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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, às 9h30 na Ribeira Brava e às
17h00 em Santo António. • Treinos do Nacional, às
10h00 e 16h00, na Choupana • Treinos do Marítimo B,
às 10h00 e às 16h00 no complexo de Santo António. •
Treino do União, às 16h30 no Vale Paraíso.
ANDEBOL
• Campeonato Nacional da I Divisão Masculina:Xico An-
debol - Madeira SAD, às 21h00 em Guimarães
DIVERSOS
• Exposição "Judo na Ribeira Brava", Espaço Mercado,
até dia 28.
AUTOMOBLISMO
• Inscrições para o Raid Município do Funchal (Viaturas
Clássicas e Históricas), até sexta-feira.
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Madeira SAD
joga hoje
em Guimarães

Em partida a contar para a 7.ª
jornada do “nacional da 1.ª divi-
são”, seniores masculinos, o Ma-
deira SAD defronta esta noite o
Xico Andebol, no reduto da
equipa de Guimarães, com início
pelas 21h00.À entrada para esta
ronda, os madeirenses ocupam o
quarto lugar, com 14 pontos, re-
sultantes de quatro vitórias e
duas derrotas. Já a turma vima-
ranense, é oitava da tabela, com
10 pontos, fruto de dois triunfos
e quatro desaires. A jornada só
fica completa sábado, com a
realização dos restantes cinco
jogos. Destaque para a recepção
do líder Benfica (100 por cento
vitorioso com 18 pontos) ao
Sporting da Horta.
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ANDEBOL: JUNIORES

ABC “cilindrou”
em S. João da Madeira

A equipa de juniores do ABC esteve em grande no 
passado domingo ao golear no pavilhão da Sanjoa-
nense por 43-19, em encontro da quarta jornada do 
campeonato nacional da categoria. Com este resultado, 
o conjunto bracarense segue na frente da classificação, 
com 12 pontos, os mesmos que o FC Porto, que bateu 
o Gaia por 28-26.

No dérbi disputado em Guimarães, Xico e Fafe em-
pataram a 31 golos. O S. Bernardo recebeu e bateu o 
Águas Santas por 34-31, o Boavista bateu o Alavarium 
por 26-23, e o Maia venceu no pavilhão do S. Mamede 
por 23-18.

Na próximo domingo (12h00), há jogo grande no Sá 
Leite, com o ABC a receber o FC Porto.
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  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,65 x 15,17 cm²
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Não está nada fácil a vida futebolística regional

Um exemplo prá-
tico da realidade
actual é o que
está a acontecer
com as modali-
dades do Marí-
timo com
representativi-
dade nacional
(andebol, hóquei
em patins e vo-
leibol) no que às
viagens diz res-
peito e que estão
a ser assumidas
pelo clube. Até
que tudo ganhe
outros contor-
nos...

A portaria que vai regulamentar
toda a actividade desportiva regional
está “quase pronta”.

A partir desse momento terá de ser
aprovada em sede de Conselho de
Governoeposteriormentepublicada
no jornal oficial da Região (JORAM).

Após o cumprimento destes pas-
sos existirão condições para as assi-
naturas dos contratos-programas
com clubes e outras organizações
desportivas. Mas é bom recordar que
estes “documentos” só serão valida-
dos depois das colectividades obe-
decerem a certos requisitos que lhes
foram/são colocados.

Os montantes de que os clubes se
queixam têm a ver não só com o pre-
sente, olhando ao futuro, como é ób-
vio, mas também reivindicam verbas
em atraso do passado que serão, ga-
rantiram-nos, pagas em devido
tempo, se bem que para tal os “endi-
vidados” sejam obrigados a apresen-
tar comprovativosdasmesmas. Seas-
sim não for seria o mesmo que aderir
a uma ilegalidade nas respectivas

transferências que quem tem a in-
cumbência de as processar não
quer nem vai naturalmente “embar-
car”.

O qué certo é que a maior parte
dos clubes dizem-se sufocados e que
sem qualquer tipo de contrapartidas
financeiras não avançarão para as
provas regionais, sejamsenioresou li-
gadas ao futebol jovem. Fácil será,
então, prever que, face a esta irredu-
tibilidade, a solução poderá mesmo
não chegar a tempo do arranque ofi-
cial das referidas provas pelo que o
cenário mais negro pode mesmo
passar por novo alargamento tempo-
ral do início das competições com
os prejuízos decorrentes. Alguns diri-
gentes já vieram a terreiro, como Car-
los Pereira (Marítimo) ou Maurílio
Caires

(Canicense) defender um “ano
zero” pelo que essa ideia, face às cir-
cunstâncias actuais, até pode vir a ga-
nhar cada vez maior consistência e...
adeptos.1

João Paulo Faria

� TERÁ DE SER APROVADA POSTERIORMENTE EM SEDE DE CONSELHO DE GOVERNO

Portaria de regulamentação “quase pronta”

JM

JM
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Pinhel Falcão   Tiragem: 3000
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  Pág: 8
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Correio de Lagos   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 28,35 x 11,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44236802 01-10-2012

JJooããoo  CCaallaaddoo
joão.calado@sapo.pt 

A nova época desportiva 2012/2013

Iniciou-se no mês de Setembro mais
uma época desportiva para a
maioria dos clubes Lacobrigenses.
Esta será uma das mais difíceis,
fruto das condições sócio-
económicas adversas atuais. Neste
início, temos vindo a assistir a um
esforço dos dirigentes com o intuito
de manter em atividade todas as

equipas de formação e participar
em todas as competições regionais
e nacionais, lutando a ferro e fogo
contra a diminuição de oferta
desportiva apresentada aos jovens
da nossa cidade. 
Os clubes, conscientes das

dificuldades estão a mudar, estão a
criar fontes de financiamento
alternativas, a criar atividades com-
plementares aos jovens, como salas
de estudo e ocupação de tempos
livres, que lhes permitirem
diversificar a oferta e garantir novas
receitas, importantíssimas para o
desenvolvimento das suas
atividades regulares. Analisando o
tecido associativo o saldo é
claramente positivo, mesmo com
tantas dificuldades a maioria dos
clubes manteve todas as equipas
em ativdade e em alguns casos
houve um aumento de praticantes e
melhoria dos resultados
desportivos. Destacamos o caso do

Tenis de Mesa (Sport Lagos e
Benfica), que na época passada
conseguiu resultados meritórios,
catapultando o clube para outros
patamares, conseguindo já colocar
jovens atletas nos estágios de
observação das seleções nacionais,
onde irão aprender com nomes
que, depois dos resultados dos
Jogos Olímpicos, nos soam
familiares, como Tiago Apolónia ou
Marcos Freitas. Também o Andebol
Clube Lacobrigense teve também
uma iniciativa positiva ao associar-
se a uma grande superfície criando
serviços de tempos livres para os
jovens, com a oferta de vales de
desconto em compras, conseguindo
assim manter as suas equipas de
formação em atividade,
participando em campeonatos com
grandes deslocações e enormes
gastos em transporte. Não
podemos também deixar de
destacar o CF Esperança de Lagos,

que em ano de comemoração do
seu centenário, mantém também
todos os escalões de formação e
uma equipa sénior, que apesar de
muitas saídas de atletas para
equipas de escalões superiores,
fruto da boa época passada,
conseguiu reunir uma nova equipa
ambiciosa para atacar o último ano
da 3ª divisão nacional.
Estamos assim a assistir a uma

mudança de paradigma, em que os
clubes que durante largos anos
dependeram dos subsídios
camarários, começam a sobreviver
de receitas próprias de serviços
prestados. Temos de enaltecer o
esforço e a dedicação dos dirigentes
desportivos Lacobrigenses em prol
do desporto, que na maioria dos
casos o fazem apenas pelo amor a
camisola, sem qualquer
compensação financeira.
O Município também não fugiu à

crise e teve de se adaptar à nova

realidade. Todos os projetos de
desenvolvimento e promoção da
saúde, destinados aos vários
segmentos etários da população,
foram reformulados e sofreram
cortes significativos. Para além da
diminuição de verbas, houve
também uma diminuição de
recursos humanos afetos, que
esperemos não virem a com-
prometer a qualidade dos mesmos,
que contribuíram nos últimos anos
para a manutenção de uma
qualidade de vida com exercício e
hábitos saudáveis de todas as faixas
etárias da população.
Estamos numa nova época e

quero deixar uma mensagem de
alento, reconhecimento e esperança
a todos os dirigentes para que, com
maior ou menor dificuldade,
consigam terminar com a mesma
força e empenho com que estão a
começar, lutando com fair-play
pelos objetivos traçados.
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