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A Associação de Andebol do Algarve reuniu recentemente com representantes de clubes desportivos e
instituições particulares de solidariedade social para apresentar o ANDEspecial , um projeto inovador
e ambicioso na senda do Andebol4All e que tem como destinatários pessoas portadoras de algum
tipo de deficiência intelectual. Os primeiros passos estão a ser dados na ACASO de Olhão, mas o
objetivo é alargar o projeto a toda a região, assim se reúnam os apoios para tal.
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
A ideia por detrás do ANDEspecial é que os clubes desportivos alarguem os seus horizontes e
atribuam uma dimensão mais humanista à sua atividade do dia-a-dia, focando-se igualmente na
população com deficiência, neste caso intelectual. Em simultâneo, é desejável que as IPSS que já
desenvolvem um trabalho meritório nesta matéria incrementem a prática desportiva dos seus utentes.
Assim sendo, pegando nos fundamentos que estiveram na origem do Andebol4All , a Associação de
Andebol do Algarve, a Federação de Andebol de Portugal e a Associação Nacional de Desporto para a
Deficiência Intelectual uniram-se para implementar este projeto inovador na região algarvia. "O
Algarve já possui uma equipa de andebol para atletas em cadeira de rodas, sediada na Casa do Povo
de Messines, e com o apoio da AMAL, para fazer face às dificuldades de transportes. Contudo, não nos
devemos cingir apenas aos quadros competitivos normais e é importante colocar estes utentes com
deficiência intelectual a fazer algo em termos desportivos", explica João Estrela, presidente da
Associação de Andebol do Algarve, adiantando que há outros projetos em mente para pessoas com
deficiência auditiva, para reclusos e para jovens com problemas de integração social.
Para tudo isto, como é sabido, são fundamentais as parcerias, de resto, está praticamente tudo
inventado . "O problema é colocar as coisas em prática e, se a associação se fechar em si própria, não
se consegue fazer nada. Temos que arranjar as pessoas certas para dinamizar os projetos e, assim
que começarmos a mostrar trabalho no terreno, é mais fácil angariar apoios", reconhece o dirigente,
assim surgindo Ana Sofia Bexiga. "Lançámos a primeira semente no encontro com os dirigentes dos
clubes e das IPSS, agora, é seguir em frente com persistência. Assim que tivermos três ou quatro
equipas, as pessoas vão acreditar mais no projeto e, com isso, aumentará o número de utentes
envolvidos", afirma a coordenadora do ANDEspecial e Andebol4All no Algarve.
Uma tarefa que, infelizmente, não se afigura fácil num país que continua a consumir praticamente só
futebol, bastando ver que Portugal foi vice-campeão de andebol em cadeira de rodas há poucas
semanas e quase não se deu destaque nenhum à prestação da seleção das quinas na competição. "Se
formos aos pavilhões nos dias dos jogos, estão quase vazios, só vão os familiares e amigos dos
atletas. Por isso, é essencial encontrarmos pessoas motivadas e com uma sensibilidade diferente, o
que existe nas IPSS que trabalham com a deficiência motora e intelectual", considera Ana Sofia
Bexiga, que é funcionária na ACASO de Olhão.
Depois da reunião de apresentação do projeto que aconteceu em meados de dezembro, nova jornada
de reflexão está marcada para janeiro, com IPSS e clubes juntos para se tentar definir uma estratégia
e plano de atuação, mas João Estrela faz mea culpa e admite alguma dificuldades das associações em
comunicar para o exterior o que é feito no quotidiano. "Mas sabemos que o futebol é mais fácil de
vender pela comunicação social e que as restantes modalidades estão um bocado ao abandono. Vejase que, quando a televisão transmite um jogo de futebol, paga à federação. Se quisermos que seja
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transmitido um jogo de andebol ou de basquetebol, têm que ser as federações a pagar às televisões",
revela o entrevistado. "A seleção nacional de andebol em cadeira de rodas foi vice-campeã europeia,
do Algarve temos lá um atleta e a fisioterapeuta, e muito nos honra o trabalho que tem estado a ser
desenvolvido pela Casa do Povo de Messines. Tem atletas de toda a região, treina duas vezes por
semana e é um exemplo pelas valências que possui e pelo seu dinamismo", destaca João Estrela.
Leia a entrevista completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__90
Daniel Pina
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Seleção de fora
do Mundial júnior
Juniores A venceram Mi Polónia (34-21), mas acabaram por
não conseguir o apuramento
A Seleção Júnior A masculina estava obrigada a vencer a Polónia pelo máximo de
golos possivel para atingir o Mundial da Argèlia, em julho, e ver depois como a Macedónia se saia com a Turquia na última Jornada do grupo 3 de qualificação. Portugal tinha saldo positivo de 26 golos o que obrigava a equipa anfitriã a ter de vencer pelo
menos por 19 de diferença os turcos, o que
alcançou a 12 minutos do fim (34-15) e ampliou até aos 39-19 finals.Os comandados
de Nuno Santos mostraram a superioridade
ante os polacos, vencendo por 34-21(17-12
ao intervalo), terminando esta fase com 2
vitórias e um empate (tal como a Macedónia), mas no fim o sabor amargo pelo não
apuramento, pela vez consecutiva. H. C.
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ANDEBOL

Portugal-Áustria
hoje em Lamego
O »A Seleção Nacional sénior
masculina defronta esta tarde (15
horas) a Áustria, em jogo particular
realizado no Complexo Desportivo
de Lamego, onde estagia desde dia
2. O encontro tem entrada livre e
transmissão direta na TVI24.
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Macedónia terminou à frente do Grupo 3 com melhor diferença de golos

Selecção de sub-21 vence Polónia
mas falha apuramento ao Mundial
ANDEBOL

| Redacção|

A selecção de andebol sub-21 de
Portugal venceu ontem (34-21) a
Polónia mas acabou por falhar o
apuramento ao campeonato do
mundo.

Os lusos, que terminaram a
qualificação com duas vitórias e
um empate, tiveram de esperar
pelo resultado do jogo entre Macedónia e Turquia para se saber
quem seria no grupo 3 de apuramento o vencedor, o único lugar
que garantia a presença na fase

final do Mundial de Sub21.
Para Portugal ganhar o grupo,
era preciso que no último jogo a
Macedónia - que jogava em casa
- não vencesse a Turquia por
mais de 18 golos, mas os anfitriões acabariam por vencer por
20 (39-19).

Página 5

A6

ID: 67667671

07-01-2017

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,60 x 15,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Três do ABC/UMinho na
selecção frente à Áustria

HOJE ÀS 15 HORAS a selecção nacional de andebol, com três jogadores do
ABC/UMinho, joga em Lamego com a Áustria em encontro de preparação.
§hoje

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A selecção nacional A de Portugal, de andebol masculino defronta hoje, às 15 horas, em Lamego, a sua congénere da Áustria em jogo de preparação.
Neste jogo, com transmissão
pela TVI24, a turma das quinas
integra três jogadores do
ABC/UMinho: Nuno Grilo, Pedro Seabra e Ricardo Pesqueira.
Após os dois jogos de estreia
com a Alemanha e Eslovénia,
esta será a segunda vez que a selecção estará em preparação sob
os comandos da nova equipa
técnica, liderada por Paulo Jorge
Pereira.
A selecção nacional concentrou-se, dia 2 de Janeiro, no
Complexo Desportivo de Lame-

Às 16.30
ABC/UMinho joga
com o Beira Mar

DR

Nuno Grilo escolhido para cartaz

go. Já na noite de 5 de Janeiro,
as selecções ‘A’ de Portugal e
Áustria realizaram um primeiro
jogo treino, também no Centro
Multiusos de Lamego.

A equipa sénior do ABC/UMinho
joga um encontro amigável,
hoje, a partir das 16.30 horas,
no Pavilhão Polidesportivo
de Angeja (Albergaria-a-Velha),
tendo por adversário o Beira Mar.
O campeonato Andebol 1 regressa com a 19.ª jornada, que inclui
um encontro entre bracarenses,
Arsenal da Devesa-ABC/UMinho,
dia 14 de Janeiro, pelas 21 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.
Antes, às 15h00, o AC Fafe joga
no Funchal com o Madeira Sad.
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CS Madeira tem dupla ronda
fundamental no arranque de 2017
HERBERTO D. PEREIRA
desporto@dnoticias.pt

A formação de andebol do CS Madeira tem honras de abertura no
que às participações nacionais diz
respeito neste novo ano.
As madeirenses cumprem neste
fim de semana fora de portas, uma
dupla jornada, encontros adiados
do passado mês de novembro.
Hoje as andebolistas comandadas
pelo técnico Marco Freitas actuam no reduto do Leça, partida
agendada paras as 19h15.

Amanhã, a partir das 16h15,
novo encontro, agora contra o Juventude do Mar.
Dois compromissos de crucial
importância para as cores madeirenses sobretudo a partida de hoje
ao final da tarde frente ao Leça. A
meta do Sports é marcar presença
na fase final, pelo que a soma da
totalidade dos pontos em disputa
torna-se determinante para a sua
contabilidade.

bol SAD inicia a competição disputando no Funchal amanhã a
partir das 15 horas, frente ao BoaHora, um lugar nos quatros de final da Taça de Portugal, prova relembre-se onde o conjunto da Região marcou presença na época
finda na final a quatro.
Em caso de êxito nesta partida,
no dia 28 de Janeiro, igualmente
no Funchal, terá lugar o encontro
dos quartos frente ao ABC de Braga. Neste mesmo dia, relembre-se,
Madeira SAD joga para a Taça
o CS Marítimo também irá receNos masculinos, o Madeira Ande- ber o 1.° de Dezembro.
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ANDEBOL: SUB-21

Portugal afastado
do Mundial sub-17
A seleção portuguesa de juniores A de andebol
venceu ontem a Polónia, por 34-21, em Skopje,
mas falhou o apuramento para o Mundial2017
de sub-21. Tudo porque a Macedónia venceu a
Turquia, por 39-19, em Skopje, "afastando" a seleção portuguesa pela diferença de dois golos no
desempate pela diferença de golos.
Portugal partiu para a última jornada na liderança do grupo 3 em igualdade pontual com a
Macedónia, após o empate a 21-21 verificado na
quinta-feira, pelo que o apuramento se decididiu pela diferença de golos.
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Agenda desportiva
FUTEBOL
I DIVISÃO JUNIORES A: CD
NACIONAL - VITÓRIA FC,
15h00, no Cristiano Ronaldo
Campus, na Choupana.
ANDEBOL
I Divisão de seniores femininos: CA Leça - CS Madeira,
19h15, no Pavilhão de Leça
da Palmeira.
BASQUETEBOL
I Liga de seniores masculinos: Galitos Barreiro - CAB
Madeira, 18h00, no Barreiro.
VELA
3.ª Prova do Campeonato
Regional de Vela Ligeira, a
partir das 13h00, na Baía da
Cidade do Funchal.
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Paulo Jorge Pereira dá indicações aos jogadores da Seleção Nacional

Portugal joga hoje (15h00), em Lamego, a finalizar o
segundo estágio desde que Paulo Jorge Pereira assumiu a equipa

Áustria testa
Seleção Nacional
Tendo um grupo renovado,
com algumas estreias e
também regressos, Paulo
Jorge Pereira voltou a
utilizar a palavra "orgulho" para se referir ao que
sente a trabalhar com a
seleção portuguesa
RUI0131MARMS

***A Seleção NacionalA de
andebol joga com a Áustria
esta tarde (15h00), em Lamego, no fecho do segundo
estágio desde que Paulo Jorge
Pereira assumiu o comando
da equipa. "Ainda hoje [ontem] falámos no orgulho que
senti em Rio Maior por trabalhar com este grupo de jogadores e agora, com atletas

que ainda não conhecia, senti o mesmo - confirmou-se o
orgulho de trabalhar com
eles", disse o selecionador a
O JOGO, explicando que é "A Áustria
complicada a missão de uma tem seis
equipa nacional e ao mesmo atletas a
tempo elogiando os clubes. atuar na
"É verdade que não é fácil, Alemanha e
trabalhamos por períodos dois são do
curtos e espaçados no tempo. Kiel, não
Dependemos muito do que é estamos a
feito nos clubes, mas, feliz- falar
mente, em Portugal já se tra- propriabalha bem, embora não seja mente de
fácil aos jogadores sair de jogadores
uma realidade e entrar nou- fracos"
tra", admitiu.
Voltando a ter competição Pauloiorge
a sério - apuramento para o Pereba
Selecionador
Europeu da Croácia'2018 - nacional

apenas em maio, Paulo Jorge
Pereira aproveitou para focar
a preparação em aspetos específicos. "Tendo em conta
os dados estatísticos dos jogos com a Alemanha e a Eslovénia, definimos o que queríamos melhorar e algumas
coisas já conseguimos. Estou
a falar de eficácia em superioridade, em remate, dos guarda-redes, do aumento do número de golos de contra-ataque, de uma série de índices
em que estamos a incidir e
nos quais ontem [anteontem], no jogo-treino com a
Áustria, já apresentámos melhorias", comentou o técnico, que só voltará a ter estágio
também em maio.
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Sub-21 afastados por dois golos
Seleção Nacional
terminou empatada
na liderança, mas
falha Mundial pela
diferença de golos

Luís Frade e Miguel Martins festejam

••• Com Luís Frade (oito
golos), Miguel Martins (sete)
e Gonçalo Ribeiro (seis) em
destaque, a Seleção Nacional
de sub-21 venceu ontem a
Polónia, por 34-21, empatando em pontos com a Macedónia, mas, por dois golos, foi
afastada da fase final do

Mundial da categoria, que se
disputará na Argélia entre 17
e 30 de julho. Os macedónios, a jogar em casa, sabiam
a diferença pela qual tinham
de vencer a Turquia e superaram-na, como, de resto, já era
expectável. "Não conseguimos a qualificação e isso deixa-nos um sentimento de
frustração. Merecíamos por
todo o trabalho, entrega e
empenho. Todos foram extraordinários", referiu o selecionador nacional, Nuno
Santos. —R.a.
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As minhas sugestões
Alfredo Quintana ..„...„,..
> Relaxar. Nos tempos
Ais livres, gosto de estar em
casa com a minha namorada e
com a família dela, de jantar e
jogar FIFA17 com os colegas
de equipa. E também de ouvir
música cubana e salsa, porque
me trazem boas lembranças.

Viagem a Porto Rico. É
o meu destino de sonho
c gostava muito de, um dia.
poder conhecer esse território
situado no Caribe. Fascinam-me imenso o seu povo e a sua
cultura.

Passeio pela Ribeira
do Porto. Toda a
_
cidade é muito bonita e muito
agradável para se fazer uma
visita. No entanto, a zona da
Ribeira, em particular, faz-me
lembrar a antiga Cuba, de
onde sou natural.

Comer francesinhas
no Tappas Caffé.
Gosto muito de ir a esse
restaurante comer a iguaria

tão típica da cidade do Porto.
Para mim, é o espaço onde são
servidas as melhores
francesinhas do Mundo. Além
disso, o atendimento é muito
bom.

Ir ao cinema. É
sempre um bom
programa para relaxar, o filme
que mais gostei de ver foi "XMen", na sala 4DX do
GaiaShopping. O que mais me
marcou, não pelo filme, mas
pela situação, foi o "Hobbit",
que vi na Alemanha, com o
meu tio. Só depois de estar na
sala é que reparei que era em
alemão. Conclusão: dormi
durante o filme todo.
Sumam Silva
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TESTE COM A ÁUSTRIA
DECISIVO PARA O EURO
Portugal joga hoje,
às 1.5 horas, um particular
em Lamego, com os olhos
postos... em maio
NORBERTO SANTOS
R Depois da derrota com a Ale
manha e do empate COM a ES it )Vé
nia na campanha de qualificação
para o Euro'18, Portugal defronta
hoje a Áust ria, as 15 horas, em 12
mego, num jogo particular, que se
enquadra na preparação da equipa
das quinas.
O enc()ru roem a Áustria surge
no Ultimo dia de um estágio, que
durou uma semana no Complexo
dos Desportos de Lamego, sob a
supervisão tecnica de Paulo Terei
ra, que procedeu a algumas mu danças na lista de convocados.
A preparação da equipa e )rreu
bem e até houve ( iportunidade te

A NOVIDADE NA USTA DE
CONVOCADOS FOI A CHAMADA
DO GUARDA-REDES DO BENFICA,
HUGO FIGUEIRA, DE 37 ANOS

defrontar a Austria nuns j(igot reino, efetuado na última quinta feira, com a Seleção Nacional a sair
vencedora, por .34 -2b.
E neste ambiente de otimismo
que Portugal faz hoje urna avalia ção mais oficial, que será importante para proceder a eventuais
retificações face ao próximo en
cont ro da fase de apuramento para
o Euro'18, onde terá como adver -

ò FE. Técnico Paulo Pereira acredita na vitória da Seleção

sario a Sulca ( jogos a .3 e 6 de maio).
"Frente' a Áustria é importante
consolidar os conceitos táticos, a
solidez defensiva e melhora r a eficácia ofensiva e dos nossos guarda- redes. A nossa Seleção melhorou imenso desde o jogo com a Es lovénia (6' nos Jogos Olímpicos",
disse, ontem, a Record o técnico
Paulo Pereira. Recorde .se que na
lista de convocados urna das novi dades foi o regresso à Seleção do
guardião do Benfica, Hugo Figueira, apesar dos 37 anos. o

Seleção afastada do Mundial sub-21
A vitória da Macedónia frente à
Turquia. por 39-19, ditou o afastamento da Seleção portuguesa
para a fase final do Mundial
2017 em sub-21, pela diferença
de dois golos. A jogar em casa, a
Macedónia estava 'obrigada' a
vencer a equipa turca pela diferença de, pelo menos,19 golos,
cifrando-se no final em 20. A
equipa das quinas jogou mais

cedo, tendo derrotado a Polónia, por 34-21(22-13 ao intervalo),
e a Macedónia quando entrou
em campo já sabia esse resultado, que implicava uma vitória
de pelo menos 19 golos para conseguir o apuramento. Os macedónios venceram o Grupo 3 com
os mesmos pontos de Portugal,
carimbando assim a ida ao Mundial na Argélia em julho.
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02h53
Portugal joga hoje, às 15 horas, um particular em Lamego, com os olhos postos... em maio
Depois da derrota com a Alemanha e do empate com a Eslovénia na campanha de qualificação para o
Euro'18, Portugal defronta hoje a Áustria, às 15 horas, em Lamego, num jogo particular, que se
enquadra na preparação da equipa das quinas.
O encontro com a Áustria surge no último dia de um estágio, que durou uma semana no Complexo
dos Desportos de Lamego, sob a supervisão técnica de Paulo Pereira, que procedeu a algumas
mudanças na lista de convocados.
Continuar a ler
A preparação da equipa correu bem e até houve oportunidade de defrontar a Áustria num jogo-treino,
efetuado na última quinta-feira, com a Seleção Nacional a sair vencedora, por 34-28.
É neste ambiente de otimismo que Portugal faz hoje uma avaliação mais oficial, que será importante
para proceder a eventuais retificações face ao próximo encontro da fase de apuramento para o
Euro'18, onde terá como adversário a Suíça ( jogos a 3 e 6 de maio).
"Frente à Áustria é importante consolidar os conceitos táticos, a solidez defensiva e melhorar a eficácia
ofensiva e dos nossos guarda-redes. A nossa Seleção melhorou imenso desde o jogo com a Eslovénia
(6ª nos Jogos Olímpicos", disse, ontem, a Record o técnico Paulo Pereira. Recorde-se que na lista de
convocados uma das novidades foi o regresso à Seleção do guardião do Benfica, Hugo Figueira, apesar
dos 37 anos.
Autor: Norberto Santos
02h53
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O Ginásio Clube de Santo Tirso, em parceria com a Câmara Municipal de Santo Tirso, e com o apoio da
Federação de Andebol de Portugal, organiza no próximo dia 8 de janeiro o 2º Congresso de Andebol
"Cidade de Santo Tirso".
A Cerimónia de Abertura terá lugar pelas 9:00 horas, no Auditório da Escola Profissional Agrícola
Conde S. Bento. Muito agradecemos que possam fazer a cobertura deste momento e divulgação do
Congresso, acreditado pelo IPDJ, inserido no Plano Nacional de Formação de Treinadores.
January 7, 2017
SantoTirsoDigital
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