança depositado no
novo técnico dos bracarenses,
Gabriel Oliveira, com bastantes
provas dadas no andebol univer-
sitário, ao conquistar vários títu-

los nacionais, europeus, mun-
diais e, inclusive, olímpicos. No
seguimento da forte aposta reali-
zada, a direcção colocou à dis-
posição do técnico um plantel
recheado de qualidade e expe-
riência na divisão maior do an-
debol nacional. Ao todo, o clube
garantiu a contratação de dez re-
forços para Gabriel Oliveira ver.

Desses dez reforços, sete já ac-
tuaram na primeira divisão, pelo
que vêm acrescentar mais quali-
dade e experiência ao plantel.
Como é o caso de Ricardo Cas-
tro, André Caldas, Rui Louren-
ço, Mário Peixoto, João Ferreira,
uJoão Santos e Manuel Sousa.
Os restantes três reforços - Gas-
par Cunha, Kiko Albuquerque e
Luís Correia - são jovens pro-
messas, provenientes da equipa

júnior do ABC/UMinho.
Gabriel Oliveira mostrou-se

bastante satisfeito com o plantel
à sua disposição e adiantou que
o mesmo não se encontra fecha-
do. Contudo, afirma que apenas
está aberto a mais-valias que
possam fazer a diferença.

“Hoje em dia é permaturo dizer
que o plantel está fechado. Nun-
ca se deve dizer que não há espa-
ço para mais ninguém. Contudo,
a chegar mais alguém terá de ser
um atleta que venha marcar cla-
ramente a diferença. O plantel
está bem montado e foi bem
montado. Dispomos de opções
para todas as posições. Temos,
até, mais do que duas, e boas,
opções para alguns postos. Por
isso a vir, terá que ser alguém
que marque a diferença”.

ROSA SANTOS

Claramente com a subida em mente, o plantel do Arsenal da Devesa, onde figuram dez reforços, apresentou-se para a temporada 2015/2016

Candidatos assumidos à subida
ARSENAL DA DEVESA apresentou-se para a temporada sem receio de assumir a candidatura à subida

ao escalão maior do andebol português. Gabriel Oliveira conta com plantel de grande qualidade.

Guarda-redes Clube anter ior
Ricardo Castro Santo Tirso
Gaspar Cunha ACB/UMinho
João Costa Arsenal da Devesa
Pontas-Esquerda
Ricardo Saraiva Arsenal da Devesa
André Caldas Xico Andebol
Pontas-Direi ta
Rui Lourenço Xico Andebol
André Azevedo Arsenal da Devesa
Centrais
Kiko Albuquerque ABC/UMinho
Mário Peixoto Xico Andebol
Pivôs
Carlos Osório Arsenal da Devesa
Virgílio Ferreira Arsenal da Devesa
João Ferreira Águas Santas
Universais
Bruno Silva Arsenal da Devesa
Laterais-esquerdo
Vasco Areias Arsenal da Devesa
João Santos Xico Andebol
Luís Correia ABC/UMinho
Leterais-direi to 
Elias Vilela Arsenal da Devesa
Manuel Sousa Xico Andebol
Nuno Silva Arsenal da Devesa

Equipa Técnica
Gabriel Oliveira (treinador)

Direcção
Henrique Ferreira (presidente)
Carlos Saraiva (director desportivo)
Joaquim Silva (dirigente)
Miguel Pedras (dirigente)
João Costa (dirigente)
Vasco Vilela (dirigente)

2015/2016PLANTEL

Arsenal Clube da Devesa

“A época está planeada por
fases. Para pensarmos na
subida temos que conseguir
chegar à fase final. Por isso,
o primeiro objectivo é
passar a fase. Quando
conseguirmos esse objectivo
vamos pensar na subida,
claramente. Temos um
plantel de grande
qualidade, com jogadores
com experiência de primeira
e de selecção. Penso que
está tudo reunido para
podermos fazer uma grande
época, faltando apenas o
trabalho árduo”.

Gabriel Oliveira (treinador)

“Sem dúvida de que depois
do que fizemos na época
passado, com o reforço do
plantel este ano,
naturalmente que o
principal objectivo passa por
passar à fase final e garantir
a subida de divisão. Há uma
confiança enorme, olhando
ao plantel que temos.
Fizemos dez aquisições,
sendo que sete são oriundas
da primeira divisão. Posto
isto, temos que elevar a
fasquia, só assim é que o
clube e os jogadores são
valorizados”.

Carlos Saraiva (dir. desportivo)
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pavilhão francisco sanches é a nova casa das equipas femininas 

ABC/Manabola melhora 
condições para as atletas  

O 
ABC/Manabola deu 
ontem a conhecer 
as várias equipas de 
andebol feminino, 

desde os vários escalões 
de formação até à equi-
pa sénior. No segundo 
ano de protocolo entre 
os dois emblemas de Bra-
ga, a grande novidade foi 
dada pelo vice-presiden-
te dos academistas, Luís 
Teles.  

«Conseguimos estabe-
lecer um protocolo com a 
Escola Francisco Sanches 
para melhorar as condi-
ções logísticas das equi-
pas femininas juniores 
e seniores», disse o diri-
gente, ressalvando que 
«acreditamos muito nes-
te projeto».

«Para que o projeto 
evolua temos de melho-
rar as condições para as 
atletas e treinadores. Es-

lhor em termos competi-
tivos. O nosso desejo é ga-
nhar o maior número de 
jogos possível durante a 
temporada. Queremos 
competir, competir, com-
petir...», afirmou o treina-
dor do escalão de infan-
tis do ABC/Manabola ao 
Diário do Minho. 

te é o primeiro passo e te-
mos de agradecer à dire-
ção da escola e à Câmara 
Municipal. Estamos a dar 
corpo a este projeto, espe-
rando daqui a quatro anos 
estar no topo do andebol 
feminino nacional», resu-
miu Luís Teles.  

À margem da revelação 

avançada pelos dirigentes, 
algumas atletas tiveram 
já um primeiro contac-
to com a nova tempora-
da andebolística 

«O nosso objetivo pri-
mordial é formar atletas. 
No entanto, esperamos 
este ano ter mais atletas e 
que as coisas corram me-

Algumas atletas já iniciaram ontem a nova temporada 

Jo
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 josé costa lima 

A 
caminho dos três 
anos de existência, 
a secção de ande-
bol do Arsenal da 

Devesa já conquistou um 
título da III Divisão na-
cional (2013/14) e na pre-
térita temporada esteve 
muito perto de fazer his-
tória e ascender à I Divi-
são nacional. Agora, com 
10 reforços assegurados 
para 2015/16 e um novo 
treinador, o propósito do 
clube bracarense é só um: 

chegar à elite nacional da 
modalidade. 

«A subida também faz 
parte do projeto, mas pa-
ra isso acontecer temos de 
chegar à fase final. Esse é o 
grande objetivo: ficar nos 
três primeiros da fase re-
gular. Depois disso, vamos 
pensar na subida», atirou, 
sem rodeios, Gabriel Oli-
veira, que se estreia ao ser-
viço de uma equipa sénior 
masculina. 

«Temos uma boa equi-
pa, jogadores de I Divisão 
e ex-juniores do ABC. Es-

arsenal da devesa aposta na subida à i divisão nacional da modalidade

Pertencer à elite do andebol 

Arsenal 
da Devesa 
terminou 
2015/16 

a um lugar 
da subida.

tá tudo reunido para fa-
zermos uma boa época... 
falta é o trabalho», contra-
pôs o técnico de 40 anos.

Para disputar a II Di-
visão nacional, o Arsenal 
da Devesa conta agora no 
banco de suplentes com 
Gabriel Oliveira, ele que 
recentemente se sagrou 
campeão europeu de an-
debol universitário. 

«Claro que é diferente 
trabalhar dia a dia do que 
trabalhar esporadicamen-
te [com a seleção]. Aqui, 
vou montar o meu mo-

Plantel do Arsenal da Devesa para 2015/2016 no primeiro dia de trabalho 

Arsenal da devesa 

Plantel para 2015/16 
Guarda-redes: Ricardo Castro (ex-Santo Tirso), 

Gaspar Cunha (ex-júnior do ABC) e João Costa. 

Centrais: Kiko Albuquerque (ex-júnior do ABC) 
e Mário Peixoto (ex-Xico Andebol); 

Universais: Bruno Silva; 

Laterais: Vasco Areias, João Santos (ex-Xico An-
debol), Luís Correia (ex-júnior do ABC), Elias Vi-
lela, Manel Sousa (ex-Xico Andebol) e Nuno Silva. 

Pontas: Ricardo Saraiva, André Caldas e Rui 
Lourenço (ambos ex-Xico Andebol) e André 
Azevedo; 

Pivôs: Carlos Osório, Virgílio Pereira e Lelo 
(ex-Águas Santas). 

Equipa técnica
Treinador: Gabriel Oliveira.  

carlos saraiva assume meta ambiciosa 

«Subir, sem dúvida!»
O discurso de Carlos Saraiva sobre os objetivos 
para a temporada 2015/16 não podia ser mais 
claro. «Queremos subir, sem dúvida! Depois do 
que fizemos o ano passado – e com o reforço do 
plantel – vamos ter o objetivo determinante de 
querer subir na fase final. Braga só tem a ganhar 
com mais uma equipa de andebol na I Divisão», 
disse o diretor desportivo do Arsenal da Devesa.  

E o dirigente justifica a meta ambiciosa pelas 
contratações que o clube levou a cabo. 

«Temos dez aquisições e sete são de I Divisão. 
Tínhamos que elevar a fasquia. O clube e os atle-
tas são valorizados», acrescentou, ainda que aler-
tando «para as dificuldades que vamos ter», mas 
confiante em festejar mais uma subida.

«O ano passado fizemos um pré-estágio [na 
fase final] e este ano vamos partir para a tempo-
rada que se aproxima com o objetivo de subir. 
Há uma confiança enorme!», finalizou.  

delo de jogo, implemen-
tar o meu modelo, mas 
vamos sempre conversar 
em conjunto para obter-
mos sucesso», referiu, ad-
mitindo «alguma ansieda-
de» quando o projeto que 
lhe foi apresentado. 

«Há sempre algum ner-
vosismo, mas é natural. Es-
te é um projeto ambicioso e 
com fasquia alta. Se o pro-
jeto é bom e vai puxar por 
mim, então só tinha que 
dizer 'sim'! Vamos traba-
lhar e vamos sem medo!», 
concluiu.   
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Carlos Saraiva só pensa na subida Gabriel Oliveira, segundo a contar da esq., chegou esta época ao Arsenal da Devesa 
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Beira-Mar confirma fim do hóquei
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2015

Meio: Notícias de Aveiro.pt

URL:http://www.noticiasdeaveiro.pt/pt/36687/beiramar-confirma-fim-do-hoquei/

 
Depois do futsal sénior, o Beira-Mar desistiu da equipa de hóquei em patins sénior devido a problemas
financeiros.
 
 Segundo a direção, a modalidade fica suspensa, entendendo que a formação está a ser desenvolvida
"superiormente" por outras coletividades locais.
 
 O Beira-Mar, além do futebol, manterá o andebol e terá u a equipa sénior de basquetebol em parceria
com a Associação Académica da Universidade de Aveiro.
 
 Apesar de enfrentar um período negro da sua história, "de completa adversidade", na nova época o
clube contará com nove modalidades.
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Beira-Mar reformula projecto desportivo. Equipas seniores de Hóquei e Futsal
acabam. Andebol e Basquetebol continuam.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2015

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c85a453f

 
A Direcção do Beira-Mar anunciou esta tarde, em comunicado divulgado no Facebook, que não
apostará no ecletismo no clube "se as secções não caminharem para a sua auto-sustentabilidade".
Assim, o Beira-Mar "não terá equipas seniores de futsal e de hóquei em patins", é garantido. A
'formação' continuará activa. No âmbito da reestruturação em curso está garantida a manutenção da
equipa sénior de andebol (na foto) e a criação da equipa sénior de basquetebol, em parceria com a
Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), "que permitirá absorver os excelentes
atletas provindos da nossa formação, bem como, incorporar atletas que são simultaneamente
estudantes da Universidade de Aveiro (UA) e que integram a equipa académica que disputa
anualmente os Campeonatos Nacionais Universitários". Este será um projecto "totalmente amador e
que se enquadra na estratégia de contenção de custos assumida pelo clube". O treinador Paulo Brinca
continuará a liderar o projecto do basquetebol. Os jogos das equipas auri-negras serão disputados no
Pavilhão Aristides Hall na UA. Na época 2015-2016, o clube aveirense terá em actividade nove
modalidades desportivas, "registando com especial impacto a reassunção de todo o futebol de 11
(formação e seniores)" resultante do fim de atividade da SAD.
 
 2015-09-02 17:43
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