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WEBHELP APOIA CERCI E ADOLESCERE   

solidariedade  A Adolescere e CERCI Bra-

ga são as primeiras organizações escolhidas pa-

ra receber o apoio da empresa Webhelp, que é 

líder mundial na externalização de serviços de 

apoio ao cliente. 

No que se refere à CERCI Braga, a Webhelp 

Portugal efetuou um donativo à equipa de an-

debol da associação para a aquisição dos equipa-

mentos. Quanto à Adolescere, a Webhelp Portugal 

vai ajudar a implementar um  plano de forma-

ção de jovens-adultos, que lhe s permitirá esta-

rem mais preparados para o mercado. 
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Dérbi madeirense está marcado para o próximo sábado 

Dérbi madeirense abre 

competição em 2019 

A
s equipas madeirenses que 
disputam o Campeonato da I 
Divisão feminina regressam à 

competição já este fim de semana 
e logo com um dérbi madeirense 
aprazado para este sábado, cujo 
início está marcado para as 15:00, 
no pavilhão do Funchal, em par- 
tida registe-se a contar para a 12.4  
jornada da prova. 

A equipa atual campeã nacional 
(Madeira SAD) segue no terceiro 
lugar da tabela classificativa com 
um total de 30 pontos, mas apenas 
a dois pontos do atual líder, o Co- 

légio de Gaia que soma 32. 
Já o CS Madeira é o atual sexto 

classificado, soma 20 pontos e nes- 
se sentido aguarda-se por um bom 
jogo de andebol entre dois con- 
juntos que trabalham por objetivos 
bem distintos. 

Se por um lado o Madeira SAD 
aposta claramente na reconquista 
do título, a formação do CS Ma- 
deira quer jogar pela manutenção, 
no entanto, o jogo deste sábado 
tem o condão de ser um dérbi e 
nesse sentido, o resultado final 
de todo imprevisível. 
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SELEÇAO 
VOLTA HOJE AO LUSO 
Já como pivõ do Benfica 
Paulo Moreno integrado no 
grupo —rende Tiago Rocha, 
dispensado devido a 
assuntos pessoais —, a Seleção 
Nacional de andebol volta a 
juntar-se hoje no Luso para 
retomar o estágio. Amanhã, a 
comitiva segue para 
Winterthur onde participará 
na Yellow Cup. Tunísia, dia 4, 
Suíça, dia 5, e Japão, dia 6, é o 
calendário dos homens de 
PauloJorge Pereira. —R.G. 
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