Revista de Imprensa
01-04-2013

1. (PT) - Jornal da Madeira, 01/04/2013, Continuidade do projecto

1

2. (PT) - Bola, 31/03/2013, Portugal empata com Israel

2

3. (PT) - Diário do Minho, 31/03/2013, Portugal empatou com Israel

3

4. (PT) - Jogo, 31/03/2013, Primeira parte a dominar e segunda a controlar

4

5. (PT) - Jornal da Madeira, 31/03/2013, Andebol: Sara Gonçalves ( Sports ) a melhor da 1.ª fase

5

6. (PT) - Record, 31/03/2013, Portugal empata com Israel

6

7. (PT) - Bola, 30/03/2013, Andebol

7

8. (PT) - Bola, 30/03/2013, Bundesliga estuda final do campeonato em estádio

8

9. (PT) - Bola, 30/03/2013, Seleção joga hoje na Sérvia

9

10. (PT) - Diário de Notícias, 30/03/2013, Castigo anulado em caso de apostas

10

11. (PT) - Diário do Minho, 30/03/2013, Seleção lusa em Belgrado

11

12. (PT) - Jogo, 30/03/2013, Agenda

12

13. (PT) - Jogo, 30/03/2013, Israel para a reintegração

13

14. (PT) - Jogo, 30/03/2013, Karabatic ilibado pela federação francesa

14

15. (PT) - Jornal da Madeira, 30/03/2013, Andebol

15

16. (PT) - Record, 30/03/2013, Portugal ensaia na Sérvia

16

17. (PT) - RTP 1 - Bom Dia Portugal, 29/03/2013, Europeu de Andebol de 2014

17

18. (PT) - RTP Informação - Bom Dia Portugal, 29/03/2013, Europeu de Andebol de 2014

18

19. (PT) - Bola, 29/03/2013, Rui Silva na Seleção

19

20. (PT) - Diário de Leiria, 29/03/2013, Andebol

20

21. (PT) - Jogo, 29/03/2013, ABC venceu o FC Porto na final

21

22. (PT) - Jogo, 29/03/2013, Rui Silva chamado. Rodrigues de baixa

22

23. (PT) - MSN Online, 29/03/2013, Rui Silva chamado para o lugar de Álvaro Rodrigues

23

24. (PT) - Record, 29/03/2013, «Obrigatório vencer para poder sonhar»

25

25. (PT) - RTP Informação - Noite Informativa, 28/03/2013, Europeu de Andebol 2014

26

26. (PT) - Diário de Aveiro, 28/03/2013, São Paio de Oleiros organiza torneio de andebol

27

27. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 28/03/2013, GR "entrega" mais 347 mil às associações desportivas

28

28. (PT) - Diário de Viseu, 28/03/2013, Ginásio Clube de Tarouca ficou-se pela fase regular

30

29. (PT) - Jogo Online, 28/03/2013, Rui Silva na seleção - O Jogo

31

30. (PT) - Jornal da Madeira, 28/03/2013, «Fazer parte da equipa principal»

32

31. (PT) - Jornal da Madeira, 28/03/2013, 80 atletas envolvidos na 2.ª modalidade da ilha

33

32. (PT) - Jornal da Madeira, 28/03/2013, Alargar a base para fortalecer o futuro

34

33. (PT) - Jornal da Madeira, 28/03/2013, Aposta clara e prioritária nos escalões mais novos

35

34. (PT) - Jornal da Madeira, 28/03/2013, Primeiro formar, depois ganhar

36

35. (PT) - Jornal da Madeira, 28/03/2013, Região sempre teve - e terá - bons jogadores

37

36. (PT) - Diário da Região, 27/03/2013, Alto do Moinho é um dos primeiros

38

A1

ID: 46924403

01-04-2013

Tiragem: 14900

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,30 x 21,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MODALIDADES

7

ANDEBOL - CARLOS MARQUES PEREIRA E A ALIENAÇÃO DAS SAD’S

«Se existe projecto que conseguiu, de uma
forma ou de
outra, transmitir/divulgar o
nome da Região
foi através do Madeira SAD, tanto
em masculinos
como em femininos», diz o líder
do Madeira SAD.
Desde que Carlos Marques Pereira
está à frente do Madeira Andebol SAD,
o seu grande «lamento» vai para o
facto «de não termos apresentado
atletas ao nível das selecções nacionais da modalidade. Isso tem a ver
com toda a envolvência que existe. A
nível da formação, quantos atletas temos nas selecções nacionais? A nível
masculino não temos», diz o líder da
SAD do Andebol masculino. A outro
nível, e numa altura em que está em
cima da mesa a alienação das sociedades anónimas desportivas (SAD's)

Albino Encarnação

Continuidade do projecto

Dirigente defende que a designação “Madeira” deve estar sempre presente.

«sem querer entrar nas questões financeiras, eu tenho a certeza que se existe
projecto que conseguiu, de uma forma
ou de outra, transmitir/divulgar o nome
da Região foi através do Madeira SAD,
tanto em masculinos como em femininos», não tem dúvidas Carlos Marques
Pereira. E defende mesmo que «o nome
da ilha tem de estar sempre presente e
essa, a meu ver, essa foi uma “bandeira”
da modalidade». Deste modo, o dirigente espera que « quando se falar na
questão das alienações das SAD's te-

nham, sempre, presente a continuidade
da modalidade, independentemente
de ser este Clube ou outro». Do mesmo
modo, o presidente do Madeira SAD
masculino defende que, nestes projectos, «deve estar sempre presente a designação Madeira. Importante, a meu
ver, é que exista notoriedade na modalidade, ou seja, que exista uma equipa
da Região no mais alto patamar da competição».1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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ANDEBOL
Portugal empatou com Israel
A seleção portuguesa de andebol masculino empatou
ontem com a sua congénere israelita por 26-26, em
encontro particular de preparação das duas equipas,
disputado em Belgrado. A formação lusa, que ao
intervalo vencia por 15-11, está a preparar o duplo
confronto com a Suíça, em jogos a contar para o
grupo 1 da fase de apuramento para o Europeu da
Dinamarca de 2014.
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Andebol: Sara Gonçalves
(“Sports”) a melhor da 1.ª fase
A andebolista madeirense Sara Gonçalves foi considerada a
melhor jogadora da 1.ª fase do “Nacional” da 1.ª Divisão. A
experiente atleta do Sports da Madeira tem rubricado uma
época espcetacular, pelo que é alvo de uma distinção justa,
pois é tão-somente a melhor marcadora da competição. Jogadora muito veloz e com uma eficácia impressionante,
Sara foi preponderante para o apuramento da equipa para a
fase final e regressou à Selecção Nacional. 1
Vasco Sousa
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ANDEBOL
Seleção lusa em Belgrado
A seleção nacional sénior masculina de Portugal já
se encontra, desde ontem, na Sérvia, onde prossegue
a sua preparação, tendo como pano de fundo o duplo
confronto com a Suíça, em jogos a contar para o
grupo 1 da fase de apuramento para o campeonato
da Europa Dinamarca – 2014, agendados para os dias
4 e 7 de abril, respetivamente em St. Gallen (Suíça)
e Santo Tirso.
A comitiva lusa deixou Portugal bem cedo, rumo a
Belgrado, onde depois de uma longa viagem chegou a
tempo de descansar e cumprir o primeiro dos vários
treinos agendados para o período em que vai estagiar
na Sérvia.
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7 Andebol. A Federação
Francesa de Andebol anulou
os seis jogos de suspensão a
Nicolas Karabatic, Dragan
Gajic e Issam Tej, mantendo
as penas aplicadas aos outros quatro implicados num
caso de viciação de resultados e apostas ilegais.
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Europeu de Andebol de 2014
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c80c58af-2317-4c4b-910f4f7a6be3f9a4&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
/

Portugal vai tentar a qualificação para o Europeu de Andebol de 2014 frente à Suíça. Declarações do
selecionador Rolando Freitas.
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Portugal vai tentar a qualificação para o Europeu de Andebol de 2014 frente à Suíça. Declarações do
selecionador Rolando Freitas.
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ANDEBOL O Benfica venceu, na terça-feira, o Sporting, em jogo de carácter
particular, a contar para a
Taça Amizade, troféu do Torneio Internacional de Andebol Dr. Fernando Soares Nazaré Cup. O líder do Campeonato Nacional de Andebol
venceu o jogo por 23-22. O
Nazaré Cup, torneio criado
em 1987, por Fernando Soares, conta, este ano, com a
participação de cerca de mil
atletas, em representação de
dezenas de equipas de Portugal e Espanha. l
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Actualizar: 28 de março de 2013
Rui Silva, central do Sporting de 19 anos, foi confirmado na comitiva da Selecção Nacional de andeb
...
Sportinveste Multimédia
Rui Silva chamado para o lugar de Álvaro Rodrigues
Rui Silva, central do Sporting de 19 anos, foi confirmado na comitiva da Selecção Nacional de andebol
que esta sexta-feira parte para Belgrado (Sérvia), onde, no sábado, fará um jogo particular com Israel
e continuará a treinar para atacar a jornada dupla com a Suíça (dia 4 em St. Gallen e dia 7 em Santo
Tirso), válida para a fase de apuramento para o Europeu de 2014.
Em terra, por "não estar em condições físicas", segundo assessoria de comunicação da Federação de
Andebol de Portugal, ficou o benfiquista Álvaro Rodrigues.
"É sempre muito bom representar o nosso país. Estar na selecção A era um objectivo, um sonho que
se está a realizar aos poucos", referiu o meia-distância a O JOGO, que esta tarde já esteve no treino
no Porto.
Lista de convocados
Hugo Figueira, Guarda-redes - Sporting
Hugo Laurentino, Guarda-redes - FC Porto
Pedro Solha, Ponta esquerda - Sporting
Dario Andrade, Ponta esquerda - Benfica
David Tavares, Ponta direita - Benfica
Ricardo Moreira, Ponta direita - FC Porto
José Costa, Pivô - Benfica
Tiago Rocha, Pivô - FC Porto
Ricardo Pesqueira, Pivô - ABC
Gilberto Duarte, Lateral esquerdo - FC Porto
Fábio Magalhães, Lateral esquerdo - Sporting
Wilson Davyes, Lateral esquerdo- FC Porto
Página 23

Carlos Carneiro, Central - Benfica
Tiago Pereira, Central - Benfica
Rui Silva, Central - Sporting
João Ferraz, Lateral direito - FC Porto
Cláudio Pedroso, Lateral direito - Benfica
Pedro Spínola, Lateral direito - FC Porto
Fonte: O Jogo
De Fonte: Sportinveste Multimédia, sportmultimedia.pt,

Página 24

A25

ID: 46895146

29-03-2013

Tiragem: 85184

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,56 x 26,19 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 25

A26

RTP Informação
ID: 46892029
1

28/03/2013
1

Meio: RTP Informação - Noite Informativa
Duração: 00:01:48
Hora de emissão: 23:46:00
1

Europeu de Andebol 2014
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Portugal vai à Suiça tentar a classificação para o Europeu de Andebol de 2014. Comentários de
Rolando Freitas, selecionador nacional de Andebol.
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São Paio de Oleiros organiza torneio de andebol
Decorre, amanhã, durante a parte da tarde, o Torneio de Páscoa do São Paio de Oleiros. Este
evento andebolístico destinado ao escalão de Infantis contará, para além da formação anfitriã,
com a presença das equipas da Académica Espinho, Feirense e Artística de Avanca.
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ANDEBOL

Ginásio Clube de Tarouca ficou-se pela fase regular
Silvino Cardoso
Chegou ao fim a primeira fase
Campeonato Nacional de Juvenis
e as equipas da Associação de
Andebol de Viseu não conseguiram o apuramento para a fase
da discussão do título. Ainda
assim, o actual campeão nacional, o Ginásio Clube de Tarouca,
ficou no terceiro lugar, atrás das
fortíssimas equipas do Colégio de
Carvalho e do FC Porto, ambas
apuradas para a segunda fase.

I

Apesar de falhado o objectivo,
a verdade é que tanto a formação de Tarouca, como o conjunto
da de Penedono, estiveram em
grande evidência na prova,
garantindo, respectivamente, o
terceiro e quarto lugares da
Zona 2. Se se tiver em conta que
também o Andebol Clube de Lamego ficou a meio da tabela,
pode dizer-se que o andebol do
distrito saiu da competição com
dignidade.
Na última jornada da fase re-

gular, só o Núcleo de Andebol de
Penedono conseguiu vencer e à
custa de outra equipa viseense, a
Escola de Andebol de Moimenta
da Beira. Meia surpresa aconteceu com a igualdade cedida
pelo Ginásio Clube de Tarouca
no reduto da Associação Académica de S. Mamede, o suficiente para manter a terceira
posição.
Sem qualquer surpresa, tendo
em conta o valor do adversário,
a equipa de Lamego não conse-

guiu evitar a derrota caseira
frente ao FC Porto. De referir
que a Escola de Andebol de Moimenta da Beira conseguiu escapar ao último lugar da tabela,
onde 'estacionou' durante grande parte da fase, acabando por
ultrapassar, na recta final da fase, o Sport Clube Salgueiros08.
Juniores tarouquenses
na corrida à promoção
Depois de ter sido derrotado na
primeira jornada, frente ao Ginásio Clube de Santo Tirso, em
jogo a contar para a segunda

fase do campeonato nacional de
juniores da 2.a Divisão, o Ginásio
Clube de Tarouca conseguiu
vencer em casa o FC Infesta.
Com esta vitória, os tarouquenses reentram na luta pela subida, integrando o lote dos segundos classificados da série Norte,
liderada pelos 'jesuítas' de Santo
Tirso.
Na próxima jornada, a formação de Tarouca vai jogar em
Estarreja Andebol Clube, um
adversário que bem conhece
porque integrou o mesmo grupo
na fase regular. l

2.ª DIVISÃO - JUNIORES
RESULTADOS
GC Santo Tirso-CD Feirense
GC Tarouca-FC Infesta
Cale-Estarreja AC
CLASSIFICAÇÃO
J V
GC Santo Tirso 2 2
Cale
2 1
FC Iinfesta
2 1
GC Tarouca
2 1
Estarreja AC
2 1
CD Feirense
2 0

E
0
0
0
0
0
0

29-17
28-17
29-26

D GM-GS P
0 54-39 6
1 50-49 4
1 40-49 4
1 50-42 4
1 55-55 4
2 43-58 2

PRÓXIMA JORNADA
FC Infesta-GC Santo Tirso, CD Feirense-Cale
e Estarreja AC-GC Tarouca.
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Central do Sporting acaba de ser confirmado na comitiva da seleção de andebol que segue amanhã de
manhã para Belgrado Rui Silva, central do Sporting de 19 anos, foi confirmado na comitiva da Seleção
Nacional de andebol que esta sexta-feira parte para Belgrado (Sérvia), onde, no sábado, fará um jogo
particular com Israel e continuará a treinar para atacar a jornada dupla com a Suíça (dia 4 em St
Gallen e dia 7 em Santo Tirso), válida para a fase de apuramento para o Europeu de 2014. Em terra,
por "não estar em condições físicas", segundo assessoria de comunicação da Federação de Andebol de
Portugal, ficou o benfiquista Álvaro Rodrigues. "É sempre muito bom representar o nosso país. Estar a
seleção A era um objetivo, um sonho que se está a realizar aos poucos", referiu o meia-distância a O
JOGO, que esta tarde já esteve no treino no Porto. Ora, com esta chamada Rui Silva não estará com a
mãe, Paula Ferrão, diretora do Xico Andebol, sexta-feira, dia em que completa mais aniversário. "Pois
é, não vou estar com ela, mas desde lhe dou já os parabéns e lhe lembro que é a melhor mãe do
mundo", aproveitou para dizer Rui Silva. Lista de convocados Nome Posição Clube
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FRANCISCO MARTINS, JUVENIL DE 15 ANOS

«Fazer parte da equipa principal»

Francisco Martins, tem 15 anos, é juvenil e joga a ponta-direita. «Comecei a treinar com a equipa sénior o ano passado, quando passei
a representar o Madeira SAD, depois de ter jogado pelo CD Bartolomeu Perestrelo. O Clube tem um projecto muito interessante e o
facto de nos colocarem a treinar com os seniores, para podermos
evoluir ainda mais, é muito positivo», diz orgulhoso. Em termos futuros, o jovem frisa que «o meu objectivo, e trabalho para isso, é um
dia fazer parte do plantel sénior». Frequenta o 10.º ano na Escola
Francisco Franco e, até agora, «tenho boas notas e tenho conseguido
conciliar os estudos com os treinos e com os jogos. É tudo uma questão de prioridades. Acima de tudo, importa ter bom rendimento na
escola e na modalidade», mencionando que «se entrar na universidade não quero deixar o Andebol de parte».
Pessoalmente, “Xico” tem consciência de que o facto de «não ser
muito alto não é um ponto a meu favor, mas tento compensar isso
com a rapidez». Da experiência que tem tido na equipa sénior, o jovem alega que Aleksander Donner «é um treinador muito trabalhador e exigente. Parece um homem duro, mas, no fundo, somos
bem recebidos e ele ajuda-nos muito na nossa evolução, naquilo
que temos a melhorar e a continuar a fazer bem, para que um dia
possamos chegar ao topo do Andebo». Confessa, ainda, que, de início «não foi fácil adaptar-me, por ser uma mudança muito grande naquilo que estava a fazer, mas os elementos do plantel ajudaram a essa
integração e tudo ficou mais facilitado». «O meu vício é o Andebol»,
termina sorridente. 1
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80 atletas envolvidos
na 2.ª modalidade da ilha
A formação masculina do Madeira Andebol SAD é composta actualmente por 80 atletas, distribuídos pelos escalões de bambis; minis
(treinam duas vezes por semana); infantis (três vezes); iniciados; juvenis (quatro vezes) e juniores (todos os dias), em sessões que vão
desde uma hora a uma hora e meia. Escalões estes orientados por
sete técnicos, num Clube que tem ainda um médico e um fisioterapeuta. No plantel sénior estão integrados, presentemente, nove jovens da formação, entre atletas juvenis e juniores. O Andebol na
Região é a 2.ª modalidade com mais praticantes, atrás do “desporto-rei” (Futebol), com mais de um milhar de atletas. 1

Página 33

A34

ID: 46882750

28-03-2013

Tiragem: 14900

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,86 x 27,31 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira Andebol SAD
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CARLOS MARQUES PEREIRA, PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO HÁ SEIS ANOS VIVE APENAS O PRESENTE

Alargar a base para
fortalecer o futuro
O departamento da formação masculina do Madeira SAD está empenhado em recrutar jovens jogadores para a equipa sénior, que
disputa a 1.ª Divisão nacional. Apostou fortemente nos núcleos, em quatro escolas do Funchal, e presentemente tem juvenis e juniores a treinar com a equipa principal. A qualidade existe e, no futuro, há valores que podem “ir longe” na modalidade.

«Defendo que nestes projectos deve estar sempre presente a designação Madeira. Importante, a meu ver, é que exista notoriedade na modalidade»

Està à frente do Madeira SAD desde
2007 e o mandato já deveria ter acabado. O Clube vive momentos difíceis,
ao ponto de Carlos Marques Pereira afirmar que «por estarmos, esta época, na
equipa sénior limitados nas opções, temos alguns atletas juvenis que, a par dos
juniores, têm treinado com a equipa
principal, de forma bastante regular».
Uma situação que, segundo adianta, «é
para manter e mesmo abrir essa possibilidade a outros atletas de ouros clubes.
É o caso, por exemplo, do Infante, em
que temos um jovem praticante que começou a treinar com a equipa sénior,
para que, no fundo, também, comece a
ter uma visão do que é uma equipa de
alta competição». Numa fase de dificuldades económico-financeiras, o líder da
administração da SAD acha que, cada
vez, «é mais difícil incentivar os praticantes para a modalidade, nomeadamente

para o Andebol. Tudo porque, hoje em
dia, existe uma série de opções que os jovens têm ao seu dispor, que lhes permite
enveredar por outros caminhos. E não
falo apenas no desporto, porque podem
preferir ir ao cinema ou passear, do que
estarem constantemente a treinar ou a jogar e a cumprir horários».
A tal ponto que, este ano, «o Madeira
SAD optou por fazer uma aposta muito
forte nos núcleos de formação nas escolas primárias, ao nível dos escalões de
minis e de bambis. Julgo que o trabalho
tem de ser feito por aí, ou seja alargar a
base da pirâmide, onde temos consciência de que, de um número de 70 ou
80 praticantes, se calhar apenas quatro
ou cinco elementos vão acabar por chegar à equipa sénior». Assim, de acordo
com Carlos Marques Pereira, «julgo que
a parte fundamental e prioritária para o
Madeira SAD é realmente alargar a base,

de forma a criar um número interessante
de atletas que possam, no futuro, a ser o
garante para a equipa principal». Presentemente, refere, o Clube «tenta viver o
dia-a-dia. Face às dificuldades enormes
que existem e que são conhecidas, não
se pode fazer de outra forma. Em 2007
existia o objectivo de pôr o Madeira SAD
a lutar pelos lugares cimeiros, com condições de sustentabilidade financeira,
mas a realidade é que não conseguimos
controlar determinados factores que se
fizeram verificar nos últimos 18 meses.
Tudo isto veio a condicionar os objectivos a que esta administração se havia
proposto.
Neste momento, queremos claramente voltar a credibilizar financeiramente o projecto Madeira SAD, de
modo a que os valores em dívida sejam
pagos». 1
vascosousa@jornaldamadeira.pt

Página 34

A35

ID: 46882755

28-03-2013

Tiragem: 14900

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,77 x 6,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Aposta clara e prioritária nos escalões mais novos
Neste momento, a época 2012/2013
do Madeira SAD é feita com 80/90 por
cento de atletas apenas madeirenses. «Já
chegámos a apresentar, em sete jogadores de campo seis madeirenses. Se me
pergunta se é possível mais atletas eu respondo que sim, até porque existe um leque de quatro/cinco elementos que, a
médio prazo, e estou a falar de
quatro/cinco anos, têm condições para

integrar o plantel sénior». Conviccção do
presidente da “sociedade” Carlos Marques Pereira. A seu ver, «com qualidade
temos, de facto, atletas que nos permitem
encarar o futuro com tranquilidade e optimismo», ao mesmo tempo que adverte
ser este «um trabalho longo e demorado,
com situações que não controlamos». São
os casos das idas para a universidade fora
da ilha e que «não será por querer jogar

Andebol e no Madeira SAD, que ficará na
equipa, abdicando da sua carreira académica», sustenta. Nesta altura, perconiza o
líder, «a formação no Madeira SAD penso
que está num caminho interessante, uma
vez que foi, esta época, feita uma aposta
nos escalões mais jovens, de forma a que,
com algum tempo, a equipa sénior comece a ter mais elementos da Região na
sua base». 1
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Luís Marques, novo coordenador da formação na época 2012/13, porpôs-se duplicar o número de atletas no Clube.

Primeiro formar, depois ganhar
Luís Marques é, desde o íncio
da época 2012/13, o novo coordenador da formação masculina
do Madeira SAD. «Decidi aceitar
pela grande paixão que tenho
pela modalidade. Já estou há
cinco anos na Região, recebi o
convite do presidente e aceitei,
porque é um gosto que tenho, já
conheço o Clube e a sua realidade. Foi-me lançado o desafio
de aumentar as camadas jovens
do Madeira e até agora tem corrido bem», afirma o responsável.
Contudo, nesta sua 1.ª experiência, indica que «não tem sido
fácil conciliar os treinos, porque
nestas idades a maior parte dos
atletas não tem só uma modalidade. Não é só o Andebol, porque alguns praticam também o Futebol, o Basquetebol ou outras,
pelo que tentamos conciliar os
nossos treinos para que não coincidam com os das outras. Mas, no
caso do Madeira SAD, tem sido
acessível, por parte dos pais e pelo
que sei estão a gostar».
Também a conciliação entre os
estudos com os treinos/jogos
«não é fácil», adverte. Para ultrapassar essa situação «implementámos um sistema de prémios. Assim, quando os atletas têm boas
notas, o Madeira SAD dá um pré-

mio no fim do mês e isso ajuda-os
a se integrarem nos treinos. Estamos a falar de um equipamento,
um fato de treino ou umas sapatilhas, essencialmente que sejam
iguais aos que usam os seniores,
pois os jovens gostam de ter algo
parecido ou igual ao da equipa
principal», regojiza-se.
Em termos de formação, os objectivos são bem claros. «Primeiro,
queremos formar o jogador, o ser
humano. Depois, nas camadas jovens queremos que eles participem, que se divirtam e não pensem em resultados, em conquistas
ou em vencer a qualquer custo. Já
a partir do escalão de iniciados, ju-

venis e juniores queremos que os
atletas tenham aquele espírito ganhador e de competitividade, de
modo a que, quando cheguem
aos seniores, percebam que as
coisas mudam e a mentalidade é
outra», frisa Luís Marques. E, em
termos desportivos, esta época,
«estamos bem lançados. A meu
ver, temos uma boa equipa de juvenis, nos juniores infelizmente a
competição regional só tem duas
equipas (o Marítimo e o Madeira
SAD), mas temos também um
bom grupo, assim como a equipa
de iniciados tem qualidade», diz.
O coordenador faz questão de
enaltecer que, para esta época
«propus, juntamente com o presidente, dobrar as inscrições nas camadas jovens do Madeira SAD.
Uma meta que já estou quase a
atingir. Temos 80 jovens e com
mais 10 chego lá. Depois, prometi
ajudar em tudo o que podia em
relação à modalidade. Até agora já
consegui os núcleos nas escolas
que considero mais fortes e espero
mantê-los para o ano. Acho que
isso está encaminhado. Isto foi a
base para que o Madeira SAD seja
o clube mais representativo do Andebol na Região, que tem todo o
direito para isso», remata. 1
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Região sempre teve - e terá - bons jogadores
«O Andebol sempre teve - e terá - bons jogadores da Madeira. Sem recuarmos muito no tempo,
a época passada tivemos, por exemplo, o caso do
João Ferraz, cuja qualidade é por demais reconhecida e que agora representa o campeão nacional FC Porto», não tem dúvidas o coordenador
da formação masculina do Madeira SAD.
O atleta madeirense tem, no entanto, mais dificuldade que o continental, «porque fica limitado
muito à ilha e a competitividade é mais baixa. Daí
que muitos optem por sair da Madeira para disputar competições mais fortes, mas julgo - e está

provado - de que os atletas madeirenses têm condições e qualidade para singrar na modalidade»,
opina Luís Marques. E o responsável justifica que
«presentemente há valores na nossa formação que
se podem afirmar no Andebol nacional, em termos
de futuro. Se trabalharem com o mesmo afinco, há
jovens que podem singrar na modalidade».
Também o facto de o projecto do Madeira SAD,
sendo exclusivamente dedicado à modalidade de
Andebol, «acaba por ser aliciante para cativar mais
jovens», pelo que a esse nível o futuro de novos valores está assegurado... 1
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Campeonato Nacional da 3.ª Divisão

Alto do Moinho é um dos primeiros
lto do Moinho, Benfica B e
Núcleo de Andebol do Redondo são os líderes da
Zona Sul do Campeonato Nacional
da 3.ª Divisão, cumpridas que estão as duas primeiras jornadas da
competição. Estas são as únicas
equipas que ganharam os dois jogos realizados e por isso têm seis
pontos. Nas posições imediatas
estão o Oriental e Torrense com
uma vitória e uma derrota que valem quatro pontos e depois as restantes equipas (Lagoa, Paço de Arcos e Zona Azul), com dois pontos
fruto de duas derrotas.

A

Em relação às equipas da nossa região será de salientar o desempenho do Alto do Moinho que
depois de ter derrotado o Paço de
Arcos na primeira jornada levou
agora a melhor sobre o Oriental
numa partida que decorreu de forma bastante equilibrada, como
comprova o resultado registado ao
intervalo (12-13).
Nesta partida, em plano de
grande evidência esteve Ruben Pereira (Alto do Moinho) que foi o melhor marcador do encontro com 10
golos. O Torrense, que na jornada
anterior havia perdido em casa

com o Benfica B, deslocou-se ao
Algarve e regressou a casa com a
vitória alcançada sobre o Lagoa,
por 25-19.
A equipa da Torre da Marinha
esteve quase sempre por cima do
jogo e acabou por vencer por seis
golos de diferença, três marcados
em cada parte. Tiago Madeira (8
golos) e David Sorreluz (7 golos) foram os jogadores do Torrense
com a mão mais certeira.
No próximo fim-de-semana, devido à comemoração dos festejos
da Páscoa, o campeonato sofre a
paragem de uma semana regres-

sando, assim, apenas no dia 6 de
Abril e logo com um jogo que promete muita luta e grande empenho.
Estamos a falar do Alto do Moinho – Benfica B, duas das melhores equipas que participam na
Zona Sul. O Redondo, que também
está no grupo da frente, viaja até
à Torre da Marinha onde o Torrense vai ter que fazer pela vida.
Paço de Arcos – Oriental e Zona
Azul - Lagoa são os jogos que
completam a terceira jornada.
JOSÉ PINA
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