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• MODALIDADES 

Andebol madeirense vai ser valorizado pelo Governo Regional em detrimento do basquetebol 

GR tira ao basquetebol 
para dar ao andebol 
FILIPE SOUSA 
fsousa@dnoticias.pt  

Até agora, o Governo Regional, 
através do Plano Regional de Apoio 
ao Desporto (PRAD), investia prati- 
camente o mesmo nas equipas 
masculinas do Madeira Andebol 
SAD e Clube Amigos do Basquete 
da Madeira (CAB), à volta de 305 
mil euros, mas prepara-se para alte- 
rar as regras do jogo a breve trecho, 
pelo impacto que cada uma das 
modalidades tem na Região. 

O Executivo madeirense condu- 
ziu um estudo e chegou à conclusão 
que os valores distribuídos pelos 
dois conjuntos não poderá conti- 
nuar a ser feito de forma igual, por 
várias razões. 

Em primeiro lugar, pelo número 
de atletas que são necessários para 
disputar cada uma das modalida- 
des: sete no andebol apenas cinco 
no basquetebol. 

O IMPACTO 
DA MODALIDADE, 
RESULTADOS 
E ASSISTÊNCIA 
`OBRIGAM' A ALTERAR 

Em segundo lugar estão os resul- 
tados alcançados por cada uma das 
equipas no panorama nacional e in- 
ternacional nos últimos anos, com- 
parativamente com os orçamentos 
dos 'grandes' do desporto. 

O terceiro ponto centra-se no im- 
pacto social que cada uma das mo- 
dalidades tem, com ênfase para o 
número de praticantes e, também 
importante, apoio em termos de 
adeptos em cada um dos pavilhões. 

Não menos importante, na visão 
governativa é o facto do CAB ter 
casa própria, ao contrário do Ma- 

deira SAD, que continua a jogar 
num pavilhão que já não oferece ga- 
rantias. 

Ora, perante estas variáveis, se- 
gundo apurámos, ao logo dos pró- 
ximos anos vamos assisti• a um cla- 
ro aumento dos apoios ao andebol, 
em detrimento daqueles que são 
concedidos ao basquetebol, algo 
que já deverá ser uma realidade 
aquando da publicação do PRAD 
2018/19, para a corrente época des- 
portiva. 

À espera do União para definir 
verbas na certeza 
Recorde-se que a este nível, ainda 
que esteja a ser trabalhado, o PRAD 
não será 'lançado' enquanto não 
houver uma posição oficial sobre o 
futuro do União, que vai passar 
quase de certeza pelo Campeonato 
de Portugal, uma vez que não foi 
dada razão ao clube madeirense no 
`caso Santa Clara'. 

Marítimo e Nacional à espera 
Tal como o DIÁRIO já deu conta, 
a descida do União vai permitir 
que o Governo Regional reforce o 
investimento no futebol profis- 
sional de Marítimo e Nacional, 
sem ter de 'meter' mais verbas no 
capítulo I - Clubes e SAD em com- 
petições profissionais e não pro- 
fissionais - do PRAD. 
Na última época, recorde-se, o 
Executivo fez um investimento de  

cerca de 3,5 milhões no futebol 
profissional, que neste momento 
está 'reservado' apenas a Maríti- 
mo e Nacional, clubes a quem será 
dividido o 'bolo', com despromo- 
ção do União para o Campeonato 
de Portugal, com os verde-rubros 
a receberem um pouco mais do 
que os alvinegros, com base nos 
critérios de atribuições de sub- 
venções, que é definido por or- 

DE BOAS NOVIDADES 

dem de classificação. 
Com o União no terceiro escalão do 
futebol português, segundo o Re- 
gulamento de Apoio ao Desporto, o 
clube 'cairá' para o capítulo III do 
PRAD, que é destinado às modali- 
dades colectivas com representa- 
ção nacional, e terá direito a uma 
subvenção a rondar os 200 mil eu- 
ros, menos de 600 mil em compara- 
ção com a última época. 
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GOVERNO TIRA 
DO BASQUETEBOL 
PARA DAR 
AO ANDEBOL P21 

JET2.COM  REFORÇA COMPROMISSO 

ARiO 
de Notícias 

MADEIRA 

CAFÉ DO TEATRO 
GANHA FESTAS 
DA PONTA Companhia inglesa disponibiliza mais lugares para 

a Madeira P.6  •  Região mete TAP em tribunal P.10 DO SOL P.30 

SECRETARIO PEDE DEMISSAO 
O PRESIDENTE DAORDEM 

Pedro Ramos diz-se desapontado com António Pedro Freitas 
e com a politização da Ordem dos Médicos P.4 E 5 

• 
FOTO RICARDO DUARTE FREITAS_ 

HORA DE RETRIBUIR 
A COMUNIDADE NA VENEZUELA 

Jorge Carvalho entregou cheques destinados à emergência social 
• Lar de idosos em Caracas grita por mais ajuda P.2 E 3 
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SUB-20 
EM ESTÁGIO COM 
VISTA AO EUROPEU 
Regressada dos Jogos do 
Mediterrâneo, onde foi 
sexta, a seleção masculina de 
sub-20 está emAlmada e vai 
jogar dois particulares com a 
Espanha (sexta e sábado), 
preparando o Europeu do 
escalão, que se inicia dia 19. 
Há cinco novidades em 
relação a Tarragona: entra-
ram Tiago Silva, Bruno 
Gaspar (Sporting), Ciprian 
Popovic (Avanca), Pedro 
Santana (Benfica) e Miguel 
Pinto (FC Porto). 
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