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Candidatos 
antecipam-se 
-*Sporting e FC Porto jo—
gam, hoje, para a sétima 
jornada do Andebol 1 

Sporting e FC Porto estão no 
encalço do Benfica, hoje, nas 
respetivas partidas antecipadas 
da 7,' jornada do Andebol 1, que 
este último já discutiu frente ao 
Arsenal Devesa. O bicampeão 
atua na casa do Maia/ISMAI, cujo 
treinador, Rui Silva, está 
esperançado numa resposta 
«competitiva» ao mais bem 
apetrechado Sporting. «Dispõe de 
excelente equipa, com muitos 
recursos,Tentaremos tornar o jogo 
o mais competitivo possível e não 
deixar o Sporting fugir no 
marcador», antecipou. 
O treinador adjunto do Sporting, 
Luís Cruz, elogiou o Maia/ISMAI: 
«Os seus jovens vão querer 
mostrar valor, Nada têm a perder. 
Vão criar dificuldades, pela 
variabilidade de sistemas 
defensivos e transições rápidas». 
O FC Porto recebe SC Horta a 
esperar maiores dificuldades. 

ANDEBOL 1 
Mamada-) Hoje 

FC Porto-SC Horta 20.30h 
Dragão Caixa, no Porto 
Maia/ISMAI-Sporting 21.00h 
Pavilhão Municipal da Mala 

13 de outubro 
Belenenses-Á. Santas 15.00h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa  

Madeira SAD-Avanca 17.00 h 
Pavilhão Desportivo do Funchal  

Fermentões-Boa Hora 18.00 h 
Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora  

AC Fafe-ABC 18.00 h 
Pavilhão Municipal de Fafe 

Benfica-Arsenal Devesa 40-18 
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As equipas de iniciados e infan -
tis da Secção de Andebol da As -
so ciação Académica de Co im -
bra tiveram um fim-de-sema -
na positivo com duas vitórias
e uma derrota em três encon-
tros disputados.

Os iniciados tiveram dois jo-
gos no fim-de-semana alarga -
do, jogando no terreno do
Águe  da, de onde regressaram
com uma vitória tirada a ferros
(23-21), para depois, no domin -
go, receberem e perderem com
o S. Bernardo (30-35). Neste úl-
timo caso, a equipa manteve o
resultado equilibra do durante
quase todo o jogo, baqueando
nos últimos 15 minutos peran -
te uma equi pa com bons per-
gaminhos, mas ao alcance da
AAC. Bons jogos contra o S.
Bernardo de José Fernandes
(nove golos) e Vítor Marques

(oito golos).
Já a turma de infantis rece-

beu e bateu o Alavarium (30-
20) de forma clara, apesar do
equilíbrio que ainda se regis-
tava ao intervalo. A equipa de
infantis mostra que pode fazer
uma boa época e detém um
conjunto de jogadores capaz
de defrontar por igual a maio-
ria das equipas do Regional
de Aveiro. Destaque para João
San tos (oito golos), bem como
pa ra Afonso Fonseca e João
Lu   cas, ambos com sete ten-
tos.

No próximo compromisso,
os iniciados deslocam-se ao
terreno do Alavarium, no do-
mingo (11h45). Já os infantis,
por seu turno, viajam ao ter-
reno do S. Bernardo, no sábado
pelas 14h15.

Os minis estreiam-se no pró-
ximo fim-de-semana, receben -
do o Ílhavo, no domingo, com
o jogo a ter lugar às 10h00. |

Infantis entram a vencer

Infantis da AAC receberam e derrotaram o Alavarium por 30-20

D. R.

Andebol
Camadas jovens
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Os novos órgãos sociais da As-
sociação de Andebol de Leiria
(AAL) para o período 2018-
-2022 tomaram posse no pas-
sado domingo, depois da lista
A ter vencido as eleições reali-
zadas no dia 3 de Outubro. 

Numa cerimónia que contou
com a presença do presidente
da Federação de Andebol de
Portugal, Miguel Laranjeiro, o
novo presidente da direcção,
Nuno Soares, demonstrou

confiança na estratégia e am-
bição nos objectivos no seu
discurso de tomada de posse. 

Voltou a salientar a vontade
de trabalhar “com os clubes e
para os clubes”, “desafiar as
autarquias e entidades locais”,
sem esquecer “um maior en-
volvimento no desporto esco-
lar”. 

No seu discurso Miguel La-
ranjeiro deu os parabéns aos
novos órgão sociais, tendo sa-
lientado que o distrito de Leiria
é um “distrito Andebol”, pelo
dinamismo apresentado tanto
na excelência da organização
de provas, como na divulga-
ção da modalidade. |

Nuno Soares tomou posse 
como presidente da Associação
de Andebol de Leiria

Nuno Soares venceu as elei-
ções do dia 3 de Outubro

DR
Andebol
Eleições
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ANDEBOL 

PERFUME MAD 
NA EUROPA 

BEATRIZ, JESSICA E 
ISABEL ESTREIAM-SE 
FORA DE PORTUGAL. 
JOÃO CUMPRE 4.2  
ANO NA ALEMANHA 

João Ferraz e 
Isabel Goís na 

Alemanha, 
Jéssica Ferreira 

e Beatriz 
Sousa, em 

França são os 
grandes 

embaixadores 
da Região nas 
grandes ligas 

europeias 
2018/2019 

com 28 anos, sente que está no me-
lhor campeonato do Mundo. "Sem 
dúvida que estou numa grande 
Liga, muito competitiva, com clu-
bes fortes, orçamentos elevados e 
num país com larga tradição no an-
debol. Foi uma aposta ganha na 
minha carreira e só possível por-
que trabalhei em clubes, mais re-
centemente no FC Porto e antes no 
Madeira SAD que me ajudaram a 
crescer em todos os aspectos". Em 
comparação com a realidade por-
tuguesa João Ferraz não tem dúvi-
das: " Tudo é muito mais profissio-
nal, esta liga tem um nível compe-
titivo elevadíssimoQ e tem um pú-
blico muito exigente. É fantástico 
jogar todas as jornadas com pavi-
lhões nunca abaixo dos 12 mil es-
pectadores. Nesta liga respira-se 
andebol o que para qualquer joga-
dor é sempre importante. Por ou-
tro lado e em Portugal isso já vai 
acontecendo nos clubes de maior 
referência diga-se, os clubes são 
muito organizados não nos falta 
nada". 

Beatriz Sousa, estão noutro pata-
mar, sendo o nível competitivo de 
uma III Divisão em terras gaule-
sas, país com uma liga feminina 
poderosa, superior a Portugal. Sem 
esquecerem o trabalho que ficou 
para trás e as suas raízes, "valeu a 
pena" é a ideia comum destacada 
na conversa mantida com o DIÁ-
RIO. 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

João Ferraz e Isabel Góis na Liga 
da Alemanha, Jéssica Ferreira e 
Beatriz Sousa, na III Divisão de 
França, são os madeirenses que 
esta temporada 2018/2019 no an-
debol internacional assumem o pa-
pel de embaixadores da Região. 

Alemanha e França, dois países 
com larga tradição no andebol 
mundial, com campeonatos com-
petitivos por um lado e com as suas 
selecções e clubes a terem registos 
de títulos mundiais e olímpicos, 
são por agora o 'lar' destes quatros 
jovens que depois de terem feito 

Ambiente e trabalho profissional 
João Ferraz cumpre a quarta tem-
porada ao serviço do HSG Wetzlar, 
de onde se transferiu depois de ali-
nhar quatro épocas no FC Porto 
conquistando três títulos de cam-
peão nacional. Antes foi uma das 
figuras de proa no Madeira Ande-
bol SAD, ajudando na conquistar 

dos segundos lugares. A 
sua formação, acon- 

teceu no GD Es-
treito, registando 

passagens pelo 
Marítimo e 
pelo Xico An- 
debol. 

Hoje na 
Alemanha, Experiência muito enriquecedora 

Isabel Gois, 23 anos, partiu à aven-
tura para a Liga da Alemanha onde 
alinha no SV Union Halle Neus-
tadt. Começou na AD Camacha e 
regista uma passagem pelo Alava-
rium onde foi campeã nacional. Tí-
tulos também conseguidos pelas 
duas passagens pelo Madeira An-
debol SAD a última das quais na 
época passada onde foi determi-
nante na baliza da SAD e no pleno 
das madeirenses. 

grande parte do seu trajecto no an-
debol madeirense e nacional e, 
com resultados bem positivos tam-
bém nas selecções nacionais, deci-
diram partir à aventura de experi-
mentar outras vivências para um 
andebol certamente bem mais 
competitivo, mas não só. 

A evoluir na principal Liga da 
Alemanha, João Ferraz pela quarta 
época e Isabel Góis em estreia, na-
quela que é considerada a melhor 
do Mundo é também prestigiante 
e um reconhecimento do valor e 
competências dos 'nossos' re-
presentantes. 

Em França e na III Divi-
são curiosamente na mes-
ma equipa Jéssica Ferreira 
e a mais jovem de todas, 

!"  • " NOME: 
João Ferraz 

IDADE:  23 anos 

INTERNACIONALIZAÇÕES:  140 

POSIÇÃO:  Guarda-redes 

CLUBES:  AD Camacha, 
Madeira SAD, Alavarium e SV 

Union Halle Neustadt 
(Alemanha) 

IDADE: 28 anos 

INTERNACIONALIZAÇÕES: 55 

POSIÇÃO: Lateral direito 

CLUBES:  GD Estreito, Marítimo, 
Xico Andebol, Madeira SAD, FC 

Porto e HSG Wetzlar 
(Alemanha) 

A 
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EIREXSE 
Hoje na Alemanha a internacio-

nal portuguesa destaca a qualidade 
do seu novo projecto "Está a ser 
sem dúvida uma experiência bas-
tante enriquecedora, tanto pes-
soalmente como profissionalmen-
te. Sinto nesta altura que estou a 
evoluir como jogadora, o que era o 
meu principal objectivo, quando 
decidi sair da Madeira. Jogar no 
estrangeiro foi sempre um foco e 
meta que eu tinha, esta oportuni-
dade está a se revelar muito positi-
va, valeu mesmo a pena". Diferen-
ças para o andebol nacional são 
muitas. "Em Portugal e na Madeira 
temos pessoas com muita qualida-
de é justo referir. O que muda rela-
tivamente à Alemanha são os hábi-
tos de trabalho, formas de estar, 
um campeonato que nada tem a 
ver com o nosso. Se um jogador 
que deseja crescer, precisa de mais 
competências a todos os níveis e 
aqui as encontrei". 

"Em Portugal ia estagnar" 
Jéssica Ferreira trocou esta tem-
porada a baliza do Colégio de Gaia 
pelas francesas do Handball Club 
Auvergne Metrópole 63, da III Di-
visão gaulesa. 

A madeirense de 21 anos come-
çou a prática do andebol no Aca-
démico do Funchal tendo depois 
vestido igualmente a camisola 
do CS Madeira antes de rumar 
ao continente para estudar. No 
Colégio de Gaia foi campeã 
nacional. Agora por França 
Jéssica não tem dúvida da  

mais valia que foi encontrar. "A 
grande diferença que viemos en-
contrar foi ao nível dos treinos. 
Treina-se melhor em França, com 
mais disciplina, compromisso e 
empenho. Por outro lado temos jo-
gos bem mais competitivos. Pelo 
que já vi, esta III Divisão francesa é 
bem mais exigente que o nosso 
campeonato da I Divisão só por 
isso já valeu aceitar o convite. Se 
continuasse em Portugal tenho a 
sensação que iria estagnar. Noto no 
entanto que as coisas estão a evo-
luir no andebol feminino de Portu-
gal, quer no trabalho que se faz em 
alguns clubes quer mesmo na 
atenção que se dá ao andebol femi-
nino isso é muito importante. Mas 
para quem vai para fora sente que 
ainda temos muito para fazer". 

Ajudar a crescer como 
jogadora 
Com apenas 16 anos, Bea-
triz Sousa, a jogadora re-
velação do andebol femi-
nino nacional em  

2017/2018 é companheira de equi-
pa de Jéssica Ferreira. Fez a sua 
formação no CS Madeira. Beatriz 
Sousa saltou para as 'primeiras pá-
ginas' do andebol feminino como 
um dos elementos mais importan-
tes na última temporada ao serviço 
do Madeira SAD. Mudar-se para 
França foi um convite tentador e 
que neste caso teve na sua família 
uma palavra a dizer. Continua a es-
tudar em França e deseja crescer 
ainda mais. "Está a ser uma expe-
riência espectacular, valeu mesmo 
a pena ter arriscado. Apesar de es-
tar a jogar numa III Divisão, o ní-
vel do andebol por aqui é muito 
elevado, os clubes são muito orga-
nizados, relativamente a Portugal. 
Penso que foi uma boa opção, mes-
mo sabendo que pela minha idade 

tenho muito que aprender. 
Para além de tudo a vi-

vência que esta expe-
riência me dá, longe 
da família, amigos, 
fora da nossa zona 
de conforto, são as-
pectos que me aju-
darão na vida em 
termos futuros". 

Y 
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IDADE: 17 anos 

INTERNACIONALIZAÇÕES: 48 

POSIÇÃO: Lateral esquerda / 
Universal 

CLUBES: CS Madeira, Madeira 
SAD e Handball Club 

Auvergne Metropole 63 
(França 

IDADE: 21 anos 

INTERNACIONALIZAÇÕES: 85 

POSIÇÃO: Guarda-redes 

CLUBES: Académico do Funchal, 
CS Madeira, Colégio de Gaia e 

Handball Club Auvergne 
Metrópole 63 (França) 

NOME: 
Beatriz Sousa NOME: 

Jéssica Ferreira 
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O Madeira SAD vai beneficiar de mais apoios na competição europeia, que arranca para os madeirenses em Novembro. 

*APOIOS 

RAD 'protege' vice-campeões 
e valoriza presença europeia 
HÁ OITO 
ALTERAÇÕES A TER 
EM CONTA NO RAD, 
QUE E PUBLICADO 
AINDA ESTA SEMANA 

FILIPE SOUSA 
fsousa@dnoticías.pt  

O novo Regulamento de Apoios ao 
Desporto (RAD), que servirá de base 
para definir as subvenções públicas 
ao movimento desportivo regional, 
nas suas várias valências, através do 
Plano Regional de Apoios da Des-
porto (PRAD), para a corrente épo-
ca, deverá ser publicado ainda esta 
semana no Jornal Oficial da Região. 

Este documento, que não sofre al-
terações desde 2012, estava obsoleto 
em determinados contextos, pelo 
que o Governo Regional, através da 
Direcção Regional de Juventude e 
Desporto, entendeu redefinir as 
orientações gerais de toda a regula-
mentação específica no domínio do 
desporto para os próximos anos. 

Nesse sentido, segundo apurá-
mos, o novo RAD apresenta im-
portantes alterações, entre as quais 
se destaca a possibilidade de serem 
apoiados os vice-campeões regio-
nais ou os terceiros classificados 
na impossibilidade de participação 
do clube campeão nas provas na-
cionais. 

Perante o actual contexto econó-
mico-financeiro e, naturalmente, 
desportivo, como forma de garantir 
a representatividade regional na 
competição nacional regular, com a 
alteração introduzida no RAD, os 
vice-campeões passarão a poder 
beneficiar de 50% do apoio a atri-
buir ao campeão, acrescido das 
deslocações aéreas, enquanto os  

terceiros classificados beneficiarão 
apenas das viagens, caso o vice-
campeão também recuse a partici-
pação nacional. 

Entre as outras medidas a ter em 
consideração, realce para o reforço 
das verbas para as equipas que ga-
rantam presença nas competições 
internacionais. 

IN A principal alteração do Regula- 
mento de Apoios ao Desporto 
(RAD) prende-se com o capítulo 
que estabelece o regime de apoio à 
manutenção e funcionamento chis  
infra-estruturas desportivas, que 
tenham sido objecto de compartici- 
pação financeira para apoio à sua 
construção ou que sejam proprieda- 

Por exemplo, no que ao futebol 
diz respeito, neste caso a Marítimo e 
Nacional, para a equipa que garanta 
o apuramento para a Liga dos Cam-
peões fica definido um apoio extra 
de 15% em relação à subvenção 
anual, enquanto o apuramento para 
a Liga Europa vale mais 10% no or-
çamento. 

de das entidades do movimento as- 
sociativo desportivo Regional. 
Ainda que não tenhamos apurado 
os valores exactos que serão plas- 
mados no PRAD desta corrente 
época, o apoio será de várias cente- 
nas de milhares de euros provenien- 
tes da receita da Santa Casa da Mi- 
sericórdia. 

Depois de ter escutado o movi-
mento associativo, sem exposição 
pública, por entender que são par-
ceiros privilegiados no desenvol-
vimento do futuro do desporto re-
gional, o Executivo madeirense 
teve em consideração uma majo-
ração de 5% para todas as outras 
modalidades desportivas que con-
quistem lugares europeus, bem 
como o total apoio às deslocações 
(viagens e diárias) a realizarem 
como visitantes e visitados, de 
acordo com o regulamento da 
competição, nos termos a definir 
no PRAD. 

Ao todo são oito as alterações a 
ter em conta no RAD, com impli-
ca9ões também para os escalões 
etarios mais baixos que passam a 
ser contemplados com apoios para 
os Atletas de Alto Rendimento,  

que antes apenas se destinava à 
categoria sénior ou absoluta. 

Ao nível do Praticante de Elevado 
Potencial, que visa apoiar os princi-
pais atletas jovens e promissores das 
várias modalidades individuais, pas-
sa a ser limitado até ao escalão de ju-
niores ou equivalente, tendo em 
conta que os restantes podem ser 
enquadrados nos Atletas de Alto 
Rendimento. 

O novo documento também pre-
vê não penalizar as subvenções aos 
clubes que utilizam atletas que não 
sejam naturais da Madeira, desde 
que tenham contrato de trabalho e 
exerçam actividade profissional na 
Região, há pelo menos um ano, ou 
sejam estudantes do ensino superior 
na Madeira. 

Se salientar ainda que o novo 
RAD vai ajustar a proporcionalidade 
da demografia federada no que diz 
respeito ao apoio à participação de 
equipas na competição nacional re-
gular tendo em conta o género e a 
representatividade nacional, estabe-
lecendo um coeficiente dos clubes 
representativos da Região em com-
petições nacionais para o género fe-
minino (30%) e outro para o género 
masculino (70%), que na prática im-
plica apoios já nesta temporada para 
a equipa feminina do Marítimo, que 
compete esta época no principal es-
calão do futebol nacional. 

Registe-se a finalizar que com a 
redefinição do RAD, Governo Re-
gional vai também possibilitar às 
equipas que militam no primeiro ní-
vel competitivo a utilização de 25% 
de atletas não regionais em relação 
aos atletas inscritos no boletim de 
jogo de cada modalidade, deixando 
de vigorar o artigo que previa a utili-
zação de apenas dois atletas não re-
gionais nas modalidades colectivas e 
de apenas um atleta não regional 
para modalidades individuais. 

APOIOS PARA INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS 
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TEMPESTADE 
'LESLIE' NA ROTA 
DA MADEIRA GERA 
PREOCUPAÇÃO 

DIÁRIO MATUTINO INDEPENDENTE • Quarta-feira, 10 de Outubro de 2018 • Ano 142 • N. 46786 • 1,00 € (IVA incl.) • Director: Ricardo Miguel Fernandes Oliveira 4b dnoticiasept 

DIARiO 
de Notícias 

PEDÓFILO DO 
PORTO DA CRUZ 
APANHA 4 ANOS 
DE CADEIA P.14 

EX-SECRETÁRIO 
DO TURISMO PEDE 
MAIS DINHEIRO 
PARA A PROMOÇÃO 
P.26 E 27 MADEIRA 

PDM DO FUNCHAL 
CONTESTADO NA JUSTIÇA 

Deram entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal diversos processos e uma acção popular com 
o objectivo de travar o Plano Director Municipal em vigor. Os queixosos dizem-se prejudicados 

e alegam irregularidades no documento aprovado pela 'Confiança e pelo CDS P. 3 

GOVERNO 
AUMENTA 
APOIOS AO 
DESPORTO 
Novo regulamento, 
que será publicado ainda 
esta semana, potencia 
representação nacional e 
internacional. No futebol, 
Marítimo e Nacional 
podem ser beneficiados 
com ajuda extra P. 19 

FOTO SHUTTERSTOCK 
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TREINADORES DA FORMAÇÃO 

Femininos Femininos António Florido aposta na 
manutenção da excelência 
A\DE3OL 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

Bambis 
Infante D. Henrique — Eduardo 
Pinto/Soraia Rodorigues 
São Roque — João Laranja 
Académico Funchal — Rúben Tei-
xeira 
Bartolomeu Perestrelo — Ema-
nuel Costa 
CE Levada — Maria Kourdoulos 
Marítimo — Tiago Rodrigues 
Mar e Serra — Mónica Teixeira e 
Juliano Silva 

Bambis 
Camacha — Hugo Carvalho 
Infante D. Henrique - Eduardo 
Pinto/Sorais Rodrigues 
São Roque — João Laranja 
Bartolomeu Perestrelo — Caro-
lina Miguel 
Académico Funchal — Mariana 
Oliveira 
Mar e Serra — Mónica Teixeira e 
Juliano Silva 

Minis 
Camacha — Hugo Carvalho 
Infante D. Henrique — Carlota 
Correia/Edna Gonçalves 
São Roque — João Laranja 
Bartolomeu Perestrelo — Caro-
lina Miguel 
Académico Funchal — Mariana 
Oliveira 
Sports Madeira — Catarina Frei-
tas 
Madeira Andebol SAD — Nádia 
Nunes 
Mar e Serra — Mónica Teixeira e 
Juliano Silva 

A
Associação de Andebol da 
Madeira (AAM) quer in-
tensificar o trabalho na 
formação coabitando com 
os clubes e melhorando a 

competição coletiva e de sele- 
ções. 

Nesse sentido, todos os treina- 
dores colaboram com o trabalho 
prático e ideias que se vêm refle- 
tindo nos bons resultados alcan- 
çados. 

Ainda assim, a dupla subida 
de escalão nos minis vai obrigar 
a um trabalho mais profundo, 
tanto na prospeção como no re- 
crutamento. É preciso captar mais 
para manter no futuro 'um bom 
filtro' de atletas de qualidade. 

António Florido, diretor técnico 
da Associação de Andebol da Ma- 
deira, deixa por isso um alerta 
aos clubes, principalmente no 
que diz respeito à nova reestru- 
turação dos escalões. 

"A dupla subida de escalão nos 
minis vai proporcionar uma pe- 
quena revolução e por isso será 
necessário aprofundar mais o tra- 

Minis 
Camacha — Nuno Abreu 
Infante D. Henrique — Carlota 
Correia/Edna Gonçalves 
São Roque — João Laranja 
Bartolomeu Perestrelo — Ema-
nuel Costa 
Académico Funchal — Rúben Tei-
xeira 
CE Levada — Maria Kourdoulos 
Marítimo — Márcio Abreu 
AM Madeira SAD — Lúcia Vieira, 
Renata Tavares e Odete Freitas 
Mar e Serra — Mónica Teixeira e 
Juliano Silva 

Infantis 
Camacha — Nuno Abreu 
Infante D. Henrique — Verónica 
Rodrigues 
São Roque — Eduardo Fonseca e 
Diogo Barradas 
Bartolomeu Perestrelo — Nélio 
Teles 
Académico Funchal — Aurélio Ca-
macho 
Sports Madeira — Filipa Franco 
Madeira Andebol SAD — António 
Miguel Ramos 

Infantis 
Camacha — Nuno Abreu 
Infante D. Henrique — Carlota 
Correia 
São Roque — Eduardo 
Fonseca/Diogo Barradas 
Bartolomeu Perestrelo — Amé-
rico Cardoso 
Académico Funchal — Filipe 
Gomes 
CE Levada — Helena 
Mendes/João Paulo Freitas 
Marítimo — Alvaro Martins 
AM Madeira SAD — Ana Andrade/ 
Ana Rodrigues 

aspeto negativo é deixaram os 
nossos clubes mas, por outro, 
vem valorizar o trabalho do an- 
debol madeirense", afirmou o 
principal responsável técnico da 
AAM. 

António Florido garante que o 
objetivo imediato passa por me- 
lhorar as competições regionais. 

"Ao nível das competições in- 
ternas, vamos apostar na melhoria 
das provas mantendo o quadro 
competitivo, com quatro treinos 
de seleção por trimestre nos in- 
fantis, iniciados e juvenis, com a 
colaboração de treinadores dos 
clubes. Nos minis e infantis vamos 
competir fora do Funchal para 
descentralizar e em concentração 
para permitir o convívio entre 
atletas, alternando com o am- 
biente nos clubes. Vão acontecer 
os torneio inter-associações em 
iniciados ao nível nacional, com 
a presença de seleções do conti- 
nente e o regresso do Torneio do 
Porto Santo em infantis. Ao nível 
internacional vamos participar 
nos jogos das ilhas com uma se- 
leção, com a Associação a assumir 
os custos. Ao nível da formação 
vão realizar-se cursos para trei- 
nadores. Os árbitros vão contar 
com a experiência dos interna- 
cionais Ricardo Fonseca e Duarte 
Santos", disse, a concluir, o nosso 
interlocutor. 

balho de captação e de prospeção 
de novos valores sob pena de ha- 
ver desequilíbrios em alguns es- 
calões. Daqui a poucos anos o es- 
calão de juniores vai se tornar 
amplo e competitivo, mas é ne- 
cessário não esmorecer as bases 
formativas nos clubes", revelou. 

Por tudo isto, este responsável 
não deixa de mostrar preocupa- 
ções no que diz respeito à manu- 
tenção de atletas nos escalões de 
formação mais baixos. 

"A baixa natalidade e o aumento 
exponencial de novas modalida- 
des, algumas desconhecidas, le- 
vam a criar limitações e até im- 
ponderáveis no trabalho de base", 
explicou aquele responsável. 

O facto de dez atletas terem 
saído da Região para clubes de 
grande dimensão na última época 
é um indicador "de excelência e 
de grande mérito para os atletas, 
mas acima de tudo dos treinado- 
res, pois 80% do trabalho é dos 
clubes e isso deixa-nos orgulhosos. 
Desde há muito que o trabalho 
nos femininos era o mais produ- 
tivo mas esta temporada foram 
os masculinos, num feito inédito 
para a Madeira", garante. 

Ainda segundo o nosso interlo- 
cutor. "nunca aconteceu uma mo- 
dalidade ver recrutados dez joga- 
dores para clubes de grande di- 
mensão, numa só temporada. O 

Iniciados 
Camacha — Nuno Abreu 
Infante D. Henrique — Carlos Mar- 
ques Pereira 
São Roque — João Laranja/Mar- 
celo Ramos 
Bartolomeu Perestrelo — Luís 
Marques 
Académico Funchal — Filipe Jar- 
dim 
CE Levada — Helena Mendes 
/Pedro Ladeira 
Marítimo - Alvaro Martins /Rui 
Quintas 

Iniciados 
Camacha — João Sá 
Infante D. Henrique — Carlota 
Correia 
São Roque — João Laranja/Mar- 
celo Ramos 
Bartolomeu Perestrelo — Isabel 
Brasão 
Académico Funchal — Aleixo Ro- 
drigues 
Sports Madeira — Fábio Teixeira 
(A) Jéssica Gouveia (B) 
Madeira Andebol SAD — António 
Miguel Ramos 

Juvenis 
Camacha — Mariela 
Gonçalves/Rui Gomes 
Infante D. Henrique — Nélio Men-
donça 
São Roque — João Laranja 
Bartolomeu Perestrelo — Isabel 
Brasão 
Académico Funchal — Duarte 
Sousa 
Sports Madeira — Carlos Rodri-
gues 

Juvenis 
Camacha — Nuno Abreu 
Infante D. Henrique — Carlos Mar- 
ques Pereira 
Bartolomeu Perestrelo — Arlindo 
Costa 
Académico Funchal — Sérgio Fer- 
reira 
CE Levada — Pedro Ladeira/He- 
lena Mendes 
Marítimo — Rui Quintas Juniores 

Camacha — Mariela Gonçalves / 
Rui Gomes 
Infante D. Henrique — Carlota 
Correia/Edna Gonçalves 
São Roque — João Laranja 
Académico Funchal — Duarte 
Sousa 
Sports Madeira — Marco Freitas 

Juniores 
Camacha — Nuno Abreu 
Marítimo — Hélder Sapeta 
AM Madeira SAD — Daniel San-
tos/Francisco Martins e Ulisses 
Ribeiro 

António Florido é o diretor técnico da Associação de Andebol da Madeira. 

Nos próximos dias 13 e 
14 de outubro arranca a 
nova temporada do an- 
debol regional, que vai 
já na sua 5-@ edição. O 
evento conta com a co- 
laboração dos clubes e 
outras entidades e tem 
como objetivo celebrar 
a abertura da época 
desportiva, promovendo 
a modalidade e reunin- 
do todos os seus adep- 
tos por forma a contri- 
buir para a minimização 
das dificuldades finan- 
ceiras dos clubes. No 
sábado vão decorrer jo- 
gos não oficiais de 20 
minutos corridos. No 
domingo decorre as 
apresentações das 
equipas para a época 
2018-19. 
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A 

 

 

  

Campeonato Nacional -Jogos 
Antecipados da 7.31omada:FC 
Porto-S Horta, 20h30; 
ISMAI-Sporting, 21h00. Taça 
Portugal Seniores Masculinos-
2.a Eliminatória: 
Modicus-Infesta,21h15. 

Taça da Europa - II Eliminatória 
-2.3  Mão: Benfica-Dínamo 
Sassari, 20h30. 

Volta à Turquia-com 
a participação de Ricardo Vilela 
(Manzana Postobon), Rúben 
Guerreiro (Trek-Segrafedo) 
Joaquim Silva e Rafael Reis (Caja 

Rural), José Mendes (Burgos-B H) 
e AmaroAntunes(CCC Sprandi 
Polkowice), a decorrer até dia14. 

Seleção NadonalSub-17-1.° 
Torneio de Apuramento 
do Euro2019: 
Portugal-Cazaquistão,16h00, no 
Estádio Sérgio Conceição, 
Coimbra. 

Campeonato Europeu 
Feminino Mealhada 2018: 
Alemanha-França, 9h30; 

Suíça-Inglaterra,17h00; 
Itália-Alemanha,19h00; 
França-Portugal, 21h00. Jogos no 
Pavilhão Municipal do Luso. 

TO013 O TERR£ NO 

Rali de Marrocos-10.a Prova da 
Taça do Mundo de Todo o 
Terreno. 
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ANDF:BOL 

Grandes à porta de jornada europeia 
•••Benfica, líderdo campeo-
nato, Sporting, segundo, e FC 
Porto, terceiro, anteciparam a 
sétimajomada em função dos 
compromissos europeus. O 
Benfica já recebeu e venceu o 
Arsenal (40-18) no passado dia 
22 e hoje é a vez de o FC Porto 
receber o Horta (20h30) e o 
Sporting defrontar o ISMAI, 
na Maia (21h00). Para o Spor-
ting, sábado (16h00) é dia de 
jogar na Eslováquia, em casa 
do Presov, a quinta jornada do 

Grupo C da Liga dos Cam-
peões, no qual ocupa o segun-
do posto, em igualdade pon-
tual (6) com o líder Silkeborg 
(Dinamarca). Na Taça EHF, o 
FC Porto joga na Bielorrússia 
com o SKA Minsk (15h45) a 
segunda mão da terceira eli-
minatória, tendo vencido em 
casa por 34-29. Na mesmapro-
va, o Benfica defronta os islan-
deses do Hafna*rdur e faz os 
dois jogos na Luz (sábado e do-
mingo, às151100). FC Porto recebe o Horta (hoje, às 20h3o) 
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GIBERTO NÃOPERDE 
PONTOS NA LIGA ESPANHOLA 
Devido aos compromissos na Liga dos 
Campeões, o Barcelona antecipou o seu jogo 
da sexta jornada da liga espanhola de andebo 
e, tal como nos compromissos anteriores, 
venceu com facilidade. Num encontro em 
que Gilberto Duarte marcou um golo nos trê 
remates que efetuou, a equipa catalã foi até 
Benidorm alcançar um triunfo por 22-33 
(com 12-19 ao intervalo). 
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OLÍMPICOS: 
TAVARES 
FINALISTA 
••• Rúben Tavares (foto) 
apurou-se para a final mascu-
lina de trampolim individual 
nos Jogos Olímpicos daJuven-
tude, em Buenos Aires (Ar-
gentina).OatletadaAcademia 
de Ginástica de Sines foi ter-
ceiro na qualificação, com 
102.655 pontos, lutando pelas 
medalhas no domingo. No an-
debol de praia, a Seleção de 
sub-18 começou° dia a perder 
com a Argentina (2-1), mas o 
triunfo frente à Itália (2-0) 
colocou a equipa das Quinas 
perto de atingir o grupo prin-
cipal. No futsalfeminino, Por-
tugal arrasou a República Do-
minicana (14-0) na segunda 
jornada do Grupo D. 
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Sporting assalta na Maia 
liderança do campeonato 
ER Com seis vitórias em outros 
tantos jogos, o bicampeão Spor-
ting apresenta -se hoje (21h00) 
no reduto do Maia ISMAI corno 
claro favorito para atacar a lide-
rança isolada do campeonato, 
em jogo antecipado da 7a ronda. 

Em declarações ao site dos 
leões, o brasileiro Fábio Chiuffa 
assumiu a responsabilidade de 
ganhar e ultrapassar o Benfica 
(tem mais um jogo) na tabela: 
"Será um duelo difícil, por isso 
não podemos brincar em ne-
nhum campo e queremos ser 
superiores em todos. A dinâ-
mica do campeonato é para 
manter." 

O ponta-direita dos leões ad-
mitiu que a equipa tem denotado 
algum cansaço físico devido à 
Liga dos Campeões, pois volta a 
jogar no sábado, em Presov, Es-
lováquia: "A agenda tem sido 
apertada e quase não paramos 
em Lisboa, mas todos sabíamos 
que esta fase iria acontecer." 

Chiuffa falou também da sua 

ANDEBOL 1 
7..  jornada 

FC PORTO 20h30 SP. HORTA 

MAIA ISMAI 21h00 SPORTING 

BELENENSES sábado AGUAS SANTAS 

MADEIRA SAI) sábado AVANCA 

AC FAFE sábado ABC 

FERMENTÕES sábado BOA HORA 

BENFICA 40-18 ARSENAL. 

época de estreia em Alvaiade: 
"Há muitos objetivos pela frente 
e a minha experiência tem sido 
positiva. Estou a gostar muito de 
representar o Sporting." 

Rui Silva, técnico do Maia IS - 
MAI, quer que a sua formação 
seja competitiva: "Será um jogo 
muito difícil frente aos atuais 
campeões, que têm uma exce-
lente equipa, com muitos recur-
sos. Tentaremos não deixar o 
Sporting fugir, tornando o jogo 
apelativo para os espectadores." 

lá o FC Porto poderá igualar 
pontualmente as águias se ven-
cer hoje (20h30) o Sp. Horta no 
Dragão Caixa. o LR. 
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aon 
vE  Andebol de praia sobrevive 

El A Seleção Portuguesa de ande-
bol de praia perdeu (1-2) ontem 
comaanfitriãArgentina, mas cor-
rigiu durante a tarde com um 
triunfo (2-0) frente à Itália, fican-
do à beira do apuramento para a 
próxima fase nos Jogos Olímpicos 
da Juventude de Buenos Aires. 

Após uma vitória (2-0) diante 
das Maurícias e uma derrota (1-2) 
face à Croácia, na jornada inicial 
do Grupo B, a Seleção Nacional  

deixoufugir (20-22) o primeiro set 
com a equipa das Pampas, domi-
nou o segundo parcial (14-8) , mas 
caiu nos `shoot-outs' (5-10). 

"A Argentina é muito forte 
como nós, mas no primeiro set fal-
tou-nos consistência. Melhorá-
mos a defesa no segundo parcial, 
mas não tivemos muita sorte nos 
shoot-outs. Chegámos um pouco 
cansados ao final, mas não é des-
culpa por esta derrota", conside- 

rou o andebolista Miguel Neves. Já 
ao cair do pano do dia de ontem, 
Portugal bateu a equipa transalpi-
na pelos parciais 18-14 e 19-14, 
abrindo a ronda de hoje com um 
desafio decisivo com o Paraguai. 

No futsal feminino, Portugal ga-
nhou (14-0) à República Domini-
cana e.conseguiu a sua segunda vi-
tória no Grupo D, após 15-2 frente 
ao Chile. A Seleção defronta hoje os 
Camarões.O A.P. BUENOSAIRES 
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