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Arsenal da Devesa preparado
para disputar a II divisão

DIA 13 DE SETEMBRO o Arsenal da Devesa inicia o campeonato nacional de andebol da II Divisão com
uma deslocação ao pavilhão da Sanjoanense. Ao segundo ano, clube acredita na manutenção.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

O Arsenal Clube da Devesa, que
inicia a época 2014/2015 com
uma visita à Sanjoanense, dia 13
de Setembro, na primeira jornada do campeonato nacional da II
Divisão de seniores masculinos,
garantiu a entrada do central Jaime Barreiros e procura um lugar
entre os oito primeiros.
A equipa apresentou-se aos trabalhos, na passada segunda-feira, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
recinto que partilha com o ABC.
Treinador e dirigentes manifestaram, em declarações aos jornalistas, a convicção de que o clube está preparado para lutar por
um lugar no escalão secundário.
“No ano passado nós ficámos
invictos. Este ano vamos tentar,
não digo fazer melhor porque
acho impossível, mas perder o
menor número de vezes possível. O nosso objectivo é a manutenção e tentar ficar nos lugares
mais cimeiros possíveis. Se con-

PLANTEL
Guarda-redes
Miguel Ramos
João Costa
João Vilaça
Ponta-direita
André Azevedo
João Ricardo
Bruno Moura
Ponta-esquerda
Ricardo Saraiva
Jorge Rodrigues
Central
Romeu Torres
Jaime Barreiros
Jorge Pinto
Lateral-direito
Nuno Slva
Pedro Mendes
Vasco Areias
Lateral-direito
Elias Vilela
Bruno Silva
Pivot
Virgílio Pereira
Carlos Osório
Nuno Prieto

2014/2015
Clube anterior
Boavista

Fafe

Xico Andebol

ABC

Equipa Técnica
Rui Ferreira (treinador)
Direcção

FLÁVIO FREITAS

Plantel do Arsenal Clube da Devesa apresentou-se segunda-feira com reforço Jaime Barreiros

seguirmos, óptimo. Se não conseguirmos, vamos para a manutenção, que é o objectivo principal”, disse Rui Ferreira, o
treinador.
Qual a posição desejada na tabela? “Sétimo, oitavo, por aí, é
razoável para a nossa equipa”,
prossegue. O responsável técni-

co lembra que “temos novas
aquisições, temos que entrosar
ainda os atletas”.
No balanço de entradas e saídas, salienta que “temos um atleta bastante importante, que é internacional, o Jaime Barreiros,
com muita experiência. Saiu-nos
outro atleta, o Miguel Queirós,

capitão de equipa”.
“Vamos ver como ele se incorpora no seio da equipa. Com excepção do Queirós, mantivemos
o resto da equipa”, acrescenta.
“Jogo a jogo é o nosso objectivo. Se conseguirmos ir somando
as vitórias, e nós já vimos de
uma senda vitoriosa da época

Henrique Ferreira (presidente)
Carlos Saraiva (director desportivo)
Joaquim Silva (dirigente)
João Costa (dirigente)
António Silva (coordenador de segurança)

transacta, isso dá-nos moral”,
continua. Lembrando que “nem
prémios damos”.
“Damos um prémio que é uma
palmada nas costas. As nossas
possibilidades perante os nossos
adversários é nós termos melhor
qualidade”, comenta ainda o
treinador.
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Dificuldades de um clube no segundo ano de actividade

Pavilhão, patrocinadores e
nove mil euros de inscrição
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A falta de uma casa própria, as
dificuldades em angariar patrocínios e os nove mil euros de
custo para inscrever a equipa.
Estas são circunstâncias que, no
arranque para o segundo ano de
actividade, o director desportivo
do Arsenal da Devesa, Carlos
Saraiva, admite.
“Neste momento, as grandes
dificuldades são a casa própria
que não temos, temos de andar
sempre com a mobília às costas,
e a parte do patrocínio”, comentou, ao prestar na segunda-feira
declarações para a comunicação
social.
“Mas essa é uma luta que nós

já no ano passado tivemos e este
ano não foge à regra. Estamos a
tentar corrigir situações que no
ano passado foram mal feitas”,
adiantou, vincando que na época
anterior “tivemos mais dificuldades no princípio”, mas este
ano “já tivemos muita menos dificuldade”.
“Estamos a começar bem e esperamos fazer uma boa época”,
adiantou, lembrando que “na
época passada tínhamos aspirações a entrar directamente para a
II Divisão”.
“Não conseguimos, tivemos de
fazer um ano na III Divisão. Foi
um ano bom. Foi um ano de
aprendizagem, mantivemos 80 a
90 por cento do plantel, reforçámo-nos consoante o treinador

entendeu”, explicou ainda, revelando que “temos um lugar em
aberto para um lateral direito
que poderá funcionar de imediato ou em Janeiro”.
Segundo Carlos Saraiva, esta
passagem pela III Divisão “foi
mais difícil em termos de logística do que vai ser a II Divisão”.
A sustentar aquela posição,
realça que nesta temporada “vamos ter duas viagens a Aveiro,
uma a S. João da Madeira, temos
uma viagem à Madeira em que
toda a gente tem que ir, e o resto
é Porto, Fermentões e Fafe”.
Em termos de logística, nesta
primeira fase, “até nos é mais favorável”, considera.
Para o director desportivo, “já
está tudo coordenado, coisa que

FLÁVIO FREITAS

Dirigentes do Arsenal Clube da Devesa

no ano passado não conseguimos fazer e este ano já temos
acertada a colaboração da Câmara Municipal de Braga que
nos vai ceder o autocarro para as
viagens mais longas”.
Carlos Saraiva não deixa de lamentar o custo administrativo de
inscrição da equipa — à volta de
nove mil euros.
“Nove mil euros é muita coisa”, observa, mas garante que

“nós terminámos a época passada com tudo pago, e ainda chegámos ao final da época com
saldo positivo. Não devemos nada a ninguém”.
“Este ano vamos tentar o mesmo rigor, sabemos que é complicado, porque o atleta não ganha
nenhum, mas precisamos de lhe
dar outra envolvência, umas
confraternizações, mas não lhe
damos ordenados”, acrescenta.
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Noche Caliente
no Palhad’aço
Os responsáveis do Palhad’aço
propõem para a noite de amanhã
uma noite com o tema “Noche
Caliente”.

HOJE
Sons de Vila
Nova de Paiva
A Fanfarra de Touro e o Grupo de
Cantares de Cerdeira actuam amanhã à noite na Feira de S. Mateus, às
21h00 e 22h30, respectivamente.

tome nota

Ana Moura actua amanhã
à noite na Feira de São Mateus

AMANHÃ

Ana Moura é a artista convidada no concerto da Rádio Renascença,
que se realiza amanhã à noite, a partir das 21h00, na Feira de São
Mateus. O preço do bilhete é de 5 euros.

Amanhã, a partir das 18h00, realizase mais uma sessão da visita guiada
da cidade à Cava “Mercados no
tempo da Cidade: 2.000 anos de comércio”.

Visita guiada

Verão Total no Parque
Aquilino Ribeiro

Blackout Party
no NB Club

Sónia Araújo e Mário Augusto são os
apresentadores do programa Verão
Total que irá ser transmitido hoje durante todo o dia a partir do Parque
Aquilino Ribeiro.

Amanhã à noite, o NB Club Viseu
realiza a Blackout Party, que contará
com pinturas faciais, decoração especial e glow sticks. A animação musical ficará a cargo dos djs André Flor
e Victor Pirez.

Malibu Red Party
no Ice Clube
A discoteca Ice Club Viseu, no Palácio do Gelo Shopping, recebe esta
noite a Malibu Red Party.

Cova à Coelheira actua sexta-feira,
às 21h00, na Feira de São Mateus.

Gala do Andebol
no Teatro Viriato
O Teatro Viriato recebe, no sábado, a
quarta edição da Gala do Andebol,
organizada pela Federação de Andebol de Portugal.

Concerto
de Rita Guerra
Rita Guerra actua no próxima sábado, a partir das 22h00, no palco
Viriato da Feira de S. Mateus. A entrada custa 2,50 euros.

PRÓXIMOS DIAS

Santamaria na Feira

Banda na feira

Os Santamaria vão animar a noite de
domingo na Feira de São Mateus. O
bilhete custa 2,50 euros.

A Banda Musical Progressiva de Vila
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Big Love Party
no NB Club Viseu
O NB Club realiza esta noite a
Big Love Party, facilitando a vida
a quem anda à procura do seu
par de Verão. Com dj Peter Sky.

HOJE
Concerto dos Lavoisier
O grupo Lavoisier actua no palco
Orfeão da Feira de São Mateus, na
outra margem do Rio Pavia, a partir
das 22h30.

Conferência no PS
Acácio Pinto realiza hoje, às 11h00,
uma conferência de imprensa, na
sede do PS, para apresentação à comunicação social da moção de estratégia MAIS PS que levará ao próximo congresso distrital de Viseu do
PS.

Espectáculo “Rock you now”
no palco da Feira de São Mateus
“Rock you now”, um espectáculo que surpreende os amantes do
rock'n' roll de todas as idades e nacionalidades, com os melhores temas rock dos anos 80, sobe ao palco Viriato, às 22h00, no dia em
que a receita da Feira de São Mateus reverte a favor das instituições
viseenses de solidariedade social.
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tome nota
Cantares de Cerdeira actuam amanhã à noite na Feira de S. Mateus, às
21h00 e 22h30, respectivamente.

seu realiza a Blackout Party. Com a
animação dos djs André Flor e Victor
Pirez.

PRÓXIMOS DIAS

Gala do Comércio

Concerto de Ana Moura

Sexta-feira à noite, a partir das
22h00, realiza-se no palco centro
histórico da Feira de S. Mateus, a
Gala do Comércio.

Ana Moura é a artista convidada no
concerto da Rádio Renascença, que
se realiza quinta-feira à noite, a partir
das 21h00, na Feira de São Mateus.

Banda na feira
Visita guiada

AMANHÃ

Quinta-feira, a partir das 18h00, realiza-se mais uma sessão da visita
guiada da cidade à Cava “Mercados
no tempo da Cidade: 2.000 anos de
comércio”.

Sons de Vila
Nova de Paiva

Blackout Party

A Fanfarra de Touro e o Grupo de

Na quinta-feira à noite, o NB Club Vi-

A Banda Musical Progressiva de Vila
Cova à Coelheira actua sexta-feira,
às 21h00, na Feira de São Mateus.

Gala do Andebol
no Teatro Viriato
O Teatro Viriato recebe, no sábado, a
quarta edição da Gala do Andebol,
organizada pela Federação de Andebol de Portugal.
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CONJUNTO BRACARENSE ABRIU ONTEM A OFICINA COM QUATRO REFORÇOS E MUITA AMBIÇÃO

Arsenal da Devesa quer voltar
a surpreender no andebol
ANTÓNIO VALDEMAR

Plantel para a época 2014/15
Guarda-redes: Miguel Ramos (ex-Boavista), João
Costa e João Vilaça
Jogadores de campo: André Azevedo, João Ricardo (ex-Fafe), Bruno Moura, Ricardo Saraiva, Jorge
Rodrigues, Romeu Torres, Jaime Barreiros (ex-Xico
de Holanda), Jorge Pinto, Nuno Silva, Pedro Mendes,
Vasco Areias (ex-ABC), Elias Vilela, Bruno Silva,
Virgílio Ferreira, Nuno Prieto e Carlos Osório.
Equipa técnica: Rui Ferreira (treinador)
Direção: Henrique Ferreira (presidente), Carlos
Saraiva (d. desportivo), Joaquim Silva (diretor nacional), João Costa (diretor nacional), António Silva
(coordenador de formação).

Jogos de preparação
Grupo de trabalho que vai defender as cores da secção de andebol do Arsenal da Devesa na II Divisão nacional

ANTÓNIO VALDEMAR

Depois de uma época fabulosa na III Divisão nacional, onde terminou o
campeonato invicto, o Arsenal da Devesa quer voltar a surpreender, agora na
II nacional. No entanto, o
treinador sabe que as dificuldades vão ser maiores e
os objetivos também têm
de ser reformulados.
«Sabemos que nesta
época vai ser difícil igualar esse feito. No entanto, vamos tentar perder o

menor número de vezes
possível.
O nosso objetivo é a manutenção – não vamos estar aqui a enganar ninguém
– e tentar ficar bem classificados», começou por referir Rui Ferreira que conta com quatro caras novas
no plantel. «Contratámos
um jogador com grande
experiência, Jaime Barreiros, que de certa forma
vem colmatar a saída do
Miguel Queirós. Vamos ver
como ele se incorpora na
equipa», atirou o técnico

da formação bracarense,
acrescentando: «Não vamos estar a dizer que vamos lutar pelos lugares cimeiros, vamos pensar jogo
a jogo. Depois, se as vitórias surgirem os níveis de
motivação também crescem e podemos andar nos
lugares cimeiros do campeonato.

Amor à camisola
Rui Ferreira sublinha
ainda que o Arsenal da
Devesa parte em desvantagem em relação a mui-

ANTÓNIO VALDEMAR

tos clubes da II divisão nacional, pois não paga ordenados, nem dá qualquer
prémio aos atletas.
«O único prémio é dar
uma palmada nas costas
aos jogadores. Andamos
aqui por carolice. Sabemos que muitas equipas
desta divisão pagam e treinam mais vezes que nós.
Temos de contrariar isso
com muito empenho, dedicação e, sobretudo, muita
qualidade dentros dos pavilhões», finalizou o treinador do Arsenal.

Dia 27 de agosto: G. S. Tirso-Arsenal
Dia 3 de setembro: DF Holanda-Arsenal
Dia 13 de setembro: início do campeonato
ANTÓNIO VALDEMAR

Rui Ferreira, técnico do Arsenal da Devesa

CARLOS SARAIVA, DIRETOR DESPORTIVO

«Vai nos dar um prazer enorme
jogar nesta divisão»

Carlos Saraiva, ladeado de Joaquim Silva e António Silva

Carlos Saraiva é um dos grandes impulsionadores do
andebol no Arsenal da Devesa. O diretor desportivo diz
que o primeiro ano serviu para «todos ganharem mais
experiência». «Neste momento as duas grandes dificuldades é não termos uma casa própria e os patrocínios.
Mas estamos trabalhar melhor e corrigimos algumas
situações que não correram bem na época passada»,
afirmou o dirigente do Arsenal, acrescentando: «esperamos fazer uma época de glória. Mantivemos a maioria do
plantel e reforçámos a equipa nos setores que o treinador

entendeu. Falta um lateral direito que pode entrar agora
ou em janeiro. É uma divisão que nos vai dar um prazer
enorme jogar», frisou.
Carlos Saraiva ressalvou ainda que a logística em termos
de viagens é melhor que na época passada. «Já temos
tudo coordenado com a Câmara a nível de transportes.
A parte mais difícil, nesta fase é de secretaria. Temos
de ter perto de 9 mil euros para arrancar a época»,
revelou. O Arsenal deverá treinar no pavilhão da Escola
André Soares.
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GAIA HANDBALL TROPHY

Lavandeira elogiada pelos internacionais
SANDRA SILVA

O Centro de Alto Rendimento da
Lavandeira, em Oliveira do
Douro, recebeu o torneio internacional “Gaia Handball Trophy” no passado fim de semana,
onde participaram quatro equipas. O FC Porto ocupou o
primeiro lugar do pódio, seguido
pelo IFK KRISTIANSTAR (Suécia), o terceiro lugar coube ao
Kaustik Volgograd (Rússia),

FC Porto ficou em primeiro lugar, destacando a qualidade nacional

restando o quarto lugar para o AA
Águas Santas. Esta competição
foi como um batismo oficial ao
novo centro de treinos, que passou na avaliação de todos os presentes. “Ficaram abismados com
o todo o complexo e com as suas
soluções imensas. Quando se fala
num centro de treinos, não nos
podemos esquecer da pista de
atletismo e da sala de musculação existentes, fulcrais para
uma boa preparação física em

alto rendimento”, realçou Filipe
Soares, responsável da InZoneSport.
Ficou a vontade de organizar
eventos semelhantes, salientando o impacto do nome FC
Porto a nível internacional. “Se
não fosse o nome FC Porto, não
era tão fácil trazer equipas desta
qualidade”, explica o responsável
da InSportZone que quer que
este complexo seja uma marca
em Portugal.
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