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ANDEBOL

Sub-20 vencem
no Mundial
O »A Seleção feminina de sub-20
venceu, ontem, ao Chile, por 28-22,
e defronta, hoje (10.45 h), a Espanha,
na luta pelo 17.° lugar do Mundial que
decorre na Hungria. Diana Oliveira,
com 8 golos, Joana Resende, com 5,
e Carolina Monteiro, com 4, foram as
melhores marcadoras de Portugal.
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Nem todos nascem para ser grandes desportistas, mas o desporto deve estar ao alcance de todos: é
esta a máxima que acaba por guiar o projecto "Todos diferentes, todos andebol", que a CautchúAssociação de Promoção e Desenvolvimento de Desporto tem vindo a dinamizar no concelho de
Odemira.
O projecto nasceu da percepção que a associação tem "da realidade social existente no concelho" e
tem por objectivo "a igualdade de oportunidades", o "livre acesso ao desporto" e a promoção da
"interacção e integração" de pessoas com deficiência na comunidade.
Nesse sentido, a iniciativa permitiu a criação de uma equipa de andebol adaptado para pessoas com
deficiência intelectual, numa parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, Associação
de Andebol do Algarve e a ANDDI. E por outro lado, tem possibilitado a integração de crianças e
jovens migrantes nas equipas de andebol da Cautchú, contando para tal com a colaboração da TAIPA.
"Acreditamos que o desporto é uma área suficientemente forte para ajudar na integração das crianças
e jovens migrantes, tendo como foco a diminuição de barreiras linguísticas, culturais e sociais. Uma
bola e duas balizas quebram qualquer barreira, principalmente nas crianças", sublinha ao "CA" o
presidente da Cautchú.
De acordo com Pedro Almeida, o projecto tem alcançado resultados bastante positivos. "Na vertente
do andebol adaptado já temos o processo em andamento e agora queremos melhorar e criar
condições para que mais pessoas possam praticar a modalidade. Na vertente da comunidade migrante
ainda não fizemos o trabalho exploratório que queremos fazer, mas ainda assim já nos vão chegando
algumas crianças, nomeadamente das comunidades búlgara, nepalesa e indiana", diz.
No caso do andebol adaptado, durante a época desportiva de 2017-2018 foram realizados dois treinos
semanais, tendo a equipa participado em torneios de competição. "O objectivo é aumentar o número
de praticantes que garanta a possibilidade de participar em competições, quer organizadas pela
Federação quer organizadas pela ANDDI", observa Pedro Almeida.
Quanto aos mais novos, o presidente da Cautchú afiança que o projecto pode crescer muito mais.
"Existe necessidade e possibilidade da criação de condições para chegar a esta população-alvo, cada
vez com maior expressão na comunidade e território. Assim, vamos avançar para a divulgação junto
das comunidades migrantes das actividades e treinos, utilizando projectos que já respondam a esta
realidade migrante", como o CLAIM, o Giramundo ou ST-EG6, revela Pedro Almeida.
Para o presidente da Cautchú, o "Todos diferentes, todos andebol" é um projecto ainda com muito
futuro. Por isso, "tudo faremos para criar as condições técnicas, logísticas e financeiras, no sentido de
evoluirmos e cimentarmos estes dois eixos de intervenção, porque o retorno que se obtém é
extremamente gratificante", conclui.
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ANDEBOL FEMININO

SUB-20 VENCEM
A seleção portuguesa
de andebol feminino de
sub-20 venceu ontem
o Chile, por 28-22, e vai
disputar 017.0 lugar do
Mundial da categoria,
que decorre na Hungria, frente à Espanha.
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Paulo Fidalgo e Madeira Andebol SAD terão um enorme desafio pela frente na Taça Challenge.

Taça Challenge mais forte
à espera do Madeira SAD
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Não será nada fácil a tarefa que
aguarda o Madeira Andebol SAD
para a nova época em termos de
competições europeias, onde, relembre-se, irá marcar presença na
Taça Challenge. Uma prova em
que, na época passada, a equipa madeirense representou Portugal e a
Região atingindo com brilhantismo
as meias-finais, onde 'caiu' aos pés
do AEK de Atenas.
Esta temporada, o Madeira Andebol irá entrar directamente na 3.'
eliminatória que tem datas marcadas para os dias 17 e 24 de Novembro. Antes disso haverá lugar à 2.'
ronda, eliminatória que se realiza
em Outubro e de onde sairão alguns
possíveis adversários, 16 equipas
que se juntam às que já estão apuradas para a fase de qualificação onde
se encontra a equipa comanda por
Paulo Fidalgo.

MADEIRENSES
CONHECEM O SEU
ADVERSÁRIO NO
SORTEIO AGENDADO
PARA 17 DE JULHO
De um lote de 32 equipas, saliente-se desde logo algumas formações que o sorteio pode colocar no
caminho dos madeirenses, equipas
com forte potencial, quer em termos orçamentais, quer também
com plantéis e historial europeu
muito rico.
Desde logo destaque para o Bregenz, da Áustria, o conhecido
Dynamo Victor, da Rússia, que o
Madeira SAD eliminou e que este
ano aposta forte, mas também o Borac, da Bielorússia, será outro dos
emblemas a ser evitado. Caso o Madeira SAD tenha a felicidade de

atingir a 4." eliminatória, então o
cenário de grau de dificuldades subirá muito significativamente.
O CSM Bucaresti, treinado pelo
também seleccionador de Portugal
Paulo Pereira, considerado um dos
fortes candidatos à vitória e o bem
conhecido AEK de Atenas são outras equipas a evitar. Também o
Brechen, do Luxemburgo, os eslovacos do Bystrica e o Dukla de Praga são equipas claramente acima da
actual realidade do Madeira SAD.
Independentemente do adversário, será um desafio enorme para
um plantel que, relembre-se, este
ano sofreu uma vez mais uma profunda remodelação na sua principal estrutura. Se na época passada o
sonho das meias-finais foi conseguido como mérito, esta época pedir mais a este renovado grupo será,
por agora, pedir o 'céu'. Relembrese que o sorteio desta competição
terá lugar já no próximo dia 17 de
Julho.
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ANDEBOL PORTUGAL Mia OlE
E TENTA E' LUGAR COMM ESPANHA
A Seleção sub-20 feminina de andebol entrou
a vencer na President's Cup, frente ao Chile,
por 28-22. Segundo a selecionadoraAna
Seabra, as lusas arrancaram "ansiosas e
desconcentradas", o que não as impediu, no
entanto, de chegar ao intervalo a vencer (1311). Diana Oliveira, com oito golos, foi a
melhor marcadora de Portugal. Hoje, às
10h45, as Quinas jogam com a Espanha pelo
17.° lugar.
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r giossagito DE sue-zo
EIRA HOJE Dl ESTÁGIO
A Seleção Nacional masculina de sub-20, que
esteve nos Jogos do Mediterrâneo, onde
terminou na sexta posição, junta-se hoje, em
Lisboa, para o estágio final antes da partida
para Celje, na Eslovénia, onde disputará o
Europeu. O Avanca, com cinco jogadores, é o
clube mais representado na convocatória de
Nuno Santos. Na fase de grupos, Portugal vai
defrontar França, Dinamarca e Hungria. -R.G.
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ANDEBOL LEOES
NO CATAR
O Sporting, bicampeão nacional,
começa a trabalhar a
2.3dejulhoedeza 8
de agosto estagiará
no Catar. Uma
situação inédita para
uma equipa de
andebol portuguesa
e que resulta do facto
de Frankis Carol e
Aljosa Cudic jogarem
pela seleção daquele
país.
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ANDEBOL

Sporting chega a lateral-direito bósnio
RmouniamtAss

do por Hugo Canela.A entrada

••• O Sporting está muito deste canhoto é mais um paspróximo de assegurar a contratação de Neven Stjepanovic, lateral-direito bósnio de
25 anos que joga no Catar desde 2015/16. Stjepanovic, que
atuou durante alguns anos no
Vojvodina, da Sérvia, tem1,98
metros, cerca de 95 quilos, e
chega aAlvalade para ocupar a
vaga que Janko Bozovic deixou em aberto no plantei, que
deverá continuar a ser lidera-

so para compor o plantel de
2018/19, para o qual o Sportingjá contratou os pontas-direitas Valentin Ghionea (romeno) e Fábio Chiuffa (brasileiro), e o pivõ Luís Frade,
tendo já acertado as renovações de Frankis Carol (mais
três anos), Cláudio Pedroso
(dois), Pedro Solha, Ivan
Nikcevic e Carlos Carneiro,
estes por mais uma época.

Neven Stjepanovic irá mudar-se para Alvaiade
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Portugal vence e
defronta Espanha
A seleção portuguesa feminina de sub-20
venceu (28-22), ontem, o
Chile e vai hoje disputar o
17.° lugar do Mundial, na
Hungria, frente à Espanha. Diana Oliveira, com
oito golos, Joana Resende,
com cinco, e Carolina
Monteiro, com quatro, estiveram em destaque na
equipa das quinas. Já a seleção espanhola derrotou
Angola, por 32-31.
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ANDEBOL

Seleção feminina vence
Chile no Mundial sub-zo
A Seleção feminina de sub-20 venceu o Chile, por 28-22, no Mundial da categoria na Hungria, e vai hoje discutir.
com a Espanha. o 17.0 lugar da competição. -A equipa está de parabéns". elogiou
a selecionadora Ana Seabra.
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