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A1

Grande Porto   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 7,82 x 6,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35239586 29-04-2011
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A2

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 26,80 x 19,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35238508 29-04-2011
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A3

Açoriano Oriental   Tiragem: 5008

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,85 x 7,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220176 28-04-2011
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A4

Diário As Beiras   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 21,70 x 9,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35219320 28-04-2011

111 O Centro de Medicina 
de Reabilitação da Região Cen-
tro – Rovisco Pais, na Tocha, foi 
o local escolhido para uma Ação 
Nacional de Formação de An-
debol em Cadeira de Rodas que 
tem lugar esta sexta-feira.

A iniciativa integra-se no pro-
jeto Andebol 4 All, que está a 
ser desenvolvido pela Federa-
ção Portuguesa de Andebol, em 
parceria com o Comité Para-
límpico de Portugal, Federação 
Portuguesa de Desporto para as 
Pessoas com Deficiência, Gabi-
nete Coordenador do Desporto 
Escolar e Associação Nacional 
de Desporto para a Deficiência 
Motora.

O Andebol 4 All tem como 
principal objetivo a implemen-

tação em Portugal da modali-
dade de Andebol em Cadeira 
de Rodas.

Um projeto inovador no que 

diz respeito ao desporto adap-
tado e que pretende minimizar, 
através da prática desportiva, 
as limitações inerentes à con-

dição de pessoa com deficiên-
cia. Nesse sentido, a prática de 
desporto tem benef ícios para 
o desenvolvimento f ísico, cog-

nitivo, e psicológico, fomenta 
a inclusão e o reconhecimento 
social e contribui para um me-
lhor desempenho das tarefas do 
quotidiano.

Até ao final do ano está pre-
vista a realização de mais for-
mações semelhantes, com es-
pecial incidência nos centros 
de medicina de reabilitação e 
outras entidades que trabalham 
diariamente com a recuperação 
de pessoas portadoras de defici-
ência motora.

A cerimónia de abertura está 
marcada para as 15H00, haven-
do ainda um esclarecimento 
teórico e outro prático com as 
participações de Jorge Carva-
lho, Silmara Fernandes e Danilo 
Ferreira.

Andebol Formação em cadeira de rodas na Tocha

Depois de basquetebol e râguebi, a aposta é no andebol em cadeira de rodas

Arquivo
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A5

Diário de Coimbra   Tiragem: 10549

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,70 x 15,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35219715 28-04-2011

Formações práticas e teóricas
de andebol em cadeira de rodas
Amanhã, no Centro de Medicina de Reabilitação do Rovisco Pais, realiza-se
uma acção nacional de formação e apresentação do projecto “Andebol 4 All” 
José Carlos Silva

� O Centro de Medicina de Rea-
bilitação da Região Centro -
Rovisco Pais, na Tocha, foi o local
escolhido para uma acção nacio-
nal de formação de andebol em
cadeira de rodas que vai realizar-
se amanhã, a partir das 15h00. A
iniciativa integra-se no projecto
“Andebol 4 All”, que está a ser
desenvolvido pela Federação
Portuguesa de Andebol, em par-
ceria com o Comité Paralímpico
de Portugal, Federação Portugue-
sa de Desporto para as Pessoas
com Deficiência, Gabinete Coor-
denador do Desporto Escolar e
Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Motora.

Ao nível local estão envolvi-
das na organização diversas
entidades, designadamente a
Câmara de Cantanhede, Asso-
ciação dos Amigos do Centro de

Medicina de Reabilitação da
Região Centro - Rovisco Pais,
Governo Civil de Coimbra e a
Delegação Regional de Educação
do Centro (DREC).

O “Andebol 4 All” tem como
principal objectivo a implemen-
tação em Portugal da modalida-

de de andebol em cadeira de
rodas. Trata-se de um projecto
inovador no que diz respeito ao
Desporto Adaptado e que pre-
tende minimizar, através da
prática desportiva, as limitações
inerentes à condição de pessoa
com deficiência. Nesse sentido, a

prática de desporto tem benefí-
cios para o desenvolvimento
físico, cognitivo, e psicológico,
fomenta a inclusão e o reconhe-
cimento social e contribui para
um melhor desempenho das
tarefas do quotidiano.

Até ao final do ano está pre-
vista a realização de mais for-
mações semelhantes, com espe-
cial incidência nos centros de
medicina de reabilitação e
outras entidades que tratam da
recuperação de pessoas com
deficiência motora.

O programa desta acção ini-
cia-se às 15h00, com a apresen-
tação do projecto a cargo de Joa-
quim Escada. Às 16h15 segue-se
uma sessão teórica sobre o
andebol em cadeira de rodas,
com Jorge Carvalho, Silmara
Fernandes e Danilo Ferreira. A
acção termina com uma sessão
prática, às 17h30. l

D
.R
.

PROJECTO “4 Andebol All” é, amanhã, apresentado no Rovisco Pais
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A6

Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,28 x 18,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35222302 28-04-2011
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A7

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13703

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 5,64 x 2,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220175 28-04-2011
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A8

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 6,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220216 28-04-2011

Associação de Braga promove
curso de árbitros de andebol

A Associação de Andebol de Braga inicia, amanhã, 

um curso de árbitros regionais da modalidade.

Decorrerá na sua sede, amanhã e sábado, e nos dias 

6 e 7 de Maio. As inscrições estão abertas, podendo 

ser obtidas informações nos serviços administrativos 

da Associação.

A primeira parte do curso abre às 21h00 de amanhã 

e encerra às 16h00 de sábado, o mesmo acontecendo 

no dia 6 de Maio com a abertura, enquanto o fecho 

está agendado para as 12h00 do dia 7.
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A9

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 13,83 x 9,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220154 28-04-2011

Andebol
FC Porto vence Benfica
e fica mais próximo do título

O FC Porto venceu ontem o 
Benfica por expressivo 28-18 
e deu um grande passo rumo 
ao terceiro título consecutivo 
de campeão nacional de an-
debol, agora com quatro pon-
tos de vantagem a quatro jor-
nadas do fim.

O guarda-redes Hugo Lau-
rentino, que a 10 minutos do 

fim saiu para a ovação da noite 
(resultado em 23-13), foi o jo-
gador chave do sucesso “azul-
-e-branco”, pois multiplicou-
se em defesas (36 no total, 61 
por cento de eficácia).

Laurentino foi decisivo nas 
defesas que permitiram à 
equipa ganhar vantagem e 
as que seguraram o coman-

do em números confortáveis 
quando os seus companhei-
ros revelavam menor acerto 
e inspiração.

O Benfica não ganha no 
Dragão desde 1989/90, mas 
se ontem ganhasse assumi-
ria o comando do campeo-
nato, apesar de em igualda-
de pontual.
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A10

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 19,29 x 15,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220200 28-04-2011

Hoje, a partir das 15h00

Paredes de Coura debate
“Juventude e Desporto” 

A organização dos Troféus 
Desportivos O Minhoto e o Mu-
nicípio de Paredes de Coura, 
promovem hoje, pelas 15h00, 
no Centro Cultural de Paredes 
de Coura, um colóquio subor-
dinado ao tema “Juventude e 
Desporto”.

Esta iniciativa terá como mo-
deradora Alexandra Marinhei-
ro, vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Paredes de Coura 
e como oradores convidados 
Pedro Alves (hóquei em pa-
tins), Nuno Costa (taekwon-
do). João Costa (remo), Hélio 
Gomes (atletismo) e Tiago Pe-
reira (andebol).

A entrada é livre e destina-
-se a todos os interessados na 
temática, nomeadamente os 

envolvidos no fenómeno des-
portivo, realizando-se no âm-

bito da XIV edição de O Minho-
to Troféus Desportivos.

Este é já o 9.º colóquio anual 
(ocorre desde a VI Edição em 
Monção), sempre com temá-
ticas distintas e realizado nos 
vários municípios anfitriões, 
no qual participaram já 34 
oradores diferentes (em ane-
xo síntese dos colóquios ante-
riores), tendo como ponto de 
união a particularidade de se-
rem minhotos.

Complementarmente per-
mite aos jovens o contacto 
directo com atletas de gran-
de sucesso desportivo, suas 
vivências, desafios superados 
e a superar.

Tiago Pereira (ABC) é um dos oradores

DR
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