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DESPORTO INCLUSIVO
| Rui Serapicos | 

O ABC e a CERCI Braga vão
constituir uma equipa de ande-
bol para pessoas com deficiên-
cia. O projecto, apresentado on-
tem à comunicação social, teve
origem numa proposta da treina-
dora Beatriz Durães, revelou o
presidente do clube, Rui Silva.

A equipa, mista, que já conta
com elementos de idades entre
os 18 e os 53 anos está aberta à
entrada de mais praticantes, de
ambos os sexos e sem limites de
idades. 

Trata-se, nesta fase, da integra-
ção de um grupo de utentes da
CERCI Braga, que já têm vindo
a praticar andebol, num clube
que, após atingir reconhecimen-
to de qualidade competitiva a ní-
vel nacional e internacional em
competições masculinas de di-
versos escalões etários, avançou
este ano com a equipa feminina

e com ambições competitivas.
O presidente academista, Rui

Silva, lembrou que o clube já
movimenta, em quinze equipas,
cerca de 300 atletas e para esta

“nova parceria” propõe-se dis-
ponibilizar além de “espaço no
Pavilhão Flávio Sá Leite” o seu
“know-how em de andebol”,
numa formação inclusiva, aberta

a pessoas com “algum grau de
incapacidade”.

O clube oferece uma camisola
assinada por todos os elementos
da equipa sénior, que será leiloa-

da e cuja receita reverterá  para
este projecto. O leilão será efec-
tuado online, e está aberto a lici-
tações, até dia 16 de Dezembro,
através da e-Solidar, plataforma
de angariação de fundos para
causas sociais, explicou Cátia
Costa. 

Vera Vaz, presidente da CERCI
Braga, lembrou que ela mesma
foi praticante de andebol, o que
facilitou o acolhimento da pro-
posta avançada pelo ABC, reco-
nhecendo as vantagens de inte-
grar os seus utentes numa
“estrutura profissional” como a
do clube. 

Segundo aquela responsável,
“é importante para manter a mo-
tivação” a criação de condições
para a prática regular do andebol
“com mais competição regular”.

A presidente da Cerci Braga
explicou que serão selecciona-
dos candidatos que, cumprindo
critérios de deficiência contem-
plados por aquela instituição,
evidenciem mais propensão para
a prática da modalidade.

Esta parceria avança sem con-
tar, à partida, com apoios públi-
cos. Vera Vaz admite concorrer a
linhas de apoio disponíveis na
ANNDI - Associação Nacional
de Desporto para Desenvolvi-
mento Intelectual, mas frisou
tratar-se de valores, em termos
quantitativos “muito residuais”.

ABC e Cerci Braga criam equipa 
de pessoas com deficiência mental
COMPETIR VAI DAR MOTIVAÇÃO, acredita presidente da CERCI Braga. Projecto aceita praticantes com
deficiência mental, de ambos os sexos, e sem limites de idade.

ROSA SANTOS

ABC apresentou ontem projecto que visa integrar pessoas com deficiência numa equipa de andebol

ROSA SANTOS

Camisola assinada vai a leilão até dia 16 de Dezembro

lll
Camisola do ABC, assinada
pelos jogadores da equipa
sénior, vai ser leiloada 
até dia 16 de Dezembro,
pela e-Solidar, plataforma
de angariação de fundos
para causas sociais.

A Câmara Municipal de
Braga aprovou na sua
reunião de dia 12 de
Novembro, um subsídio
ao ABC de Braga -
Andebol SAD, de
205.920,00 euros. 
Trata-se de uma
resposta da autarquia a
um “pedido fundamen-
tado acompanhado 
do respectivo Programa
de Desenvolvimento
Desportivo”, que a
colectividade formalizou
dia 12 de Outubro.

+ mais
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Crianças representam
lenda de São Martinho

Ano VI | série 2 | n.º 44 | novembro 2018 | mensal

CONVÍVIO INTERGERACIONAL NO MAGUSTO DA Q.P.

A Quinta Pedagógica recriou mais uma vez o tradicional magusto no

passado dia 12 de novembro e este ano contou com cerca de 120

participantes. As crianças da EB1 das Parretas fizeram uma representação

da lenda de S. Martinho para todos os presentes e cantaram uma canção

alusiva ao magusto. Depois, seguiram‐se muitos momentos de

confraternização próprios de um magusto, com bastante alegria, partilha e

entusiasmo.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 22 de Novembro de 2018 e não pode ser vendido separadamente

A edição de
hoje do 'CM'
inclui um
suplemento
informativo de
quatro páginas 
da Quinta
Pedagógica

GREVE NA JUSTIÇA

Funcionários fazem
‘funeral’ no Tribunal  

Pág. 5

BALANÇO DO GOVERNO

António Costa vem a Braga 
para debate com cidadãos 

Pág. 6

PROGRAMA EUROPEU

Oferta de fruta escolar
é êxito em Vila Verde  

Pág. 14

EM VIEIRA DO MINHO NA ZONA DE LOUREDO

Alerta para perigo iminente
de derrocada na EN 103 
Pág. 17
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NÃO PERCA AMANHÃ

SUPLEMENTO ESPECIAL

VIANA DO CASTELO PROGRAMA DA CIM ‘SCHOOL4ALL’ EM DESTAQUE

ALTO MINHO É EXEMPLO NACIONAL 
NA PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
Pág. 19

ABC e Cerci Braga criam equipa de andebol
Pág. 27
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ANDEBOL
| Redacção | 

Vai ter lugar em Guimarães, dia
25 de Novembro, um  curso de
clubes responsáveis de oficiais
de mesa de andebol.

Trata-se de uma iniciativa da

Federação de Andebol de Por-
tugal (FAP),  com colaboração
das associações regionais e da
Associação Nacional de Clubes
de Andebol Não Profissional.

As inscrições decorrem até
dia  23 de Novembro e são
efectuadas no portal da FAP. 

Este domingo

Curso de Oficiais de mesa
decorre em Guimarães

DR

Junta de Freguesia de S. Victor reuniu com clubes
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ANDEBOL
| Redacção| 

Daniel Freitas e César Carva-
lho foram nomeados para a
competição máxima de Clubes,
para o jogo que se vai realizar
na Noruega entre o Elverun
Handball e os suiços do Wacker
Thum, no próximo domingo,
pelas 18.10 horas. 
Esta dupla integra os quadros
da Associação de Andebol de
Braga.

Dia 25 de Novembro

Árbitros minhotos apitam 
na Noruega jogo a contar
para Liga dos Campeões

DR

Daniel Freitas e César Carvalho
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111  A Académica de 
Coimbra perdeu os qua-
tro jogos oficiais que rea-
lizou no fim-de-semana, 
nos diversos escalões em 
competição. A equipa sé-
nior deslocou-se ao terre-
no de um dos adversários 
diretos pela passagem à 
segunda fase do Campe-
onato Nacional de Senio-
res (3.ª divisão), perdendo, 
de forma clara, por 29-19 
contra o Alavarium. Ao 
intervalo, a formação de 
Aveiro, estava na frente 
do marcador, 15-8, gerin-
do o triunfo no segundo 
tempo. Destaque para os 
seis golos de Luís Santos 
e de Diogo Carvalho nos 
estudantes. 

Os iniciados receberam 
igualmente a equipa do 
Alavarium, sendo derrota-
dos por 26-31. Os Infantis 
receberam o S. Bernardo, 

tendo sofrido uma derro-
ta expressiva, 55-31. Já os 
Minis jogaram em casa do 
Ílhavo, tendo perdido por 
24-22. Os Veteranos efetu-
aram dois jogos-treino em 
Lisboa, com a equipa do 
Banco de Portugal, tendo 
vencido a primeira partida 
por 21-25 e perdido a se-
gunda, por 27-23. No pró-

ximo fim-de-semana os 
seniores recebem a equi-
pa do Monte, num jogo 
marcado para as 18H00 
de sábado, 24 de novem-
bro, no pavilhão n.º1 do 
Estádio Universitário. Os 
bambis participam no En-
contro Regional, que se re-
aliza domingo, dia 25, em 
Ílhavo, a partir das 14H30.

Andebol Fim de semana sem motivos para sorrir 
para as formações da Académica 

Seniores estão no 6.º lugar com seis pontos

DR
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A Académica perdeu os quatro
jogos oficiais que realizou no
último fim-de-semana.

A equipa sénior deslocou-se
ao terreno do Alavarium, um
dos adversários directos pela
passagem à 2.ª fase e perdeu
de forma esclarecedo ra, por
29-19. 

A turma escolar protagonizou
uma exibição muito aquém do
esperado. Ainda na primeira
parte, a partir dos 15’ começou
a acentuar-se um desnível que
se veio provar ser impossível
de recuperar. Ao intervalo, o re-
sultado era já de 15-8.

A Académica apresentou ní-
tida dificuldade em ser eficaz
no ataque e o Alavarium soube
manter o resultado desnivelado,

acabando mesmo por aumen-
tar a diferença. Destaque para
os seis golos obtidos por Luís
Santos e Diogo Carvalho.  

Sábado, a Académica recebe
o Monte, às 18h00, no Pavilhão
1 do Estádio Universitário. 

Desaires na formação
Os iniciados academistas re-

ceberam igualmente o Alava-
rium, tendo perdido por 26-31.
Mais dilatado foi o desaire dos
infantis que receberam o São
Bernardo e cederam por 31-55.
Ainda na formação, os minis
perderam no terreno do Ílhavo,
por 24-22. 

A equipa de veteranos aca-
demista fez dois jogos/treino
em Lisboa, com a equipa do
Ban co de Portugal, tendo ga-
nho a primeira por 21-25 e per-
dido a segunda, por 27-23.|

Académica soma desaire
pesado com o Alavarium
Desaire Estudantes não conseguiram dar o melhor seguimento ao triunfo
da ronda transacta e sofreram a terceira derrota no Nacional da 2.ª Divisão

Académica não conseguiu travar o jogo ofensivo do Alavarium

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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A7 Seleção feminina acredita na surpresa de chegar ao ´play-off´ do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=809a3a9b

 
2018-11-22T09:15:00Z
 
A seleção portuguesa de andebol feminino acredita que pode causar surpresa na qualificação o 'play-
off' de acesso ao Campeonato do Mundo do Japão de 2019, mostrando-se confiante em terminar no
primeiro lugar do grupo 3.
 
Juntamente com Bielorrússia, Itália e a anfitriã Grécia, que organiza a fase de qualificação de 23 a 25
de novembro, em Amyntas, a equipa liderada por Ulisses Pereira quer assegurar o apuramento "difícil"
e fazer história na vertente feminina.   "Temos a Bielorrússia, que é presença habitual nestas fases e a
grande favorita. A Grécia é a equipa mais fraca do grupo, joga em casa, mas temos sido melhores. A
Itália já venceu há dois anos o mesmo apuramento, mas acreditamos que podemos vencer", começou
por analisar o técnico, em declarações à agência Lusa. Portugal inicia a qualificação diante das
bielorrussas, um encontro que será de caráter decisivo, segundo o treinador. 
  Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.
      "É o jogo decisivo e o grande teste. Para ganhar teremos que estar a um grande nível e
transcendermo-nos. Acreditamos que é possível fazer uma surpresa. Vamos ganhar à Itália e à
Grécia", ambicionou.  O segundo melhor classificado de todos os grupos também se apura para o
'play-off', porém Ulisses Pereira só pensa no primeiro lugar.  "Não acredito que o segundo classificado
do nosso grupo tenha acesso. Para passarmos temos mesmo que vencer a Bielorrússia. Há grupos
com equipas muito fracas, vai haver goleadas e resultados desnivelados. São equipas mais
acessíveis", disse.  Por fim, caracterizou as suas atletas e revelou a mensagem passada para um
grupo que "pode entrar na história do andebol português". "São jogadoras jovens e ambiciosas, que
querem fazer história e fazer com que o andebol português esteja pela primeira vez num Mundial
feminino. Quero que corram atrás do sonho e ninguém nos vai cobrar se não conseguirmos",
terminou. Também a guarda-redes Jéssica Ferreira fez a antevisão aos três jogos, enaltecendo o
sonho que o balneário tem em alcançar o objetivo de ficar em primeiro do grupo 3.  "Temos que ser
bastante exigentes, principalmente no primeiro jogo, cuja dificuldade vai ser mais elevada. Nós somos
um grupo que gosta de sonhar bastante e acreditamos que pode ser possível", destacou. Para a
guardião portuguesa, a missão também passa por mostrar a evolução ao andebol feminino: "Já somos
oito jogadoras que estamos a jogar lá fora [em outros países] e queremos melhorar o andebol a nível
internacional." Na sexta-feira, Portugal defronta a Bielorrússia, pelas 15:00, seguindo-se a Itália no
dia seguinte, pelas 17:30, e o último desafio no domingo, às 15:00, diante da anfitriã Grécia.
 
Lusa
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Numa jornada em que o Aca-
démico de Viseu 'folgou' de-
vido ao acordo com a ACD
Monte para o adiamento da
partida da 4.ª jornada para o
próximo dia 8 de Dezembro
(sábado e feriado nacional), a
Escola de Andebol (EA) de
Moimenta da Beira conseguiu
somar a sua primeira vitória
no campeonato.

A formação das Terras do
Demo aproveitou da melhor
forma a visita da ADEF de Car-
regal do Sal, o 'lanterna verme-
lha’, para somar três pontos

pela primeira vez na prova re-
gional da Associação de Ande-
bol de Aveiro, após quatro der-
rotas consecutivas.

Recorde-se que a EA Moi-
menta da Beira e o Besteiros
FC têm mais um jogo realizado
do que os restantes concor-
rentes, pois anteciparam e dis-
putaram a 5.ª jornada - agen-
dada para este sábado – no
passado dia 27 de Outubro. A
turma do concelho de Tondela
venceu o encontro por 28-25,
naquele que foi o seu único
triunfo até ao momento.

A equipa da cidade de Aveiro,
o Alavarium AC, assumiu a li-
derança ao derrotar folgada-

mente, no seu ambiente, a Aca-
démica de Coimbra. 

Contudo, os aveirenses têm
mais um jogo disputado do
que o Estarreja AC e o Acadé-
mico de Viseu, que seguem
juntos no segundo lugar da ta-
bela classificativa, com menos
um ponto. 

Os viseenses e a formação
de Estarreja são as únicas equi-
pas que continuam a somar
por triunfos os jogos que já
realizaram e vão encontrar-se
no este sábado no Pavilhão
Municipal do Fontelo, para
uma partida que pode ditar a
perda de invencibilidade para
uma delas. SC |

Andebol
Regional Seniores Masculinos

CLASSIFICAÇÃO

AA AVEIRO - 1.ª FASE

3.ª Jornada

Alavarium-Académica                  29-19
Estarreja AC-Besteiros FC       36-13
EA M.ª Beira-ADEF C.Sal           23-19
ACD Monte-Académico           08/12

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium                   4       3    0      1   124-90 10
Estarreja AC             3       3    0      0   100-62     9
Académico               3       3    0      0    90-73      9
ACD Monte              3       2    0      1    88-80      7
EA M.ª Beira             5       1    0      4  108-147    7
Besteiros FC            5       1    0      4  102-167    7
Académica                 4       1    0      3  102-109    6
ADEF C. Sal               4       1    0      3   87-108     6

Próxima jornada
Académica-ACD Monte,
Académico-Estarreja AC e ADEF
Carregal do Sal-Alavarium AC

Escola de Andebol de Moimenta 
da Beira somou a primeira vitória
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 pedro vieira da silva

O
Académico Basket 
Clube (ABC), a Cer-
ci Braga (instituição 
que ajuda pessoas 

com deficiência intelec-
tual e multideficiência) 
e a eSolidar (forma de as 
pessoas poderem apoiar 
as causas sociais e as or-
ganizações sem fins lu-
crativos com que mais 
se identificam e preocu-
pam, é como uma loja so-
lidária online) assinaram, 
ontem, um protocolo de 
cooperação.

A partir de agora, a 
turma amarela terá uma 
equipa mista, formada por 
13 elementos, com idades 
compreendidas entre os 
18 e os 53 anos, com «ne-
cessidades especiais», mas 

clube celebrou protocolo com cerci braga e eSolidar. tem 13 elementos com «necessidades especiais»

ABC cria equipa «especial» para todas as idades
e pretende promover o desporto e a solidariedade

Os elementos que assinaram o protocolo e alguns dos andebolistas da nova equipa

o objetivo, segundo o pre-
sidente da turma equi-
pa academista, Rui Sil-
va, passa por cativar mais 
jovens para a «prática do 
desporto».

A ideia partiu de uma 
treinadora do ABC, Beatriz 
Durães, que vai ser a res-
ponsável técnica pela 16.ª 
equipa da turma amarela.

«O ABC tem 300 ele-
mentos e 15 equipas, dos 4 
aos 40 anos. O mais velho 
é, ou era, o Humberto Go-
mes, que tem 40. Vamos, 
agora, ter uma equipa es-
pecial e sem limite de ida-
de», explicou o respon-
sável máximo da turma 
minhota, que esteve la-
deado por Vera Vaz (pre-
sidente e diretora técni-
ca da Cerci Braga) e Cátia 
Costa (diretora de marke-

ting da eSolidar).
 «A Cerci Braga tem já 

uma equipa que estava a 
competir num campeo-
nato que não é o da Fe-
deração Portuguesa de 
Andebol – participam 
no Campeonato Regio-

A
B
C

V
era Vaz, da Cerci 
destacou a impor-
tância do protocolo 
agora assinado, ten-

do revelado que os custos 
serão repartidos entre a 
instituição que preside e 
o ABC (em breve, a ins-
tituição bracarense vai 
apresentar a candidatura 
do projeto ao IPDJ, atra-
vés do programa "Des-
porto para Todos", e ao 
Instituto Nacional para a 
Reabilitação).

A equipa de andebol da 
Cerci para pessoas com 
necessidades especiais já 
existia mas, por «falta de 
atletas e alguns constran-

vera vaz, da cerci Braga, e a importância da parceria 

Desporto é «meio de inclusão»
gimentos, estagnou», mas 
o andebol, «até porque foi 
atleta federada», é uma 
modalidade «muito que-
rida por mim» e pela Cer-
ci Braga. Agora surge esta 
«oportunidade», que per-
mite, como noutras situa-
ções, promover, através do 
desporto, a «inclusão de 
pessoas com deficiência».

«Queremos aproveitar 
as estruturas do ABC e o 
seu "know-how" e dar uma 
componente de competi-
ção, o que é sempre moti-
vante. Depois, treinar no 
Sá Leite permite aos nos-
sos jovens trabalharem 
num ambiente mais nor-

nal de Andebol Adaptado 
– e o ABC decidiu, ago-
ra, abraçar este projeto e 
criar uma equipa que, pa-
ra além de competir, dê 
visibilidade a este traba-
lho que é feito pela Cer-
ci Braga, uma instituição 

malizante», vincou, subli-
nhando ainda que fomen-
tar a prática do desporto, 
sobretudo «nos jovens e 
ainda mais nas pessoas 
com necessidades espe-
ciais», é fundamental.

Beatriz Durães, a men-
tora e treinadora da no-
va equipa, já conversou 
com pais de «outros pais» 
de crianças entre os 8 e 
10 anos que mostraram 
«interesse em participar».

Camisola a leilão
Arrancou, ontem, um lei-
lão solidário de uma cami-
sola do ABC autografada 
por todos os elementos 

do plantel, que é promo-
vida pela eSolidar, uma 
«startup bracarense, criada 
há quatro anos, que criou 
uma plataforma que per-
mite a angariação de fun-
dos para causas sociais», 
explicou Cátia Costa, di-
retora de marketing da 
eSolidar.

A base de licitação é 
de 45 euros e os interes-
sados podem participar, 
até às 22h00 do próximo 
dia 16 de dezembro, no 
site da eSolidar (https://
www.esolidar.com/auc-
tion/detail/1740-camiso-
la-autografada-pela-equi-
pa-abcuminho).

que ajuda pessoas com ne-
cessidades especiais e lhes 
permite praticar despor-
to», destacou.

«O projeto não termi-
na aqui e a ideia passa por 
dar visibilidade e atrair 
mais atletas. Temos já uma 

equipa pronta a compe-
tir, que treina no Sá Leite, 
e têm gostado muito de 
treinar. São pessoas que 
têm necessidades espe-
ciais e o ABC quer promo-
ver o desporto, sobretu-
do o andebol, e queremos 
que seja inclusivo, ou seja, 
para todos. Gostaríamos 
de, e isso está dependente 
das inscrições, de ter mais 
equipas como esta agora 
criada», juntou Rui Silva. 

Sá Leite
já é «curto»
e projeto nas escolas
O ABC tem já 16 equipas 
e, por isso, o Pavilhão Flá-
vio Sá Leite «já é curto», 
enfatiza Rui Silva, acres-
centando que o clube uti-
liza, por esta altura, «seis 
pavilhões na cidade».

O ABC está a fazer um 
«trabalho de base, que 
nunca foi feito» nas es-
colas primárias, em par-
ceria com «as associações 
de pais», que visa ter «cada 
vez mais miúdos a prati-
car andebol».
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 16,62 x 9,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77801141 22-11-2018

AAM PROMOVE, FORMAÇÃO 
DE SUPORTE BASICO DE VIDA 

A Associação de Andebol 
da Madeira (AAM) em par- 
ceria com a 'Madeira Emer- 
gência' irá promover uma 
formação cujo tema é o su- 
porte básico de vida com 
desfibrilhação automática 
externa. A formação que se 
destina em particular aos 
treinadores de andebol da 
RAM terá lugar na sede da 
AAM hoje e amanhã (12  
Curso) e 26 e 27 de novem- 
bro (22  Curso). A ação é cer- 
tificada e emitido um cartão 
de operacional, com valida- 
de de 5 anos. Todos os da- 
dos solicitados na inscrição 
deverão ser preenchidos 
junto da Proteção Civil. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 6,73 x 10,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77799769 22-11-2018

FC PORM TORNEM 
DE ALTO NÍVEL EM FRANÇA 
O FC Porto foi convidado ajuntar-se a 
Chambéry (líder do campeonato francês), 
Ivry e Dunkerque, mais Huesca, de Espanha, 
no primeiro torneio do HBC Châtelleraudais. 
Aprova decorrerá entre os dias 18 e 20 de 
janeiro e os dragões jogarão, respetivamente, 
com Dunkerque, Chambéry e Ivry. No 
próximo domingo, o FC Porto recebe o 
Magdeburgo (na foto), para a Taça EHF. -R.G. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 6,63 x 4,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77799764 22-11-2018

PORIELA MARCOU 
MAS PERDEU BI PARIS COM O PSG 
Pedro Portela fez um golo, mas isso pouco 
pesou no desaire do Tremblay, por 30-25, na 
visita ao PSG. Os parisienses são terceiros na 
liga francesa e a equipa do ponta ocupa o 
oitavo lugar. Já o guarda-redes João Moniz, 
com três defesas, não evitou a derrota do 
Pontault com o Chambery (22-28), que lidera 
em França. Na Suíça, Pedro Spínola fez um 
golo no empate do Bem com o St. Gallen. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 4,78 x 2,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77799922 22-11-2018

ANDEBOL . Seleção Nacional 
femi nina de sub -17 defr-onta hoje 
a Noruega, na primeira jornada 
çlo Seand ibérico. Portugal jogará 
ainda com a anfitriã Espanha 
(amanhã) e a Suécia (Sábado). 
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Seleção feminina acredita na surpresa de chegar ao playoff do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a3a7a565

 
09:34
 
Equipa liderada por Ulisses Pereira quer fazer história
 
A seleção portuguesa de andebol feminino acredita que pode causar surpresa na qualificação o playoff
de acesso ao Campeonato do Mundo do Japão de 2019, mostrando-se confiante em terminar no
primeiro lugar do grupo 3.
 
Juntamente com Bielorrússia, Itália e a anfitriã Grécia, que organiza a fase de qualificação de 23 a 25
de novembro, em Amyntas, a equipa liderada por Ulisses Pereira quer assegurar o apuramento "difícil"
e fazer história na vertente feminina.
 
"Temos a Bielorrússia, que é presença habitual nestas fases e a grande favorita. A Grécia é a equipa
mais fraca do grupo, joga em casa, mas temos sido melhores. A Itália já venceu há dois anos o
mesmo apuramento, mas acreditamos que podemos vencer", começou por analisar o técnico, em
declarações à agência Lusa.
 
Portugal inicia a qualificação diante das bielorrussas, um encontro que será de caráter decisivo,
segundo o treinador.
 
"É o jogo decisivo e o grande teste. Para ganhar teremos que estar a um grande nível e
transcendermo-nos. Acreditamos que é possível fazer uma surpresa. Vamos ganhar à Itália e à
Grécia", ambicionou.
 
O segundo melhor classificado de todos os grupos também se apura para o 'play-off', porém Ulisses
Pereira só pensa no primeiro lugar.
 
"Não acredito que o segundo classificado do nosso grupo tenha acesso. Para passarmos temos mesmo
que vencer a Bielorrússia. Há grupos com equipas muito fracas, vai haver goleadas e resultados
desnivelados. São equipas mais acessíveis", disse.
 
Por fim, caracterizou as suas atletas e revelou a mensagem passada para um grupo que "pode entrar
na história do andebol português".
 
"São jogadoras jovens e ambiciosas, que querem fazer história e fazer com que o andebol português
esteja pela primeira vez num Mundial feminino. Quero que corram atrás do sonho e ninguém nos vai
cobrar se não conseguirmos", terminou.
 
Também a guarda-redes Jéssica Ferreira fez a antevisão aos três jogos, enaltecendo o sonho que o
balneário tem em alcançar o objetivo de ficar em primeiro do grupo 3.
 
"Temos que ser bastante exigentes, principalmente no primeiro jogo, cuja dificuldade vai ser mais
elevada. Nós somos um grupo que gosta de sonhar bastante e acreditamos que pode ser possível",
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destacou.
 
Para a guardião portuguesa, a missão também passa por mostrar a evolução ao andebol feminino: "Já
somos oito jogadoras que estamos a jogar lá fora [em outros países] e queremos melhorar o andebol
a nível internacional."
 
Na sexta-feira, Portugal defronta a Bielorrússia, pelas 15:00, seguindo-se a Itália no dia seguinte,
pelas 17:30, e o último desafio no domingo, às 15:00, diante da anfitriã Grécia.
 
Lusa
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Seleção feminina acredita na surpresa de chegar ao ´play-off´ do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3057cf1

 
2018-11-22T09:19:09Z
 
A seleção portuguesa de andebol feminino acredita que pode causar surpresa na qualificação o 'play-
off' de acesso ao Campeonato do Mundo do Japão de 2019, mostrando-se confiante em terminar no
primeiro lugar do grupo 3.
 
Juntamente com Bielorrússia, Itália e a anfitriã Grécia, que organiza a fase de qualificação de 23 a 25
de novembro, em Amyntas, a equipa liderada por Ulisses Pereira quer assegurar o apuramento "difícil"
e fazer história na vertente feminina.
 
"Temos a Bielorrússia, que é presença habitual nestas fases e a grande favorita. A Grécia é a equipa
mais fraca do grupo, joga em casa, mas temos sido melhores. A Itália já venceu há dois anos o
mesmo apuramento, mas acreditamos que podemos vencer", começou por analisar o técnico, em
declarações à agência Lusa.
 
Portugal inicia a qualificação diante das bielorrussas, um encontro que será de caráter decisivo,
segundo o treinador.
 
"É o jogo decisivo e o grande teste. Para ganhar teremos que estar a um grande nível e
transcendermo-nos. Acreditamos que é possível fazer uma surpresa. Vamos ganhar à Itália e à
Grécia", ambicionou.
 
O segundo melhor classificado de todos os grupos também se apura para o 'play-off', porém Ulisses
Pereira só pensa no primeiro lugar.
 
"Não acredito que o segundo classificado do nosso grupo tenha acesso. Para passarmos temos mesmo
que vencer a Bielorrússia. Há grupos com equipas muito fracas, vai haver goleadas e resultados
desnivelados. São equipas mais acessíveis", disse.
 
Por fim, caracterizou as suas atletas e revelou a mensagem passada para um grupo que "pode entrar
na história do andebol português".
 
"São jogadoras jovens e ambiciosas, que querem fazer história e fazer com que o andebol português
esteja pela primeira vez num Mundial feminino. Quero que corram atrás do sonho e ninguém nos vai
cobrar se não conseguirmos", terminou.
 
Também a guarda-redes Jéssica Ferreira fez a antevisão aos três jogos, enaltecendo o sonho que o
balneário tem em alcançar o objetivo de ficar em primeiro do grupo 3.
 
"Temos que ser bastante exigentes, principalmente no primeiro jogo, cuja dificuldade vai ser mais
elevada. Nós somos um grupo que gosta de sonhar bastante e acreditamos que pode ser possível",
destacou.
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Para a guardião portuguesa, a missão também passa por mostrar a evolução ao andebol feminino: "Já
somos oito jogadoras que estamos a jogar lá fora [em outros países] e queremos melhorar o andebol
a nível internacional."
 
Na sexta-feira, Portugal defronta a Bielorrússia, pelas 15:00, seguindo-se a Itália no dia seguinte,
pelas 17:30, e o último desafio no domingo, às 15:00, diante da anfitriã Grécia.
 
Sportinforma / Lusa
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Angola perde com vice-campeã do Mundo em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=202a2197

 
2018-11-22T00:00:30Z
 
Angolanas realizaram o primeiro de três jogos amigáveis inseridos na preparação do campeonato
Africano, a decorrer de 2 a 12 de Dezembro em Brazzaville ( Congo).
 
A seleção angolana feminina de andebol perdeu esta quarta-feira com a Holanda por 29-32 num jogo
de preparação.
 
A cumprir um estágio pré-competitivo de dez dias na Holanda, o sete nacional regressa ao país na
próxima quarta-feira e parte para o palco da competição a 1 de Dezembro.
 
Angola, que vai em busca do 13 títulos africanos, faz parte do grupo B com o país anfitrião, Marrocos,
RDC e Guiné - Conacri.
 
Sportinforma / Angop
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Andebol / Angola: Seleção feminina com vice-campeã do Mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a82f2029

 
2018-11-22T07:58:10Z
 
A seleção nacional sénior feminina de andebol perdeu, na noite de quarta-feira, por 29-32 com a
Holanda.
 
A seleção nacional sénior feminina de andebol perdeu, na noite de quarta-feira, por 29-32 com a
Holanda em jogo de preparação.
 
O primeiro de três jogos amistosos, estão inseridos na preparação do campeonato Africano, a decorrer
de 2 a 12 de Dezembro em Brazzaville ( Congo).
 
A cumprir um estágio pré-competitivo de dez dias na Holanda, o sete nacional regressa ao país na
próxima quarta-feira e parte para o palco da competição a 1 de Dezembro.
 
Angola, que vai em busca do 13 títulos africanos, faz parte do grupo B com o país anfitrião, Marrocos,
RDC e Guiné - Conacri.
 
Sportinforma / Angop
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Seleção feminina acredita na surpresa de chegar ao playoff do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef766080

 
Equipa liderada por Ulisses Pereira quer fazer história - Última Hora , Sábado
 
Por Lusa - Record
 
A seleção portuguesa de andebol feminino acredita que pode causar surpresa na qualificação o playoff
de acesso ao Campeonato do Mundo do Japão de 2019, mostrando-se confiante em terminar no
primeiro lugar do grupo 3.
 
Juntamente com Bielorrússia, Itália e a anfitriã Grécia, que organiza a fase de qualificação de 23 a 25
de novembro, em Amyntas, a equipa liderada por Ulisses Pereira quer assegurar o apuramento "difícil"
e fazer história na vertente feminina.
 
"Temos a Bielorrússia, que é presença habitual nestas fases e a grande favorita. A Grécia é a equipa
mais fraca do grupo, joga em casa, mas temos sido melhores. A Itália já venceu há dois anos o
mesmo apuramento, mas acreditamos que podemos vencer", começou por analisar o técnico, em
declarações à agência Lusa.
 
Portugal inicia a qualificação diante das bielorrussas, um encontro que será de caráter decisivo,
segundo o treinador.
 
"É o jogo decisivo e o grande teste. Para ganhar teremos que estar a um grande nível e
transcendermo-nos. Acreditamos que é possível fazer uma surpresa. Vamos ganhar à Itália e à
Grécia", ambicionou.
 
O segundo melhor classificado de todos os grupos também se apura para o 'play-off', porém Ulisses
Pereira só pensa no primeiro lugar.
 
"Não acredito que o segundo classificado do nosso grupo tenha acesso. Para passarmos temos mesmo
que vencer a Bielorrússia. Há grupos com equipas muito fracas, vai haver goleadas e resultados
desnivelados. São equipas mais acessíveis", disse.
 
Por fim, caracterizou as suas atletas e revelou a mensagem passada para um grupo que "pode entrar
na história do andebol português".
 
"São jogadoras jovens e ambiciosas, que querem fazer história e fazer com que o andebol português
esteja pela primeira vez num Mundial feminino. Quero que corram atrás do sonho e ninguém nos vai
cobrar se não conseguirmos", terminou.
 
Também a guarda-redes Jéssica Ferreira fez a antevisão aos três jogos, enaltecendo o sonho que o
balneário tem em alcançar o objetivo de ficar em primeiro do grupo 3.
 
"Temos que ser bastante exigentes, principalmente no primeiro jogo, cuja dificuldade vai ser mais
elevada. Nós somos um grupo que gosta de sonhar bastante e acreditamos que pode ser possível",
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destacou.
 
Para a guardião portuguesa, a missão também passa por mostrar a evolução ao andebol feminino: "Já
somos oito jogadoras que estamos a jogar lá fora [em outros países] e queremos melhorar o andebol
a nível internacional."
 
Na sexta-feira, Portugal defronta a Bielorrússia, pelas 15:00, seguindo-se a Itália no dia seguinte,
pelas 17:30, e o último desafio no domingo, às 15:00, diante da anfitriã Grécia.
 
2018-11-22 09:46:44.000
 
Record
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,53 x 8,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77781213 21-11-2018
A equipa sénior feminina de
andebol do Alavarium/Love Ti-
les, que no fim-de-semana eli-
minou o ZRK Krivaja - venceu
os dois jogos da 3.ª eliminatória
(35-17 e 27-20) - conhece, ama-
nhã, o seu adversário nos oita-
vos-de-final da EHF Challenge
CUP. A formação aveirense, li-
derada por Carlos Neiva, ficou
integrada no Pote 2, pelo que
já conhece os nomes dos seus
possíveis adversários: ZRK
Koka, da Croácia; Rincon Fer-
tilidad Malaga e Rocasa Gran
Canaria, de Espanha; Maccabi
Srugo Rishon Lezion, de Israel;
ZRK Pelister 2012, da Macedó-
nia; Geonius V&L, da Holanda;
SPR Pogon Szczecin, da Poló-
nia; e Kristianstad Handboll, da
Suécia.
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  Meio: Imprensa
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  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 13,44 x 17,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77781171 21-11-2018

Selecção Nacional
integra seis jovens
da região de Aveiro
Estágio A “equipa das quinas” entra amanhã em estágio,
do qual fazem parte dois jogos em Espanha

A Selecção Nacional Sub/15 Fe-
minina vai, a partir de amanhã,
realizar um estágio do qual fa-
zem parte dois jogos amigáveis
com a Selecção de Espanha.
Para os trabalhos, o seleccio-
nador Miguel Catarino convo-
cou 16 jovens jogadoras, me-
recendo destaque a presença
de seis atletas que jogam em
clube da região de Aveiro.

Mereceram a confiança dos
responsáveis técnicos federa-
tivos a guarda-redes Iris Secre-
tário, a primeira linha Mariana
Silva e a primeira/segunda li-
nhas Luciana Rebelo, um trio
de atletas que representa o Fei-
rense. Foram também convo-
cadas a segunda linha Nicole
Neto, do Alavarium, e a pri-
meira linha Naide Gonçalves,
do Valongo do Vouga, clube
que, ontem, anunciou que a
sua atleta Maria Fernandes

também irá integrar os traba-
lhos da jovem selecção lusa.

A comitiva nacional concen-
tra-se amanhã, em Vila Nova
de Gaia, e no mesmo dia segue
viagem para Béjar, em Espa-
nha. Os jogos com a congénere

espanhola estão agendados
para sexta-feira e sábado, sen -
do que ambos se disputam às
16.30 horas, no Pavilhão Mu-
nicipal dos Desportos daquela
cidade situada na província de
Salamanca. |

Andebol
Sub/15 Femininos

Iris Secretário, guarda-redes do Feirense, é uma das eleitas

D.R.
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