


Revista de Imprensa
22-06-2012 

1. (PT) - Bola, 22/06/2012, Andebol 1

2. (PT) - Correio do Minho, 21/06/2012, Andebol: quatro jogadores do Xico na Selecção Nacional que disputa
Mundial Universitártio

2

3. (PT) - Diário de Leiria, 21/06/2012, Politécnico de Leiria homenageia 22 atletas 3

4. (PT) - Diário de Viseu, 21/06/2012, Clube quer melhorar instalações 4

5. (PT) - Jornal da Madeira, 21/06/2012, «O Madeira SAD é a melhor equipa nacional feminina» - Entrevista
a Duarte Freitas

5

6. (PT) - Jornal da Madeira, 21/06/2012, Governo já recebeu 90 milhões da ajuda 7

7. (PT) - Terras da Feira, 18/06/2012, Secção em convívio de S. João 9

8. (PT) - Jornal do Douro, 14/06/2012, Ginásio Clube de Tarouca é campeão nacional de andebol em juvenis 10

9. (PT) - Gazeta do Interior, 13/06/2012, Infantis da Casa do Benfica em Castelo Branco 12

#A1
#A1
#A2
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A5
#A7
#A7
#A9
#A9
#A10
#A10
#A12
#A12


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 5,44 x 1,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42430884 22-06-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,24 x 5,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42413252 21-06-2012
ANDEBOL: QUATRO JOGADORES DO
XICO NA SELECÇÃO NACIONAL QUE
DISPUTA MUNDIAL UNIVERSITÁRIO
André Caldas, Ricardo Castro, Luís Sar-
mento e João Pedro Gonçalves, jogado-
res do Xico Andebol, estão nos convoca-
dos do seleccionador nacional de ande-
bol universitário, Gabriel Oliveira (técni-
co dos quadros do ABC de Braga) para o
21.º Campeonato do Mundo Universi-
tário de Andebol, prova que se vai dis-

putar pela primeira vez no Brasil. 
Neste mundial Portugal vai competir
com as selecções da Turquia, República
Checa, Coreia, Nigéria, Polónia, Argélia,
França, Roménia, Chile, Estados Unidos,
Brasil e Kuwait.
A competição, organizada pela Federa-
ção Internacional de Desportos Univer-
sitários (FISU) começa sexta-feira e vai
decorrer até 1 de Julho, na cidade de
Blumenau (Estado de Santa Catarina).
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Politécnico de Leiria 
homenageia 22 atletas
Telma Santos recebeu galardão de ´Mérito Desportivo' 
pelo apuramento para os Jogos Olímpicos

22 atletas do Instituto Politéc-
nico de Leiria foram galardoa-
dos na gala do desporto organi-
zada pelos Serviços de Acção
Social do Instituto Politécnico
de Leiria, em reconhecimento
do seu empenho, esforço e dedi-
cação ao desporto, numa ceri-
mónia que decorreu a 13 de Jun-

ho.
"Estes atletas, verdadeiros

campeões nas várias áreas do
desporto, são o exemplo da dis-
ciplina, do rigor, do empenho
pessoal e profissional e da capa-
cidade de entrega, o espírito que
reconhecemos e promovemos
junto os nossos estudantes",

sublinha Nuno Mangas, presi-
dente do IP Leiria.

Em destaque nesta edição os
prémios de "Mérito Desportivo"
de Telma Santos, pelo apura-
mento para os Jogos Olímpicos
Londres 2012, na modalidade de
badminton, e de "Atleta IPL"
para Margarida Gabriel (ande-

bol) e Francisco Calado (futsal).
Os Prémios Desporto SAS-

IPLeiria são uma organização
dos Serviços de Ação Social
(SAS) do IP Leiria, que visam
reconhecer o esforço e dedica-
ção dos estudantes-atletas do
Instituto nas várias competi-
ções em que participam.l

PRÉMIOS são uma iniciativa
dos Serviços de Acção Social de

Leiria 

Lista dos 
homenageados

AAttlleettaass RReevveellaaççããoo::
- Sandra Marques - Andebol
Feminino
- João Pedro Silva - Andebol
Masculino
- Joana Monteiro - Atletismo
Feminino
- Wilson Conniott - Atletismo
Masculino
- Marco Roda - Futebol 11
- Justine Santos - Futebol 7
Feminino

- Joel Costa - Futebol 7 Masculi-
no
- Ana Carolina Costa - Futsal
Feminino
- Michael Lopes - Futsal Mascu-
lino
AAttlleettaass ddoo AAnnoo::
- Inês Cristóvão- Ténis
-Henrique Nunes - Ténis de
Mesa
- Daniel Silva - Karting
- Ana Carolina Costa - Futsal
Feminino
- Francisco Calado - Futsal Mas-
culino
- Ana Carolina Costa - Futebol 7
Feminino
-Hugo Martin - Futebol 7 Mas-

culino

- Marco Roda - Futebol 11
- Rodolfo Pinto - Bodyboard

- Dominique Barros - Escalada
- Joana Monteiro - Atletismo
Feminino
- João Leal - Atletismo Masculi-

no
- Beatriz Cordeiro - Andebol
Feminino
- Alcides Cordeiro - Andebol
Masculino
TTrreeiinnaaddoorr ddoo AAnnoo:: 
- Marco Afra - Andebol
Modalidade do Ano: 
- Andebol Masculino
MMéérriittoo DDeessppoorrttiivvoo:: 
- Telma Santos (pelo apuramento
para os Jogos Olímpicos Londres
2012 na modalidade de Badmin-

ton)
AAttlleettaa IIPPLL mmaassccuulliinnoo:: 
- Francisco Calado - Futsal
AAttlleettaa IIPPLL FFeemmiinniinnoo:: 
- Margarida Gabriel - Andebol
HHoommeennaaggeemm aaooss CCaammppeeõõeess
NNaacciioonnaaiiss UUnniivveerrssiittáárriiooss 22001122::
- Daniela Cardoso - 10.000
metros marcha
- Rodolfo Brites - Salto em
Altura pista coberta
- Joana Monteiro - 3.000
metros pista coberta
- Tiago Marques, João Leal e
Cristiano António - Coletivo
Corta Mato
- Daniel Silva, João Pinto, Kelly
Rodrigues, Melissa Rodrigues
e Mikael Cabral - Coletivo kar-
ting

Página 3



A4

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 26,46 x 18,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42414027 21-06-2012

Clube quer melhorar instalações  
O Clube de Futebol Os Repesenses quer arrancar com obras no estádio, mas a falta de recursos financeiros
mantém o projecto estagnado. Criar uma equipa de sub-24 também está nos horizontes da direcção

Catarina Tomás Ferreira

� Dar continuidade à constru -
ção do edifício do estádio Mon -
te negro Machado é um dos
objec tivos da direcção do Clube
de Futebol Os Repesenses (Vi -
seu), que anseia poder iniciar as
obras no primeiro piso. No rés-
do-chão, o clube tem a funcionar
uma secretaria, uma sala de es -
tar (para os pais esperarem pe -
los filhos enquanto estes estão
nos treinos) e um espaço aberto
a todos os atletas que chegam
mais cedo aos treinos. Neste lo -
cal, os jovens podem fazer tra -
ba lhos de casa, trabalhos ma nu -
ais ou outro tipo de actividades
até à hora do treino, estando

sem pre acompanhados por mo -
ni tores. 

No primeiro piso, a direcção
do clube gostaria de fazer um es -
pa ço multiusos, onde pudesse
pro porcionar aos pais a prática
de exercício físico enquanto es -
pe ram pelos filhos, uma sala de
con ferências, uma sala de reu ni -
ões e um espaço para jantares.

O presidente, António Lopes,
te me que nos próximos anos se -
ja difícil concretizar este desejo
de vido à conjuntura económica.
“Se o nosso país evoluir, pode ser
que haja alguém disposto a aju -
dar”, disse. As obras no estádio
do Repesenses foram feitas gra -
ças aos apoios da Câmara Mu -
ni cipal de Viseu, da Junta de Fre -

gue sia de Repeses e de empresas
que cederam materiais, alivian -
do os cofres do clube. Por isso,
An tónio Lopes acredita que,
quan do o ‘fantasma’ da crise
dei xar de pairar sobre os portu -
gue ses, talvez consiga novos
apoios. 

Como este é um objectivo a
con cretizar a longo prazo, a di -
rec ção está já a perspectivar no -
vos projectos para o clube, no -
mea damente a criação de uma
equi pa num novo escalão: sub-
24. “Entendemos que a formação
não é somente até aos 18 anos”,
su blinhou o dirigente. Assim, se
hou ver patrocínios para a pró -
xi ma época, o clube começa com
a nova equipa, caso contrário,

vai ter de esperar por melhores
dias.

Outra das ambições é levar a
equi pa de juniores para o cam -
peo nato nacional, visto que é a
única do clube que ainda não faz
par te desta competição. Os Re -
pe senses poderão também pas -
sar a ter treinos de ténis, bas -
que tebol e andebol, mas os pro -
jec tos ainda estão em estudo.
Além do futebol, o clube dedica-
se também ao ensino do judo e
da natação. Na natação, tem 53
atle tas, mas a actividade é aberta
a pessoas de todas as idades,
des de bebés a idosos. 

Apoio da Dragon Force 
O clube tem 141 atletas federados

(fu tebol) e 137 não federados (en -
tre os quatro e os nove anos),
sen do que estes últimos fre -
quen tam a escola Dragon Force.
“To da a formação é do Futebol
Clu be do Porto e tem per ma nen -
te mente um técnico a acom pa -
nhar os nossos treinadores”,
exp li cou. O protocolo começou
há dois anos e, por ser uma es co -
la certificada, obedece a “pa râ -
me tros de qualidade”. “Daí que
os nossos técnicos, mesmo sen -
do muito jovens, saibam o que
es tão a fazer porque assimilam
as indicações dos técnicos do
Fu tebol Clube do Porto”, elogiou
An tónio Lopes. 

Estes atletas não federados
têm ao seu dispor uma nu tri cio -

nis ta, mas também uma psi có -
lo ga que, em caso de ne cessi da -
de, “faz a ponte entre a escola e o
clu be para, em conjunto, ir ao
en contro do que o atleta preci -
sa”.

Como não participam em
cam peonatos, o clube organiza
pa ra estes jogadores vários tor -
neios, dos quais se destacam a
Ta ça da Saúde e a Taça das Na -
ções. Em ambos os casos, as
crian ças, além de jogarem fute -
bol, têm também de fazer tra ba -
lhos alusivos ao tema da taça:
saú de e geografia, respect i va -
mente. “Os nossos atletas não
apren dem só futebol, somos
uma escola de formação de
homens” realçou. l

EQUIPA DE JUVENIS EQUIPA DE SUB-11 EQUIPA DE SUB-10

Página 4



A5

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,83 x 36,22 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42414032 21-06-2012

«Temos uma
época muito longa
sem necessidade»

«É uma época muito longa e
não há necessidade que seja
assim. Pelo que sei, e por
aquilo que é do conhecimento
público, o quadro competitivo
para a próxima época estará
reduzido em um mês. Assim, o
1.º jogo da época, a Super-
taça, será em finais de Setem-
bro, e em final de Maio
acontece a "Final-Four" da
Taça de Portugal, o que, para
mim, é mais razoável e mais
de acordo com a realidade do
desporto feminino e, neste
caso, do Andebol», opina o
treinador do Madeira SAD.

JORNAL da MADEIRA - Que balanço faz à
época2011/12daequipafemininadoMadeira
Andebol SADque ganhou tudo a nível nacio-
nal (Campeonato, Supertaça e Taça de Portu-
gal)?
DUARTE FREITAS - É lógico que todos têm a

tendência de se lembrar aquilo que émais re-
cente e esquecer o que foi a época toda.
Quando revejo toda a época e penso quais ti-
nham sido os objectivos iniciais e aquilo que
preconizávamos, só tenho de estar muito sa-
tisfeito. A prioridade foi clara: o Campeonato
tem de ser nosso, temos de voltar a ser cam-
peões e em todas as provas nacionais que en-
trávamos temos de vencer. Isso foi, ampla-
mente,conseguido.Emtermosda formacomo
foi trabalhado, a forma como vivemos esta
época, digo que foi extraordinário ter traba-
lhado com as mulheres que orientei, porque
atendendo a todas as dificuldades - e foram
elas semanais,ondehavia semprealgoaacon-
tecer -acabámospor terumatemporada "tran-
quila" ao nível do resultado desportivo e, ao
mesmotempo,degrandeempenhamento, sa-
bendo que todas as elas (jogado-
ras) tinham ordenados em atraso.
Aliás, têm ummês e mais alguma
coisa pago...
JM - Foi, então, uma época de

muitasdificuldades...
DF - Disse sempre que fui um

felizardo. O mérito é das jogado-
ras, porque souberam, acredita-
ram e quiseram fazer parte desta
"aventura". Tiveramde abdicar de
ter outros trabalhos, mas despen-
diam sempre 2/3 horas por dia
para estarem em prol da modali-
dade,doclubeedaequipa,a fazer
o trabalho que fosse necessário,
mesmo sem receberempara isso.
Demonstraramqueotrabalho ia lá
estar, que iria ser cumprido e de-
pois se faziamas contas...
JM-Aolongodaépoca,umasó

derrota, no Funchal, com o Gil Eanes. Como
foi essemomento?
DF-Esse foi,paranós,omomentomaismar-

cante, em termos negativos. Foi ummomento
quenosdeitouumpoucoabaixo,masqueser-
viupara vermosonde teríamoscolocar asnos-
sas energias, onde falhámos... A única coisa
que disse às atletas foi que nós nãomarcámos
e permitimos que o adversáriomarcasse facil-
mente. Não anulámos o contra-ataque do Gil
Eanes, as transições não funcionaramdanossa
parteenãodemosumaboaresposta.Nocôm-
puto geral desse jogo, não fomos capazes de
manter uma estabilidade e garantir a vitória.
Houveatletas abaixodoseunormal,muitoes-
tranhamente tivemos 31 falhas técnicas e foi

algo foradonormal. Apóso jogo,disse às atle-
tas que tinhamdeacreditar nas suas potencia-
lidades e naquilo que estávamos a fazer, pois
iríamos chegar lá (título nacional).
JM - Em algum momento chegou a recear

quenão iria ser campeão?
DF - A partir dessa derrota, sabíamos que tí-

nhamosdeganhar emcasadoGil Eanes eque
não podíamos falhar em mais nenhum jogo.
Eramestasasduasequipasque lutavampelo tí-
tulo, o ano passado já havia sido assim, mas
houve sempre grande incerteza quanto ao
campeão.
JM - Venceu no Algarve ao Gil Eanes, mas

não temeu influências externas?
DF-Tenhopornormaserhonestoeestarnas

coisas de forma honesta. Espero tambémque
as outras pessoas também o sejam. Quando
jogonocampodoadvseráriosintoamesmadi-
ficuldadedequando jogoemcasa,maspenso
sempre em ganhar. Se há erros de arbitragem
que nos possam ter condicionado, em ante-
riores campeonatos, também os nossos erros
condicionaram.Hoje, se formosprejudicados,

amanhãpodemosnãosereestaremosprontos
para, se tivermos feito o nosso trabalho, mais
cedo oumais tarde, o resultado irá aparecer...
JM - Depois do “legado” deixado por Filipe

Calado sentiu “responsabilidade”maior emo
substituir à frentedaequipa?
DF - A pressão que sinto ao treinar o Ma-

deira SADé sempre amesma e que ele (Filipe
Calado) também sentiu. Nós estamos na me-
lhor equipa nacional feminina, estamos num
dosmelhores clubes para trabalhar a nível na-
cional -quer sejamasculino,quer seja feminino
- e é sempre um lugar que muitos cobiçam.
Concerteza que a crítica é sempre maior do
que quando estamos numa realidade mais
baixa.Apressãoera sempreparaqueas coisas

entrevista Textos: Vasco Sousa • Fotos: Alfredo Rodrigues

«As atletas portugue-
sas têm o mesmo po-
tencial que as jovens
atletas de outros paí-
ses. Somos capazes,
em termos internacio-
nais, de aparecer com
outra competitividade.
Basta acreditarem e
de trabalharem de
uma forma mais em-
penhada. Os resulta-
dos aparecem e pode
esbater-se a diferença
que ainda existe».

«O Madeira SAD
é a melhor equipa
nacional feminina»

O Madeira Andebol SAD recuperou a hegemonia absoluta no
Andebol feminino português. Na época 2011/12, a equipa
orientada por Duarte Freitas venceu tudo internamente: o
Campeonato (12.º título do seu historial), a Supertaça (12.ª) e a
Taça de Portugal (14.ª). O técnico, na 2.ª época à frente da
équipa, já ganhou cinco dos seis troféus que disputou.

Governo Regional
louva 14.ª Taça
de Portugal
Sob a Presidência de João
Cunha e Silva reuniu, ontem, na
Quinta Vigia o Conselho de Go-
verno. Das resoluções aprovadas
foi decidido «Louvar a equipa fe-
minina do Madeira Andebol SAD;
Considerando o excelente resul-
tado obtido pela equipa sénior
feminina do Madeira Andebol
SAD, ao conquistar a Taça de
Portugal, na época desportiva de
2011/2012; Considerando que
com esta prestação, as atletas
dignificaram ao mais alto nível a
SAD, as entidades que a consti-
tuem e a modalidade; e aten-
dendo que ao se tornarem
vencedoras da Taça de Portugal,
pela 14.ª vez consecutiva, na
respectiva categoria, exaltaram
bem alto o nome da Região Au-
tónoma da Madeira, o Conselho
de Governo resolve louvar publi-
camente a SAD, Clube, Dirigen-
tes, Técnicos e Atletas do
Madeira Andebol, SAD».
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«Qual o meu futuro no
Madeira SAD? Primeiro
temos de resolver a
questão financeira
desta época. Temos de
saber como será o
nosso lugar em relação
a estes assuntos que
estão pendentes (mo-
delo desportivo regio-
nal) e, se for o
entender quer da ad-
ministração da SAD,
estou disponível para
continuar com estas
atletas. Concerteza
com alguns ajustes na
equipa, mas não iria
virar as costas à direc-
ção e a estas atletas ,
por tudo o que fizeram
e demonstraram. Estou
a aguardar que as coi-
sas fiquem resolvidas,
de modo a que a admi-
nistração defina os
seus objectivos e as
prioridades na próxima
época (2012/13). Tenho
contrato até final deste
ano, mas nesta altura
não sei qual será o
meu futuro», confiden-
cia o treinador cam-
peão nacional.

«Aguardo
pelo futuro»

resultassem.Ésempreassim, todososdias,para
queaspessoas comecemaacreditar no traba-
lho e na diferença de estar na forma como se
trabalha...

JM-DepoisdaSupertaçaedoCampeonato,
noúltimofim-de-semanaaconquistadaTaça
dePortugal. Foi a cereja emcimadobolo esta
temporada?
DF -Antes demais foi umaboaorganização

do Sir 1.º de Maio e da Associação de Leiria,
muito empenhados a garantir todas as como-
didades e todas as exigências deste tipo de
provas. Depois, a nossa prestação, pois senti-
mos com todas as atletas que fazem parte do
plantelque tínhamoscapacidadepara vencer.
Que o trabalho de uma, duas épocas começa
a termaior estabilidade e a sermais sólido. As
atletas conseguiram interpretar aquilo que era
necessário nos dois jogos (meias-finais com o
ColégiodeGaiaefinalcomoGil Eanes), fomos
felizes,porqueésempreprecisoumpoucode
felicidadedonosso lado,eacabámosporven-
cer, mesmo com as dificuldades do número
baixodeatletasquedisputámosa "Final-Four".
Levámos 11 atletas eno 1.º jogo saíram lesiona-
das a Andreia Andrade e a Daniela Silva, que
nãocontámoscomelasparaafinal.Realizámos
o 2.º jogo com apenas sete jogadoras de
campo, o que é sempre exaustivo, para além
do jogona véspera... Achoque foi acabar uma
época empleno.

JM-NoAndebol femininocontinuaaexistir
umgrandedesnívelcompetitivoentreasequi-
pas. É possível esbater isso?
DF - O fosso entre as equipas irá ser deter-

minadopelo tipodetrabalhoqueserá feito.Em
termos de equilíbrio das equipas medianas é
muito grandemesmo. E as equipas quemaior
capacidade de trabalho apresentarem são ca-
pazesde fazerdiferençanofinal. Emtermosde
investimento, para alémdoMadeira SADedo
Gil Eanes, outras equipas também já o fazem,
casodoAlavarium,doColégio JoãoBarros.... É
verdade que não são asmesmas quantias que
o Madeira Andebol SAD paga, mas também
temosseusencargoscomaSegurançaSociale
comas Finanças, que só aí é quasemetadedo
orçamento. Ainda bem que existe Madeira
SAD, ou Gil Eanes, que não é fácil atendendo
ao contexto em que estamos, mas é um mo-
mento onde a atleta portuguesa pode sentir
queéretribuídapelo tempoquedispendepara
amodalidade.

JM-Nascompetiçõeseuropeiasnãoépossí-
vel irmais longe?
DF-Nãoéfácilaspirarmosaalgomaisemter-

mosdecompetiçõeseuropeias,porquemexe
nos orçamentos, nos investimentos em atle-
tas, na qualidade, nas jogadoras que façamda
modalidade quase a sua profissão ou o façam
de formamuito intensa.Masmesmocomuma
equipa semiprofissional, o Madeira SAD con-
segue ter outros pergaminhos e outra capaci-
dade para disputar os jogos a nível internacio-
nal. Só que a “décalage” é aindamuito grande
do Andebol português para o internacional e
não se pode romper com essa barreira de um
momento para o outro...1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

«Acabou o meu ciclo - de três anos - e o meu tempo na Selecção Nacional feminina. Neste
momento, a selecção é imatura, muito jovem, que precisa de tempo para trabalhar... São atle-
tas novas e quando se fala de maturidade na selecção tem a ver com o tempo que se aguen-
tam na competição. O Madeira SAD e o Gil Eanes conseguem fixar atletas mais velhas, os
outros clubes é muito difícil, porque as mulheres chegam aos 23/24 anos e dispender 3/4/5
vezes na semana para treinar todos os dias 2/3 horas, sem dinheiro, ela tem de ir trabalhar.
Quem são as atletas que estão disponíveis? As mais jovens, enquanto estão em fase escolar
e quando entram na universidade já é um problema, mas conseguem manter-se no Andebol.
Quando acabam a universidade vão...trabalhar», revela o técnico. «A minha definição inicial
eram de três anos. Não fazia parte do meu pensamento continuar. Com a mudança e altera-
ção dos órgãos da Federação também não havia interesse em continuar com os meus servi-
ços. Já tinha definido que entre o trabalho no Madeira SAD e na Selecção só iria ficar com
um e prefiro, claramente, o trabalho de treinador de campo diariamente», acrescenta Duarte
Freitas.

«Terminou o meu ciclo
na Selecção Nacional»
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O Conselho de Governo aprovou um voto de louvor público ao Madeira Andebol SAD.

OGoverno Regional já recebeu
90 dos 158 milhões de euros pre-
vistos para pagamento de dívidas
referentesaoanode2012,estando,
neste contexto, a dar prioridade à
Saúde, nomeadamente aos reem-
boldosdosutentesque tinhamdi-
nheiro a receber do IA-Saúde.
Só nesta área, estão a ser feitos

cercade4000pagamentosaosbe-
neficiários, disse ontem o secretá-
rio regional das Finanças, no final
do Conselho de Governo, que se
reuniu naQuinta Vigia.
Quanto às dívidas até 2011, Ven-

turaGarcêsdisseque todosospro-
cessosqueestãopara serpagoses-
tão a ser remetidos para Lisboa,
para serdesencadeadooprocesso
de pagamento. «Até os tais 20 mil
euros por fornecedor», salientou.
Questionado sobre quando é

que chegam os 68 milhões que
ainda falta receber no âmbito do

total dos 158 milhões de ajuda, o
secretário regional respondeu: «Es-
tamos adesencadear os processos
para estar emcondiçõespara fazer
o pagamento».
Instado a comentar o relatório

do Tribunal de Contas sobre a
Conta da Região referente a 2010,
já entregue na Assembleia Legisla-
tivadaMadeira (ALM),o secretário
regional do Plano e Finanças disse
queos seuscomentários «serão fei-
tos em sede própria, nomeada-
mente na ALM», no dia 28 de Ju-
nho.
Quanto à alegada omissão de

encargoseultrapassagemdo limite
doendividamente,VenturaGarcês
respondeu que essa notícia que
veio a público, nomeadamente
através do relatório do TC, «foi o
reporte da dívida que o Governo
Regional remeteu,querparao INE,
querparaoMinistériodas Finanças
(IGF) e, naturalmente, ao Tribunal
deContas. Portanto,está tudoden-
trodas informações feitaspeloGo-
vernoRegional».O tutelardapasta
das Finanças garantiu que «não
existemmais surpresas» sobreadí-
vida daMadeira.
Refira-sequeoConselhodeGo-

verno, tendoemcontao factodea
equipa sénior femininadoMadeira
Andebol SAD ter conquistado a
Taça de Portugal na época despor-
tiva 2011/2012, aprovou um voto
de louvor público à SAD, clubes,
dirigentes, técnicoseatletasdoMa-
deira Andebol SAD. 1

AneteMarques Joaquim

Ventura Garcês disse que, no que se refere a dívidas até 2011,
está a aguardar «a todo omomento» a resposta de Lisboa à
proposta do Governo Regional de pagar primeiro aos peque-
nos fornecedores e garantiu que a relação com oMF é boa.

Governo já recebeu
90 milhões da ajuda

7 DOS 158 MILHÕES PARA PAGAR DÍVIDAS DE 2012

JM
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  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,89 x 7,18 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42414540 21-06-2012
VENTURA GARCÊS CONFIRMA TRANSFERÊNCIA DE PARTE DE VERBA ACORDADA NO ÂMBITO DO PLANO DE AJUSTAMENTO PARA A REGIÃO

Noventa milhões
já chegaram Pág. 40
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A9

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,02 x 4,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42417408 18-06-2012
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A10

Jornal do Douro   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,94 x 17,01 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42398590 14-06-2012

A equipa tarouquense 
venceu no passa-
do domingo Futebol 

Clube de  Infesta, levando 
ao rubro todo o público 
presente, que encheu por 
completo o Pavilhão Gim-
nodesportivo de Tarouca  

O Ginásio Clube de 

Tarouca concretizou as-
sim o sonho de subir ao 
escalão principal do ande-
bol nacional, aliando esse 
feito à conquista do título 
de campeão da 2ª Divisão.

O emblema de Tarouca 
venceu ao Futebol Clube 
de Infesta por 24-28 e a 

Ginásio Clube de Tarouca é campeão 
nacional de andebol em juvenis

festa foi feita em tons de 
amarelo após o apito fi-
nal. Ao intervalo, o Futebol 
Clube de Infesta vencia por 
15-13, mas os jogadores do 
Ginásio Clube de Tarouca 
não se deixaram intimidar 
pelo resultado e na segun-
da parte arrancaram para 

uma exibição que culminou 
no 24-28 final.  

O Ginásio Clube de 
Tarouca está, assim, pela 
primeira vez na sua história 
na 1ª Divisão nacional Ju-
venis masculinos da mo-
dalidade.

Resultados

Sexta-feira, 8 de Junho

GC Tarouca 29-25 
NAAL Passos Manuel 

ABC Braga B 22-28 FC 
Infesta  

Sábado, 9 de junho

NAAL Passos Manuel 
27-29 FC Infesta

GC Tarouca 36-26 ABC 
Braga B  

Domingo, 10 de junho

ABC Braga B 40-35 
NAAL Passos Manuel  

FC Infesta 24-28 GC 
Tarouca
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Jornal do Douro   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 26,72 x 4,20 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42398590 14-06-2012

Ginásio Clube de Tarouca é campeão nacional
Pág. 9

Andebol – Juvenis

Página 11



A12

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,66 x 18,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42356850 13-06-2012

A equipa de Infantis da Casa
do Benfica em Castelo Branco
(CBCB), concluiu a sua época
competitiva com a participa-
ção no torneio I’FUN promovi-
do pelo Clube Passos Manuel
– Lisboa. A prova decorreu
entre os dias 25, 26 e 27 de
Maio, contando com as pre-
senças das equipas: Passos
Manuel, Quinta da Princesa ,
Porto Salvo e Clube Josefa
D’Obidos, todas da região de
Lisboa.

A CBCB ficou em 4º lugar,
no entanto  disputou jogos

ANDEBOL FEMININO

Infantis da Casa do Benfica
em Castelo Branco

muito competitivos com re-
sultados finais de 1 e 3 golos,
acusando claramente falta de
competição. Esta equipa bas-
tante jovem, com um longo
percurso para percorrer come-
ça a evidenciar pormenores
com alguma qualidade técni-
co-tática.

Há a registar o prémio (pe-
los treinadores) atribuído da
melhor guarda-redes à atleta
albicastrense, Matilde Sousa,
e a ida á final do concurso dos
sete metros das atletas Barba-
ra Gama e Cátia Nevado.

Equipa infantil feminina da CBCB
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