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Depois de ter ficado em segun -
do lugar na primeira fase do
Campeonato Nacional de Juve-
nis, a equipa do Estarreja Ande-
bol Clube começa hoje a dispu-
tar a fase seguinte da prova, in-
serido no Grupo A Zona 2, onde
vai defrontar Benfica, Sporting,
Juventude Lis, Samora Correia
e Lagoa. A formação orientada
por Carlos Tavares recebe esta
tarde (16 horas), no Pavilhão
Municipal de Estarreja, a equipa
da Leiria. E partindo para esta
fase com fortes ambições, o Es-
tarreja está confiante de que po-
derá atingir o objectivo de ficar
nos dois primeiros lugares que
dão acesso à Fase Final da com-
petição, que vai definir o cam-
peão nacional do escalão.

O técnico Carlos Tavares tem
em “mãos” uma equipa forte,
formada por jogadores com
quem trabalha há cinco anos, o
que lhe permite ter um conhe-
cimento aprofundado do real
valor dos seus pupilos. Apesar
das dificuldades na primeira
fase, “conseguimos o objectivo
a que nos propusemos no início

Jovens de Estarreja
ombreiam com
Benfica e Sporting
Ambição A equipa orientada por Carlos Tavares vai
defrontar as equipas de Lisboa, mas não esconde a
vontade de chegar à Fase Final

Andebol
Nacional de Juvenis

1.ª Jornada (Hoje)
Estarreja-Juve Lis
2.ª Jornada (8 Fev.)
Samora Correia-Estarreja
3.ª Jornada (15 Fev.)
Estarreja-Sporting
4.ª Jornada (22 Fev.)
Estarreja-Benfica
5.ª Jornada (1 Mar.)
Lagoa-Estarreja

6.ª Jornada (8 Mar.)
Juve Lis-Estarreja
7.ª Jornada (15 Mar.)
Estarreja-Samora Correia
8.ª Jornada (22 Mar.)
Sporting-Estarreja
9.ª Jornada (29 Mar.)
Benfica-Estarreja
10.ª Jornada (5 Abr.)
Estarreja-Lagoa

CALENDÁRIO DE JOGOS

Carlos Tavares acredita do valor da sua equipa para fazer uma “gracinha” nesta fase da prova

D.R.

da época”, explica o treinador,
lembrando que, na primeira,
“volta tivemos alguns jogos me-
nos conseguidos. Mas após de-
beladas algumas lesões e um
melhor acerto, a equipa fez uma
excelente segunda volta e só
perdeu por uma vez”.

Agora, a formação estarre-
jense está consciente das difi-
culdades que vai encontrar nes -
ta fase, mas mantém a mesma
ambição. “Estamos entre algu-
mas das melhores equipas na-
cionais, mas queremos mostrar
o nosso valor. Queremos me-
lhorar o oitavo lugar conse-
guido há três épocas nos Ini-
ciados e, quem sabe, lutar por
um dos dois primeiros lugares”,
considerou Carlos Tavares. Para
o técnico, “a equipa do Benfica
é extremamente forte - não so-

freu qualquer derrota na pri-
meira fase - mas também o
Sporting é adversário a ter em
conta. O Lagoa tem as suas
qualidades, é uma equipa que
não conhecemos, mas vamos
lutar jogo a jogo”.

Relativamente à série em que
a sua equipa ficou inserida, Car-
los Tavares não esconde que,
apesar de, desportivamente,
ambas serem difíceis, “haverá a
desvantagem das deslocações
longas e cansativas para a equi -
pa”. O treinador espera, contu -
do, que os jovens estarrejenses
possam contar com “o apoio de
toda a comunidade nesta difícil
caminhada, mas ao mesmo
tempo prestigiante. Gostaría-
mos de ter ‘casa cheia’ nos nos-
sos jogos, mas acredito que
adesão vai ser boa”. |
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Juvenis do Estarreja vão jogar
com Benfica e Sporting P26
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FRANCISCO DE ASSIS

A “catedral” do ande-
bol nacional recebe, hoje 
à noite, um inédito dérbi 
do Minho. Trata-se de uma 
partida de andebol dos oi-
tavos de final da Taça de 
Portugal entre o estreante 
Arsenal da Devesa, da cida-
de de Braga, e o CCR Fer-
mentões, de Guimarães. O 
jogo realiza-se no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, às 21h30. 
Apesar de jogar numa di-
visão inferior, o treina-
dor do Arsenal da Deve-

sa acredita que a sua equi-
pa pode vencer este jogo 
histórico, desde que man-
tenha dois dos seus prin-
cipais atributos: humilda-
de e união.

«Espera-se um jogo emo-
tivo, na catedral do ande-
bol. Porque também é um 
dérbi. E já se sabe que 
nos dérbis entre equipas 
de Braga e de Guimarães, 
seja em que modalidade 
for, os jogadores dão tudo 
para ganhar. É o que vai 
acontecer amanhã [hoje]. 
Daí que estamos conven-

Arsenal da Devesa quer vencer dérbi
Arsenal espera defender bem 
e contra-atacar com eficácia

O treinador do Arsenal da Devesa promete manter-se 
fiel ao estilo de jogo da sua equipa, apesar do valor 
do adversário. «Vamos ser iguais a nós próprios. Ou 
seja, pretendemos vencer, defendendo bem e contra-
-atacando pela certa e com critério», revelou.

Segundo Rui Ferreira, os pontos fortes do Fermen-
tões são principalmente uma boa primeira linha e um 
bom ponta esquerda, «além do espírito guerreiro que 
pôem em cada jogo. Sei que assim é porque já joguei 
lá», revelou.

Jorge Rodrigues é «baixa de peso»
O técnico da equipa bracarense lamenta não poder 

contar com Jorge Rodrigues, uma «baixa de peso». 
«Há outros atletas com mazelas, mas são recuperáveis 
para este inédito dérbi do Minho, mas confiámos nos 
outros atletas», garantiu.

Equipa do Arsenal da Devesa quer surpreender na Taça de Portugal 

ARQUIVO DM

cidos que vai 
ser um bom jogo 
de Taça. É claro que nós 
queremos passar à próxi-
ma eliminatória. Se man-
tivermos a humildade e o 
forte espírito de grupo, te-
mos hipóteses», disse Rui 
Ferreira, em declarações 
ao Diário do Minho.

«Fermentões
é favorito no jogo»

Apesar do otimismo rei-
nante na equipa, o técnico 
do Arsenal entrega o favo-
ritismo ao adversário, lem-

JOGO DA TAÇA DE PORTUGAL COM FERMENTÕES, NO SÁ LEITE 

brando que os andamentos 
são diferentes. «É verdade 
que temos estado bem no 
campeonato e já eliminá-
mos o Marítimo na Taça. 
Mas não nos podemos es-
quecer que jogamos na 3.ª 
Divisão e o Fermentões 
joga na 2.ª. Por outro lado, 
o Fermentões está a subir 
de rendimento e na clas-

sificação. Por isso, é 
naturalmente favori-
to. No entanto, va-
mos tentar contra-
riar esse favoritismo 
para estarmos na pró-

xima eliminatória», ga-
rantiu Rui Ferreira. 

Presença dos adeptos 
e “respeito” pelo “Sá 
Leite” podem ajudar 

Para ultrapassar o difícil 
adversário, o treinador do 
Arsenal da Devesa espera 
contar com mais duas aju-
das: por um lado, a presença 
dos adeptos afetos ao Arse-
nal da Devesa; por outro, o 
respeito que o pavilhão Flá-
vio Sá Leite impõe aos ad-
versários. «Espero ver mui-
ta gente de Braga a apoiar a 
nossa equipa», pediu. 

Estreante 
equipa de an-debol do Arsenal da Devesa acredita na subida à II Di-

visão

Rui Ferreira, treinador do Arsenal da Devesa
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OITAVOS DA TAÇA DE PORTUGAL EM ANDEBOL 

Fafe recebe Benfica
e Xico defronta São Bernardo

O campeonato nacional de andebol pára esta semana 
para dar lugar aos jogos dos oitavos de final da Taça 
de Portugal. Com o jogo ABC/UMinho-SC Horta adia-
do para o dia 12 de fevereiro, as atenções minhotas 
concentram-se, por um lado, no inédito dérbi minhoto 
Arsenal da Devesa-Fermentões; e na receção do AC 
Fafe ao Benfica.

A partida realiza-se às 18h00, no pavilhão municipal 
de Fafe. Ainda no que diz respeito às cores minhotas, 
destaque para o jogo entre o CD Xico Andebol e o CD 
São Bernardo, marcado para o pavilhão Francisco de 
Holanda, também às 18h00. Uma partida em que o 
Xico Andebol tem fundadas hipóteses para passar à 
próxima eliminatória.

Eis os restantes jogos dos oitavos de final da Taça 
de Portugal: AA São Mamede-Sporting, às 18h30; 
Águas Santas-FC Gaia, às 18h00; ADA Maia-ACR Zona 
Sul, às 17h15.
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ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

Arsenal Andebol começa a tor-
nar-se num caso sério da modali-
dade na região e no país. Forma-
do há meia dúzia de meses,
percebeu-se na sua génese que a
organização e ambição poderia
catapultar esta equipa para um
patamar interessante do andebol
nacional. E é o que está a acon-
tecer. Época de estreia na III Di-
visão Nacional, soma vitórias
nos 11 jogos realizados e na Ta-
ça de Portugal pode fazer histó-
ria. Amanhã, pelas 21.30 horas,
defronta no pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga, o CCR Fer-
mentões, da II Divisão Nacional,
em jogo dos oitavos-de-final.
No início da época, tudo poderia
parecer uma miragem, mas a
prestação dos atletas tem ali-
mentado o sonho real de fazer
do Arsenal Andebol uma equipa
que mete respeito às melhores
da segunda divisão nacional.

Carlos Saraiva, director des-
portivo e principal mentor do
projecto, destaca a prestação da
equipa nesta primeira época e
recusa a ideia de estar surpreen-
dido com o que está a acontecer.
“O que estamos a fazer está a
surpreender apenas aqueles que
não acreditaram em nós. Os que
aceitaram esta projecto acredita-
ram sempre no nosso trabalho,
no empenho dos atletas. Estou é
surpreendido por essas pessoas
que não acreditarem estarem a
voltar para o nosso lado”, desa-
bafa.

Ao nível da estrutura do clube
as dificuldades são imensas. Não
ter uma casa própria para treinar
complica o trabalho. Neste mo-
mento, o Arsenal Andebol com-
pete no pavilhão Flávio Sá Leite,
aluga o pavilhão da Escola An-
dré Soares e, a título gratuito por
simpatia da Junta de Freguesia

de Figueiredo, tem também trei-
nado no gimnodesportivo local.

Em meados de Agosto de 2013
surgiu a possibilidade de haver
uma remodelação nos Quadros
Competitivos da Federação Por-
tuguesa de Andebol. Porém, essa
possibilidade não se veio a veri-
ficar e o Arsenal Andebol teve
que iniciar a sua competição na
última divisão. “O projecto foi
pensado para começarmos na
terceira, o plantel foi escalonado
para essa condição. Sabemos
que os nossos jogadores têm ní-
vel da II Divisão, mas temos um
longo caminho pela frente, com
um percurso de aprendizagem e
crescimento. Queremos subir de
divisão, temos esse objectivo e
sabemos que o vamos conseguir.
na próxima época estaremos
mais fortes na II Divisão”, expli-
ca.

“Aludindo ao facto de estar-

mos ligados ao Arsenal da Deve-
sa, o projecto não teve apenas
como objectivo dar visibilidade
e dinâmica ao clube. Queremos
dar protagonismo a jogadores
que, pelos mais diversos moti-
vos, não singraram na equipa sé-
nior do ABC. Estamos aqui para
fazer esse trabalho e os resulta-
dos estão à vista de todos. Te-
mos atletas a serem cobiçados
por equipas da I Divisão e isso é
a prova da sua qualidade. Claro
que o clube, em si, beneficia de
toda esta envolvência”, diz.

Carlos Saraiva admite que to-
dos os atletas aceitaram partici-
par neste projecto com a ambi-
ção de colocar o clube na II
Divisão. “No momento próprio
iremos preparar a equipa para,
na próxima época, estarmos na
divisão acima, mas sabemos que
os próprios jogadores estão an-
siosos por esse momento. A
competitividade e visibilidade
serão maiores”, refere.

Ao nível de apoios, o director
desportivo diz que a direcção
tem lutado para que nada falte.
“A conjuntura do país é difícil,
mas nós temos um espírito dife-
rente. O atleta está connosco de
borla, tudo é amadorismo. O que
conseguimos ao nível de apoios
permite-nos fazer face às despe-
sas que temos. Não queremos
que o clube dê lucro nem seja
fonte de rendimento. Mas temos
despesas com pavilhões, deslo-
cações, alimentação, as inscri-
ções e a compra de material des-
portivo”, revela.

Quanto ao jogo de amanhã, ad-
mite que “é o mais difícil da
época”, ainda que o desafio com
o Marítimo, para a Taça de Por-
tugal, tenha também sido “muito
complicado”. “Na nossa divisão
a única equipa que nos faz algu-
ma frente é o Boavista. Logo,
também são jogos difíceis”, con-
clui.

Arsenal Andebol quer fazer 
história na Taça de Portugal
ARSENAL ANDEBOL SÓ SABE GANHAR. Este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite (21.30 horas), joga
os oitavos-de-final da Taça de Portugal com o CCR Fermentões e pode continuar a fazer história.

DR

Equipa sénior do Arsenal Andebol ainda não conheceu o sabor da derrota na sua primeira época de existência

Rui Ferreira, treinador

“Esta experiência tem sido fantástica”

Rui Ferreira, experiente treinador que, além de jogar ao mais  alto nível no 
Sp. Braga e ABC, treinou durante sete épocas os infantis, iniciados e juvenis do
ABC, admite que esta experiência “tem sido fantástica”. “Trabalhei com muitos
dos atletas que hoje estão comigo. Estive no Sp. Braga e, infelizmente, a equi-
pa acabou. Hoje, estou na criação de uma nova equipa e isso é muito aliciante”,
diz. Arsenal Andebol tem uma mescla de experiência e juventude. Há três ju-
niores do ABC e um vasto número de atletas que passaram pelo mesmo clube,
uns mais velhos, como Miguel Queirós, e outros mais jovens.
Quanto ao jogo, não alimenta ilusões mas admite que a sua equipa possa fazer
história. “Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos dar o nosso melhor”, diz. 
Rui Ferreira explica que, um dos problemas, é o facto de a sua equipa não ter
encontrado, até a esta fase, um adversário ao seu nível, o que diminuiu o espí-
rito de competitividade. Os jogos são ganhos com alguma facilidade, mas des-
ta vez não será assim. "O nosso campeonato é fraco, embora na próxima fase a
qualidade aumente. Facilmente ganhamos os jogos e fazemos disparar os re-
sultados. Isso pode não ser bom. Nas últimas semanas treinamos com algumas
equipas superiores, como o Águas Santas, mas não é a mesma coisa”, diz.

§antevisão
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ANDEBOL

Arsenal quer fazer história
na Taça de Portugal
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Diferentes estratégias para  
os clubes entrarem em campo

RUI OLIVEIRA MARQUES

O presidente do Sporting de Braga admitiu pela 
primeira vez que o clube poderia ter um canal de tele-
visão próprio... há sete anos. Desde então o Braga tem 
partilhado no site e nas redes sociais pequenos vídeos 
com resumos das conferências de imprensa, dos 
resultados, dos jogos das várias modalidades e até da 
visita de jogadores às escolas da região. O tema do 
canal de TV voltou à baila nas últimas eleições que 
reelegeram António Salvador, em Dezembro de 2013, 
com a promessa, entre outras, de fazer arrancar a 
Braga TV.
João Rodrigues, director de comunicação e imagem 
do SC Braga, refere ao M&P que, após uma consulta 
que envolveu várias empresas, o clube está a ultimar o 
acordo com aquele que deverá assumir o arranque do 
canal. “Numa primeira fase o canal será acessível via 
web com qualidade que permita, a qualquer momento, 
dar o salto para o cabo”, explica, sem avançar a data 
em que a Braga TV ficará online. Em termos de 
programação, João Rodrigues prefere não levantar a 
ponta do véu, sendo naturalmente de esperar notícias 
e conteúdos associados ao clube. O modelo do Braga 
foi, aliás, o já antes seguido pelo Marítimo, que colocou 
o canal online em www.maritimo.tv e está ainda aces-

sível via Meo Kanal.
Os três grandes apresentam estratégias díspares para 
a presença no meio TV. Nos próximos meses será a 
vez de o Sporting entrar no cabo, estando o clube em 
fase de selecção da empresa que vai montar o canal. 
De oito empresas ouvidas, os leões chegaram a uma 
lista de três finalistas. O caderno de encargos aponta 
para um orçamento de 1,8 milhões de euros anuais, 
sendo que o objectivo é que o canal esteja pronto já 
em Maio. O Porto Canal, segundo o director-geral, 
Júlio Magalhães, tem um orçamento de dois milhões. 
O canal, que se quer afirmar como generalista, tem 
estado a ser gerido pelo FC Porto desde Agosto de 
2011 e no próximo Verão o clube deverá avançar 
com a compra definitiva do canal à Media Pro. Aqui os 
conteúdos FC Porto ocupam uma hora diária à noite, 
três flashs por dia de 10 minutos, para além de trans-
missões de jogos de hóquei, andebol ou da equipa B 
durante o fim-de-semana e programas sobre adeptos.
A experiência do Benfica nesta área é mais longa e 
envolve mais milhões. O Benfica TV arrancou a 10 de 
Dezembro de 2008 como um canal exclusivo do Meo. 
Em Agosto de 2013 mudou de estratégia passando 
a premium em todas as operadoras. Segundo o 

administrador financeiro da SAD, Domingos Soares 
de Oliveira, a Benfica TV chegou a Dezembro com 
232 mil subscritores, seduzidos pelos jogos da Liga 
do Benfica em casa, para além dos jogos da Liga 
inglesa e do campeonato brasileiro. Aliás, no último 
Benfica-Porto, o canal encarnado registou uma audi-
ência média histórica de 3,1 por cento e um share 
de 8,2 por cento, conseguindo até ficar à frente da 
RTP2 no all day. Já em Janeiro deste ano foi lançado 
o Benfica TV AoVivo, um serviço pay-per-view online, 
disponível em todos os países, com excepção de 
Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos, 
Canadá e Brasil – mercados onde o Benfica TV tem 
distribuição.

Sporting TV arranca ainda antes do 
fim da época. Em Braga o canal será 
online
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