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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Depois de uma brilhante tempo-
rada de estreia no Campeonato
Nacional da III Divisão e que
terminou com a conquista do tí-
tulo de campeão nacional do es-
calão e consequente subida de
divisão, o Arsenal da Devesa
Andebol está pronto para a es-
treia absoluta na II Divisão Na-
cional, que acontece amanhã,
com uma deslocação a casa da
Sanjoanense.

A época passada decorreu com
o Arsenal Andebol a demonstrar,
de forma inequívoca, a sua qua-
lidade e força, terminando a épo-
ca sem derrotas no campeonato
nacional e com uma boa presta-
ção na Taça de Portugal. No en-
tanto, os responsáveis arsenalis-
tas sabem que esta temporada
vai ser completamente diferente.
“Temos a noção que fizemos
uma temporada difícil de igua-
lar. Obviamente que entre os jo-
gadores, equipa técnica e em to-
da a estrutura do clube há muita
vontade e ambição de fazer no-
vamente uma época brilhante,
mas todos sabemos e temos per-
feita consciência de que as difi-
culdades são muito maiores”,
considerou Carlos Saraiva, di-
rector do clube, acrescentando
que, por isso mesmo, neste mo-
mento “o Arsenal Andebol não
tem objectivos bem definidos, a
não ser a conquista da manuten-
ção. Vamos trabalhar nesta épo-

ca como na anterior, ou seja,
pensar jogo-a-jogo e concentrar-
-nos e trabalhar para lutar pela
sempre pela vitória. Penso que
todos os jogos deste campeonato
vão ser muito complicados, a
época vai ser equilibrada e va-
mos tentar vencer em cada jogo
que participarmos”.

Um dos principais factores pa-
ra que existam estas precauções
entre os bracarenses é a questão
dos apoios. Carlos Saraiva ad-
mite que “tem sido cada vez
mais complicado angariar apoios

e toda a gente sabe que nesse as-
pecto uma II divisão é mais exi-
gente que a III. Mas continua-
mos a trabalhar para que nunca
falte nada a estes jogadores que
vão dar o seu melhor em todos
os jogos para continuar a fazer
crescer o Arsenal Andebol”.

Os bracarenses entram em ac-
ção já amanhã, com uma deslo-
cação a casa da Sanjoanense,
equipa que, a partir das 17 horas,
apadrinha a estreia do Arsenal
da Devesa Andebol no Campeo-
nato Nacional da II Divisão.

“Temos vontade e ambição enormes”
ARSENAL DA DEVESA ANDEBOL está pronto para a estreia absoluta no Campeonato Nacional de Andebol da II Divisão, que
acontece amanhã, com uma deslocação a casa da Sanjoanense. Bracarenses pensam jogo-a-jogo, mas querem vencer sempre.

DR

Plantel do Arsenal Andebol está pronto para começar, amanhã, a disputar o Campeonato Nacional da II Divisão

“Penso que este campeona-
to vai ser muito equilibrado,
apesar de haver 4/5 equipas
que pagam aos jogadores e
isso acaba por ter influên-
cia. Mas vai ser muito renhi-
do e qualquer equipa pode-
rá causar surpresa. Da nossa
parte vamos apostar na vi-
tória em todos os jogos,
cientes das dificuldades que
são evidentes.”

“É de louvar o envolvimento
que o andebol tem no dis-
trito de Braga. Duas equipas
na I Divisão e mais três na II
Divisão, depois de uma épo-
ca em que Braga teve dois
campeões nacionais, na II
Divisão (Xico Andebol) e na
III Divisão (Arsenal Ande-
bol). Penso que demonstra
bem a qualidade do traba-
lho realizado no distrito.”
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ANDEBOL FEMININO
| Redacção | 

Por muitos considerada como a
melhor escola do andebol nacio-
nal e com muitas provas dadas
nesse campo, o ABC/UMinho
uniu-se ao Manabola e os dois
históricos clubes da Associação
de Andebol de Braga dão início
a uma nova aventura no que diz
respeito à formação de jovens
jogadores de andebol, com a
constituição de todos os escalões
de formação da modalidade no
género feminino.

Começou ontem este novo de-
safio, com a realização dos pri-

meiros treinos que visam a pre-
paração da época 2014/2015 nos
diferentes escalões. Ontem foi a
vez das equipas de iniciadas e
juvenis darem início à prepara-
ção da nova época, no Pavilhão
da Escola Secundária Carlos
Amarante. Hoje as iniciadas e
juvenis voltam a treinar, enquan-
to as juniores/seniores dão início
aos trabalhos, entre as 18 e as
21.30 horas, também na escola
secundária.

As jovens atletas interessadas
em aprender a praticar a modali-
dade podem inscrever-se para os
vários escalões, na secretaria do
ABC, no Pavilhão Flávio Sá

Leite. O escalão de infantis des-
tina-se a atletas nascidas em
2002 e 2003, iniciados é para
atletas de 2000 e 2001, juvenis
são as atletas nascidas em 1998
e 1999 e os escalões de juniores
e seniores destinam-se a atletas
nascidos antes de 1997.

A frequência da escola de for-
mação do ABC tem uma mensa-
lidade de 15 euros, a pagar no
início de cada mês. Os encarre-
gados de educação podem ins-
crever-se como sócios do clube
(cinco euros por mês), usufruin-
do da entrada gratuita em todos
os jogos do clube a nível nacio-
nal e internacional.

Novos escalões femininos

ABC/Manabola deu início à época 2014/2015
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Monte e
São Bernardo
jogam por
causa solidária

As equipas do Monte e do São
Bernardo efectuam-se hoje um
jogo de carácter particular com
o “Andebol Solidário – Vamos
ajudar Maria”. O jogo está mar-
cado para as 21.30 horas, no
pavilhão da Associação Cultu-
ral e Desporto do Monte.

O confronto entre as duas
equipas filiadas na Associação
de Andebol de Aveiro destina-
se a apoiar uma menina de
cinco anos, que sofre de uma
doença neuro-muscular que a
afecta, quer a nível motor, quer
a nível cognitivo.

O valor angariado pela ven -
da dos ingressos reverterá a fa-
vor da pequena Maria, que ne-
cessita de ajuda para pagar o
tratamento de fisioterapia que
dado resultados positivos e pa -
ra adquirir uma nova cadeira
adaptada ao seu tamanho. |

Andebol
Jogo particular
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ANDEBOL

Portugal e Tunísia jogam
em Oliveira do Hospital

O selecionador de andebol de Portugal, Rolando 
Freitas, considerou ontem um «excelente teste» os 
dois jogos de preparação que a seleção vai disputar 
com a Tunísia, a 19 e 20 de setembro, em Oliveira do 
Hospital e Tábua.

Portugal vai disputar o apuramento para o Campeo-
nato da Europa de andebol de 2016, marcado para a 
Polónia, com as seleções da Hungria, Rússia e Ucrânia, 
inseridas no Grupo 5 da fase de qualificação.

«A nossa perspetiva é encontrar um espaço entre os 
dois melhores ou, eventualmente, o terceiro melhor, para 
irmos ao próximo campeonato europeu, que é o nosso 
objetivo claro», frisou Rolando Freitas, em Oliveira do 
Hospital, na conferência de imprensa de apresentação 
do “Torneio de Andebol de Elite Internacional”.

O vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, 
Augusto Silva, considerou as partidas com os tunisinos 
como «extremamente importantes» para a preparação 
da fase de qualificação: «esperamos ser felizes aqui 
para que essa felicidade se prolongue».

Os jogos da seleção nacional de andebol realizam-se 
no dia 19 de setembro, às 20h30, no Pavilhão Munici-
pal de Oliveira do Hospital, e no dia 20, às 17h00, no 
Multiusos de Tábua, com entradas gratuitas.
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ANDEBOL PORTUGUÊS
PREPARA EUROPEU
O selecionador de andebol de Por-
tugal, Rolando Freitas, considerou
um "excelente teste" os dois jogos
de preparação que a seleção vai
disputar com a Tunísia, a 19 e 20
de setembro, em Oliveira do Hos-
pital e Tábua. Portugal vai disputar
o apuramento para o Europeu de
2016, marcado para a Polónia, com
as seleções da Hungria, Rússia e
Ucrânia, inseridas no Grupo 5.
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Dario Andrade: «Melhorar o que não conseguimos ser superiores ao Sporting»
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ponta benfiquista anteviu dérbi da 2.ª jornada
 
 , 12 setembro de 201418:25
 
 Depois da vitória na jornada inaugural diante do Xico Andebol, o Benfica vai ao reduto do Sporting
para um sempre escaldante dérbi lisboeta. Dario Andrade refere que o grupo quer "passar uma
imagem de garra" nesta fase da temporada e que é preciso saber
 
 "Temos de melhorar os aspectos em que não conseguimos ser superiores ao Sporting. Eles têm um
contra-ataque muito forte e sofremos aí alguns golos, bem como na reposição de bola rápida. Isso
poderá ser um dos aspectos em que temos de melhorar e depois corrigir alguns erros que fomos
cometendo na defesa e a nível de finalização, ou seja, tentar melhorar todos os aspectos em que
realmente não conseguimos fazer na altura aquilo que era pretendido", declarou em entrevista à
Benfica TV, como antevisão da partida da segunda ronda do campeonato.
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Dario Andrade: «Melhorar o que não conseguimos ser superiores ao Sporting»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cce61410

/

 
Desporto Dario Andrade:  Melhorar o que não conseguimos ser superiores ao Sporting  12-09-2014
Dario Andrade: "Eles têm um contra-ataque muito forte e sofremos aí alguns golos"... Por Record
Depois da vitória na jornada inaugural diante do Xico Andebol, o Benfica vai ao reduto do Sporting
para um sempre escaldante dérbi lisboeta. Dario Andrade refere que o grupo quer "passar uma
imagem de garra" nesta fase da temporada e que é preciso saber "Temos de melhorar os aspectos em
que não conseguimos ser superiores ao Sporting. Eles têm um contra-ataque muito forte e sofremos
aí alguns golos, bem como na reposição de bola rápida. Isso poderá ser um dos aspectos em que
temos de melhorar e depois corrigir alguns erros que fomos cometendo na defesa e a nível de
finalização, ou seja, tentar melhorar todos os aspectos em que realmente não conseguimos fazer na
altura aquilo que era pretendido", declarou em entrevista à Benfica TV, como antevisão da partida da
segunda ronda do campeonato.
 
 12-09-2014
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