Revista de Imprensa
02-09-2011

1. (PT) - Bola, 02/09/2011, Águas Santas triunfa

1

2. (PT) - Bola, 02/09/2011, Capitão sempre no clube

2

3. (PT) - Bola, 02/09/2011, Sadinos apresentam-se aos sócios

3

4. (PT) - Correio da Manhã - TV, 02/09/2011, TV Destaques - Desporto - de 12/ 09/ 2011 a 08/ 09/ 2011

4

5. (PT) - Diário de Coimbra, 02/09/2011, Paulo Barreto é o novo treinador dos seniores masculinos da AAC

6

6. (PT) - Grande Porto, 02/09/2011, FC Porto tenta Liga dos Campeões

7

7. (PT) - Jogo, 02/09/2011, Estão mais experientes

8

8. (PT) - Jornal da Madeira, 02/09/2011, «É difícil pedir mais depois do que alcançámos» - Entrevista a Paulo

9

Fidalgo

9. (PT) - Jornal da Madeira, 02/09/2011, Sports da Madeira no Torneio de Santo Ovídio

10

10. (PT) - Record, 02/09/2011, Agenda desportiva

11

11. (PT) - Record, 02/09/2011, Sporting sem piedade de sadinos benévolos

12

12. (PT) - Correio do Minho, 01/09/2011, Uma noite de gala na Catedral do andebol

13

A1

ID: 37272225

02-09-2011

Tiragem: 120000

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,59 x 3,88 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 1

A2

ID: 37272163

02-09-2011

Tiragem: 120000

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,28 x 15,29 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 2

A3

ID: 37272208

02-09-2011

Tiragem: 120000

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,00 x 14,73 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 3

A4

ID: 37271669

02-09-2011 | TV

Tiragem: 160521

Pág: 50

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,10 x 19,25 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2

Página 4

ID: 37271669

02-09-2011 | TV

Tiragem: 160521

Pág: 51

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,27 x 17,82 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2

Página 5

A6

ID: 37273238

02-09-2011

Tiragem: 10624

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,17 x 13,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Paulo Barreto é o novo treinador
dos seniores masculinos da AAC
Depois de muitas dificuldades
para manter a equipa em competição – por causa dos elevados
custos exigidos pela Federação de
Andebol de Portugal -, os seniores
masculinos vão mesmo participar, uma vez mais, na Zona Centro no Nacional da 3.a Divisão.
E para a época 2011/2012, a turma academista contará com
algumas caras novas, desde logo
com um novo treinador. O eleito
é Paulo Barreto, que está de
regresso a um clube que bem
conhece, ele que nos dois anos
anteriores esteve ao serviço de
NDA Pombal e Lousanense.
I

O também professor de
Educação Física, que se notabilizou pelo excelente trabalho ao nível da formação no
CDUL e na Escola Secundária
Quinta das Flores, esteve à
frente da equipa de andebol
da Académica em 2005/2006,
tendo, na altura, atingido a fase final da prova.
Os treinos arrancaram na
segunda-feira e os estudantes já
conhecem, inclusivamente, o
calendário, estando integrados
numa série de nove equipas, das
quais duas serão apuradas para
a fase final. l

D. R.

Técnico, que o ano passado esteve no NDA Pombal, regressa a um clube que bem conhece.
Os trabalhos para a nova época começaram segunda-feira e o calendário também já está definido

PAULO BARRETO já começou a
trabalhar na Académica

17/09 1.ª JORNADA 10.ª 03/12

08/10 4.ª JORNADA 13.ª 14/01

05/11 7.ª JORNADA 16.ª 11/02

Académica – Albicastrense
1.º Maio – Batalha
Ass.20Km Almeirim – Ac. Viseu
Samora Correia – Ílhavo

Samora Correia - Ass. 20Km Almeirim
Juve Lis – 1.º Maio
Ílhavo – Académica
Ac. Viseu – Albicastrense

Ac. Viseu – Ílhavo
Batalha - Juve Lis
Albicastrense – Samora Correia
Académica - Ass. 20 Km Almeirim

24/09 2.ª JORNADA 11.ª 17/12

15/10 5.ª JORNADA 14.ª 21/01

12/11 8.ª JORNADA 17.ª 25/02

Juve Lis – Samora Correia
Ílhavo - Ass. 20Km Almeirim
Ac. Viseu – 1.º Maio
Batalha – Académica

Batalha – Ac. Viseu
Albicastrense – Ílhavo
Académica -Juve Lis
1.º Maio - Samora Correia

1.º Maio – Académica
Ass. 20 Km Almeirim – Albicastrense
Samora Correia – Batalha
Juve Lis – Ac. Viseu

01/10 3.ª JORNADA 12.ª 07/01

29/10 6.ª JORNADA 15.ª 04/02

19/11 9.ª JORNADA 18.ª 10/03

Albicastrense – Batalha
Académica – Ac. Viseu
1.º Maio – Ílhavo
Ass. 20Km Almeirim - Juve Lis

Ass. 20Km Almeirim – 1.º Maio
Samora Correia – Académica
Juve Lis – Albicastrense
Ílhavo – Batalha

Ílhavo - Juve Lis
Ac. Viseu - Samora Correia
Batalha - Ass. 20 Km Almeirim
Albicastrense – 1.º Maio
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ANDEBOL - PAULO FIDALGO, TREINADOR DO MADEIRA SAD MASCULINO, VICE-CAMPEÃO NACIONAL

«É difícil pedir mais
depois do que alcançámos»
«Três candidatos
fortes ao título»
«Na minha opinião, os principais candidatos ao título são o
FC Porto, Benfica e Sporting
pelo investimento que estes
clubes fizeram. Eles têm de se
assumir como candidatos e
demonstrar, dentro do campo,
esse estatuto. Depois, há três
equipas que podem complicar
a vida aos “grandes”: o Madeira SAD, o ABC de Braga e o
Águas Santas».

«Uma equipa
guerreira e unida»
«Espero que na época
2011/12, o Madeira SAD seja
uma equipa à imagem dos últimos anos, ou seja uma
equipa guerreira, unida, com
sede de vitórias e mentalmente preparada para tudo».
Carlos Jorge

«Pessoas vão
nos apoiar»
«Se a equipa se mantiver
como a época passada, fico
muito contente com o público
a nos apoiar. Tivemos, quase
sempre, o pavilhão cheio e se
jogarmos bom andebol e conseguirmos boas vitórias, as
pessoas vêm nos ver e apoiar.
Temos de trabalhar para conquistar o público e sabemos
que, se não realizamos bons
jogos, se não tivermos vitórias,
não teremos público a assistir
aos jogos. Mas julgo que
vamos conseguir».

O técnico da “sociedade” insular tem um discurso cauteloso e, para já, aponta aponta
para a presença na final da Supertaça. Promete apenas trabalhar muito e bem, por
forma a mostrar que «temos uma boa equipa e que praticamos bom Andebol».
Depois de dois brilhantes 2.ºs lugares
nos dois últimos campeonatos nacionais e de ter sido finalista vencido na
Taça de Portugal, Paulo Fidalgo preparase, uma vez mais, para comandar os
destinos do Madeira Andebol SAD na
época 2011/12, onde alguns colocam a
fasquia alta, ou seja o título nacional. O
técnico, no entanto, tem os pés bem assentes no chão e sabe das dificuldades
que irá encontrar neste percurso, onde
FC Porto, Benfica e Sporting - pelos investimentos efectuados - assumem-se
como principais candidatos. O técnico
do Madeira SAD não entra em euforias
e diz que os objectivos do clube serão
traçados, por etapas, esperando que a
equipa jogue bom andebol e que consiga bons resultados para, desta forma,
cativar os amantes da modalidade a se
deslocarem ao pavilhão e a apoiarem
os jogadores.
JORNAL da MADEIRA - Que balanço
faz a este primeiro mês de trabalho
da equipa?
PAULO FIDALGO - O balanço é positivo, apesar de não termos uma avaliação completa, uma vez que não realizámos qualquer jogo, mas estou
satisfeito com o empenho dos atletas.
Só depois de iniciarmos a competição
é que podemos ter uma imagem mais
concreta da equipa.
JM - Como tem sido a adaptação dos
novos elementos ao grupo?
PF - Houve algumas dificuldade no

início, não porque eles não trabalhássem nos seus clubes, mas sim por algumas alterações no modo de trabalho.
Apesar disso, eles estão bem integrados.
JM - Considera que a equipa, com estes reforços, ficou mais homogénea e
equilibrada?
PF - Depois do que já alcançámos, é
difícil pedir mais. Quem esteve no Madeira SAD fez um trabalho fantástico,
dentro daquilo que podiam. Ter estes
reforços é extraordinário, agora vamos
continuar a viver uma cruz que nós
construímos, que foram os dois 2.ºs lugares conseguidos no campeonato. O
que queremos é continuar a mostrar
que trabalhamos bem e que vamos
continuar a ser uma boa equipa.
JM - Mas agora fica com um maior
leque de opções...
PF - Temos opções para jogar bom
andebol. Estarmos a dizer para fazer
mais e melhor é complicado, mas temos sim equipa para ficar nos quatro
primeiros lugares. Não posso dizer que
os reforços que vieram são melhores
que aqueles que saíram, agora aquilo
que pretendo é que, daqui a um ano ou
oito meses, eles sejam melhores do
que o são agora.
JM - Depois de um 2.º lugar e finalista
vencido na Taça de Portugal para
onde aponta o Madeira SAD esta
época?
PF - Nós trabalhamos numa base de

Competição europeia: «Acabámos por ter alguma sorte no
sorteio. Em condições normais,
irá ser uma boa
eliminatória e
com hipóteses
de passar à roda
seguinte. Depois,
na 3.ª ronda, as
coisas são mais
complicadas,
porque aí são
adversários de
topo do andebol
europeu. Gostava
de jogar com a
equipa mais
forte da EHF e
que viesse à Madeira um grande
clube europeu».

definir objectivos durante a época e
este ano não vamos fugir à regra. Vamos iniciar a competição e definir um
objectivo que é marcar presença na
Supertaça, em Portimão. Para isso, temos de ficar nos seis primeiros lugares
no final da 1.ª volta e depois vamos definir outro objectivo. É assim que vamos continuar a trabalhar.
JM - De qualquer das formas, não
passa pela cabeça não estar presente
na fase final?
PF - Não, de maneira nenhuma. Depois da 1.ª volta e de conseguirmos estar em Portimão, só depois é que vamos definir outro objectivo, que é
garantir rapidamente um lugar entre os
seis primeiros. Quem sabe terminar
nos primeiros quatro lugares? Não é fácil nesta altura estar a definir objectivos
para oito meses, até porque pode haver castigos ou lesões e isso acaba por
condicionar a equipa quer queiramos
quer não.
JM - É importante começar o campeonato a ganhar?
PF - Temos como objectivo imediato
ganhar os dois primeiros jogos, porque
são duas equipas que também querem
ficar nos seis primeiros lugares. Por isso,
é importante vencer os dois primeiros
jogos, para podermos ficar em vantagem em relação a duas equipas que
lutam pelo mesmo objectivo de estarem presentes na Supertaça. 1
Carlos Jorge

«Ter três nomeados para os
melhores do andebol em Portugal vem valorizar, não só as
pessoas que estão no Madeira
SAD, mas também a modalidade regional. Isto significa
que estamos a trabalhar bem
e que o Andebol na Região
tem margem de progressão.
Temos, todos, de trabalhar
para termos um Andebol mais
forte na Madeira».
Carlos Jorge

Com um mês de trabalho, o técnico mostra-se satisfeito com o rendimento dos seus pupilos. Resta esperar pela competição para aferir a qualidade da equipa.
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«Andebol regional
foi valorizado»
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ANDEBOL - ENTRE HOJE E DOMINGO, NO PAVILHÃO DO COLÉGIO DE GAIA

O plantel das “azuis” tem quatro novas atletas.

No Norte do País, as insulares preparam o início do
Campeonato, realizando cinco jogos em três dias.

DR

Sports da Madeira no Torneio de Santo Ovídio
A equipa sénior feminina do
Club Sports da Madeira participa, entre hoje e domingo, no
15.º Torneio Internacional de
Andebol de Santo Ovídio, em
Vila Nova de Gaia, prova que já
venceu em 2003. O evento, organizado pelo Colégio de Gaia,
decorre no pavilhão do clube
nortenho e permitirá ao “Sports”
uma melhor integração das
(quatro) novas atletas, com
cinco jogos de preparação para
o Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão, que começa a 24 deste
mês. O técnico Vítor Rodrigues
tem, assim, hipóteses de testar
mais algumas soluções na

equipa. Hoje, às 21h45, as madeirenses defrontam as holandesas do Brenda e amanhã
(9h15) têm pela frente o Cale e
às 20h45 o Maiastars, jogos estes relativos à 1.ª fase. No outro
grupo, para além da equipa anfitriã do Colégio de Gaia, fazem
parte o Almeida Garrett, o Juve
Mar e as sérvias do Estrela Vermelha de Belgrado. Para domingo de manhã estão agendados os embates das meias-finais
e para os lugares secundários,
ficando a tarde reservada para
puramento da classificação final
do Torneio Santo Ovídio. 1
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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> Entradas gratuitas, desfile de escalões de formação, equipa sénior a medir forças com o Teucro.
ABC DE BRAGA APRESENTA-SE AOS SÓCIOS DIANTE DO TEUCRO

MODALIDADES

Uma noite de gala na
Catedral do andebol
O ABC de Braga apresenta-se esta noite aos seus associados, num desafio diante dos espanhóis do Teucro, que tem entrada gratuita no Pavilhão Flávio Sá Leite. Da parte da manhã há
assinatura de protocolo com o Braga 2012: Capital Europeia da Juventude.
> rui miguel graça

Dia de amarelo vivo. O ABC de
Braga prepara uma noite de gala
para os seus associados e simpatizantes, com o jogo de apresentação, contudo o primeiro dia de
Setembro ﬁca igualmente marcado pela assinatura de um protocolo de colaboração com a
Fundação Bracara Augusta, no
âmbito da Braga 2012: Capital
Europeia da Juventude.
A partir das 11.30 horas no pavilhão Flávio Sá Leite realiza-se
a assinatura do protocolo, onde
vão marcar presença Luís Teles,
presidente dos academistas,
Hugo Pires, vereador do município e presidente do conselho de
administração da Fundação
Bracara Augusta, bem como o
treinador Carlos Resense.
À noite, a partir das 20.30 há
jogo de gala com os espanhóis
do Teucro, desafio que vai ter as
entradas gratuitas.

DR

Festa do ABC de Braga arranca às 20.30 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite
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ABC apresenta-se
esta noite aos sócios
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O ABC de Braga apresenta-se esta
noite aos seus associados, num
desafio diante dos espanhóis do
Teucro, que tem entrada gratuita no
Pavilhão Flávio Sá Leite.
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