


Revista de Imprensa
06-05-2013 

1. (PT) - Bola, 06/05/2013, Almoço pesado do Leão 1

2. (PT) - Correio da Manhã, 06/05/2013, Sporting vence ABC e luta pelo título 2

3. (PT) - Correio do Minho, 06/05/2013, APD Braga afirma-se no andebol 3

4. (PT) - Correio do Minho, 06/05/2013, Leões devoraram um ABC demasiado tenrinho 4

5. (PT) - Diário do Minho, 06/05/2013, Carlos Resende: «Não é normal termos 6 lesionados» 5

6. (PT) - Diário do Minho, 06/05/2013, Frederico Santos: «Tivemos atitude séria» 6

7. (PT) - Diário do Minho, 06/05/2013, Leão passeou em Braga 7

8. (PT) - Jogo, 06/05/2013, Tudo fácil na viagem a Braga 9

9. (PT) - Jornal da Madeira, 06/05/2013, Agenda diária 10

10. (PT) - Jornal de Notícias, 06/05/2013, Sporting eficaz bate ABC em Braga 11

11. (PT) - Público, 06/05/2013, FC Porto segue na  frente a três jornadas  de acabar a fase final 12

12. (PT) - Record, 06/05/2013, Andebol 13

13. (PT) - Record, 06/05/2013, Sporting ultrapassa ABC em dificuldades 14

14. (PT) - Atletismo Magazine.com, 05/05/2013, APD Braga domina também no andebol 15

15. (PT) - Bola, 05/05/2013, Almoço com condimento especial 16

16. (PT) - Bola, 05/05/2013, Mais andebol 18

17. (PT) - Correio do Minho Online, 05/05/2013, APD Braga afirma-se também no andebol 19

18. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 05/05/2013, Madeira SAD ganha Sports perde na Maia 21

19. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 05/05/2013, Marítimo ganha jogo bem disputado 22

20. (PT) - Jogo, 05/05/2013, Académico na rua 23

21. (PT) - Jogo, 05/05/2013, Agenda 24

22. (PT) - Jogo, 05/05/2013, Benfica vence e convence 25

23. (PT) - Jogo, 05/05/2013, João de Barros entra a ganhar na final 26

24. (PT) - Jogo, 05/05/2013, Vitória mesmo no fim 27

25. (PT) - Jornal da Madeira, 05/05/2013, Andebol. A equipa do Marí timo venceu... 28

26. (PT) - Jornal da Madeira, 05/05/2013, Madeira SAD surpreendido pelo Avanca 29

27. (PT) - Jornal de Notícias, 05/05/2013, Base de dados - Agenda 30

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A18
#A18
#A19
#A19
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30


28. (PT) - Jornal de Notícias, 05/05/2013, Pedro Spínola a três segundos do fim 31

#A31
#A31


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 21,55 x 35,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47520772 06-05-2013

Página 1



A2

  Tiragem: 156642

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 9,71 x 4,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47520119 06-05-2013

Página 2



A3

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 28,25 x 23,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47521670 06-05-2013

> redacção

No passado sábado, o Pavilhão
Municipal de Ferreiros, em Bra-
ga, foi palco da 4.ª Concentração
de Andebol em Cadeira de Ro-
das, organizada pela APD Braga
e Federação de Andebol de Por-
tugal (FPA) e com o apoio da
Associação de Andebol Braga
(AAB).

Esta concentração de andebol
em cadeira de rodas (ACR) rea-
lizou-se no âmbito do projecto
Andebol4All, da FPA. A 4.ª
Concentração Nacional foi total-
mente dominada, do ponto de
vista desportivo, pela APD de
Braga, vencedora nas competi-
ções de ACR 4 e ACR 7. De fol-
ga nesta concentração ficou a
equipa algarvia da Parasport.

A Associação de Andebol de
Braga mostrou-se satisfeita pela
qualidade da organização e pela
superioridade dos minhotos no
panorama nacional. “Tratou-se
de uma jornada de muito inte-
resse para a modalidade. Espe-
ramos que esta concentração se-
ja o primeiro de muitos outros
eventos de cadeira de rodas que
se venham a realizar na área da
nossa associação”, referiu Ma-
nuel Moreira, presidente da As-
sociação de Andebol de Braga.

Em simultâneo foi realizada
uma acção direcionada ao curso

de treinadores de grau I, organi-
zado pela ABB, cujo encerra-
mento coincidiu com o evento.

Recorde-se que o andebol em
cadeira de rodas, pode ser prati-
cado por pessoas com deficiên-
cia física com comprometimen-
tos nos membros inferiores, le-
sionados medulares, amputados,
sequelas de poliomielite e outras
disfunções que os impeçam de
correr e saltar como um indiví-

duo sem limitações físicas. A
prática desportiva por parte das
pessoas com deficiência é um
importante fcator no processo de
inclusão social, permitindo a
estes cidadãos reabilitarem-se
nos domínios motor, cognitivo,
afectivo-social e psicológico.

Quanto às classificações desta
concentração de andebol de
cadeira de rodas, os resultados
foram os seguintes:

ACR 4 (4 Jogadores)
1.º APD Braga 
2.º APD Paredes 
3.º APD Porto
4.º Ass. Amigos Rovisco Pais

ACR 7 (7 Jogadores)
1.º APD Braga 
2.º APD Paredes 
3.º APD Porto
4.º Ass. Amigos Rovisco Pais

APD Braga pauta pela diferença
O departamento de desporto da

Associação Portuguesa de Defi-
cientes - delegação distrital de
Braga (APD Braga), tem assu-
mido uma importante missão na
integração das pessoas com defi-
ciência, através da prática des-
portiva.

As conquistas do mais antigo
polo desportivo a norte de Portu-
gal são reconhecidas pelos feitos
alcançados ao longo dos anos,
nas modalidades de basquetebol
e atletismo em cadeira de rodas.
No entanto, a prática desportiva
do andebol em cadeira de rodas
marca, desta forma, mais uma
nova etapa neste projecto de in-
clusão social que é objectivo e
objecto da APD Braga.

Apesar desta aposta recente, no
entender de Manuel Vieira, vice-
presidente da APD Braga, a
praticamente total inexistência
de apoios públicos para a prática
desportiva adaptada comprome-
tem a sustentabilidade deste tipo
de projectos. Segundo o diri-
gente da instituição bracarense a
situação não é fácil e aproveita a
ocasião para lançar um apelo à
união de esforços: “devemos dar
as mãos, criar sinergias e traba-
lhar num só sentido. Só desta
forma conseguiremos uma so-
ciedade mais justa e inclusiva”.

APD Braga afirma-se no andebol
Com méritos mais do que comprovados no que diz respeito ao basquetebol em cadeira de rodas, a Associação 
Portuguesa de Deficientes de Braga afirma-se agora como potência a nível nacional também no andebol adaptado.

DR

Equipa de andebol em cadeira de rodas da APD Braga tem-se apresentado em boa forma

MODALIDADES

> Concentração de andebol em cadeira de rodas foi dominada pela equipa da APD Braga.

DESPORTO ADAPTADOEQUIPA BRACARENSE ‘DÁ CARTAS’ EM NOVA MODALIDADE
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> paulo machado

Sete derrotas em sete jogos. É
um balanço extremamente nega-
tivo do ABC/UMinho nesta fase
final do campeonato da I di-
visão. Fica patente a falta de ar-
gumentos para discutir com os
melhores, apesar do esforço evi-
denciado em campo. No jogo de
ontem com o Sporting cedo se
apercebeu que os ‘leões’ teriam
um manjar, devorando por com-
pleto um ABC demasiado tenro.
A partida terminou com o resul-
tado de 34-38, fruto de uma re-
cuperação encetada pelos braca-
renses já nos últimos minutos,
mas de resto o Sporting teve
sempre o jogo dominado com
uma vantagem que rondou os
sete golos de diferença no mar-
cador.

A formação comandada por
Carlos Resende apresentou-se
com vários jovens, que denotam
ainda alguma inexperiência para
jogar ao nível dos melhores. É
possível explicar, ainda, este
descalabro pelo infortúnio das
lesões. Jogadores como Luís
Bogas, Hugo Rocha e José Pe-

dro Coelho estão de fora por
motivos físicos. As limitações
do plantel são de tal ordem que
Fábio Antunes e Nuno Rebelo
ainda foram para o banco, mas
não se encontram a cem por cen-
to e nem sequer entraram em jo-
go.

Ao intervalo os ‘leões’ já so-
mavam uma vantagem de sete
golos (13-20) que permitiu en-
carar o resto do jogo com algu-
mas tranquilidade. 

Em destaque na formação
leonina estiveram Pedro Portela
e ainda Pedro Solha. Apesar de

tudo o melhor marcador do jogo
foi o jovem Sérgio Caniço. Mar-
cou dez golos e afirmou-se como
central na equipa bracarense. A
equipa subiu de rendimento
quando entrou no jogo. Tentou
remar contra a maré, apoiado
por Pedro Seabra. Mas a balança

estava muito desequilibrada. 
A vantagem no marcador per-

mitiu a Frederico Santos rodar à
vontade os jogadores, com o
avolumar do marcador a acelarar
conforme passavam os minutos.
Foi um jogo com muitos golos,
mas longe de ser competitivo.

ANDEBOL

> Onda de lesões tem condicionado a equipa do ABC/UMinho ao longo da temporada.

I DIVISÃOBRACARENSES AINDA NÃO VENCERAM NA FASE FINAL

Leões devoraram um ABC
demasiado tenrinho
A equipa do ABC/UMinho sofreu ontem a sétima derrota em sete jogos realizados na fase
final do campeonato da I divisão nacional. Formação bracarense denota falta de argumentos
para discutir com os melhores, como ficou ontem demonstrado no jogo com o Sporting.

lll

“Entramos muito bem no
jogo com uma primeira
parte bem conseguida, à
semelhante do que temos
feito nesta fase final. Na
parte final procuramos dar
algum tempo de jogo para
dar oportunidade aos
atletas que jogam menos
e aos mais novos, com o
ABC a aproveitar para
somar golos no marcador.
Nunca é fácil jogar em ca-
sa do ABC, demonstramos
sempre uma atitude séria.”

Frederico Santos
(treinador do Sporitng)

lll

“Foi um jogo com muita
luta e muita entrega e
muitas dificuldades adi-
cionais às que já temos.
Mais uma vez a capaci-
dade de eficácia ficou
muito abaixo daquilo que
é exigível numa equipa de
I divisão. Estamos a jogar
com os melhores, já sabía-
mos que não seria fácil
mas para estarmos aqui
temos de jogar mais próxi-
mos dos melhores. Neste
momento existem alguns
problemas que não con-
seguimos superar, existe
alguma falta de sorte e en-
genho. Não é normal ainda
ter seis jogadores indispo-
níveis num plantel e isso
complica sempre o desem-
penho de uma equipa. Por
outro lado, abre-se um es-
paço de oportunidade para
os jogadores que jogam
mas se deixam escapar
essa oportunidade...”

Carlos Resende
(treinador do ABC/UMinho)

ABC/UMINHO 341 

Humberto Gomes, José Rolo (5), Pedro
Seabra (5), João Santos (1), Virgílio
Pereira, Ricardo Pesqueira (6) e Carlos
Martins (4). Bruno Dias, Sérgio Caniço
(10), Miguel Sarmento (3) e José
Ricardo Costa. 
TREINADOR: Carlos Resende.

SPORTING CP 381 

Hugo Figueira, Pedro Portela (8), Frankis
Marzo (3), Pedro Solha (6), João
Antunes (3), Nuno Silva (2) e Fábio
Magalhães (4). Edmilson Araújo,
Rudovic (3), Bruno Moreira (1), João
Pinto (7), Ricardo Dias, Ricardo Correia
e Muresan (1)
TREINADOR: Frederico Santos
Árbi t ros:  Duarte Santos
e Ricardo Vieira
Intervalo: 13-20ROSA SANTOS

ABC/UMinho sofreu ontem a sétima derrota consecutiva na fase final do campeonato

ROSA SANTOS

Sporting cedo conseguiu uma margem confortável no marcador

Plantel com
baixas de vulto
Faltam três jogos para o final
do campeonato e as
dificuldades são de vária ordem
no plantel do ABC/UMinho.
Carlos Resende não pode
contar com os serviços de Luís
Bogas, Hugo Rocha e ainda
José Pedro Coelho. De acordo
com informações oficiais, os
jogadores estão lesionados e
não devem jogar mais esta
temporada. Com algumas
limitações físicas estão Nuno
Rebelo e Fábio Vidrago. O
ABC/UMinho tem ainda de
defrontar o Benfica, Sporting da
Horta e Águas Santas até ao
final da prova.
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Carlos Resende: «Não é 
normal termos 6 lesionados»

O técnico Carlos Resende lamentou as várias ausên-
cias por lesão no ABC. «Foi um jogo à semelhança 
do que tem acontecido. Muita luta, muita entrega e 
muitas dificuldades. 

Mais uma vez com um nível de eficácia muito abai-
xo daquilo que é exigido na I divisão e na fase dos 
melhores. Sabíamos que não iria ser fácil mas temos 
que nos aproximar dos melhores.

Todas as dificuldades que passamos vêm dificultar 
o nosso trabalho. Não temos conseguido superar 
isso. Temos alguma falta de sorte e de engenho. Não 
é normal num plantel como o nosso estarem seis 
jogadores indisponíveis», disse.

Mas o treinador do ABC criticou ainda o facto de 
alguns atletas não estarem a aproveitar as oportunidades 
que lhes estão a ser dadas.

«Há um espaço de oportunidade para os que não 
jogam tanto. E se essa malta desperdiça a primeira 
oportunidade, a segunda oportunidade, se calhar não 
as merecem».
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Frederico Santos: «Tivemos 
atitude séria»

«Entrámos bem no jogo e tivemos uma primeira 
parte bem conseguida. Em função do resultado estar 
definido, na parte final da segunda parte procuramos 
dar mais minutos aos que jogam menos e o ABC 
aproveitou para recuperar no marcador.

Tivemos uma atitude séria e os meus jogadores estão 
de parabéns pelo que fizeram hoje (ontem) perante 
uma equipa que em casa costuma ser forte. Tivemos 
a atitude certa e simplificámos as coisas.
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Leão passeou em Braga

José Rolo marcou cinco golos pelo ABC  

ANTÓNIO SILVA

SPORTING CONTROLOU SEMPRE UM ABC DESFALCADO

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC não encontra 
meio de vencer um jogo 
na fase de apuramento de 
campeão.

Ontem foi derrotado 
pelo Sporting, por 38-34, 
numa das partidas onde 
os leões devem ter tido 
menos dificuldades para 
passar no Sá Leite

Bem depressa os leões 
cavaram um fosso consi-
derável no marcador e os 

academistas nunca mos-
traram argumentos sufi-
cientes para parar a su-
premacia leonina dentro 
das quatro linhas.

A primeira metade não 
trouxe surpresas. Com 
um sete bastante altera-
do em relação ao habi-
tual, o ABC  foi presa fácil 
para o Sporting que cedo 
construiu uma vantagem 
de quatro golos que nun-
ca foi atenuada pelos aca-
demistas.

Se ofensivamente o ABC 
até mostrou números inte-
ressantes na finalização, a 
permeabilidade na defesa 
deitou tudo a perder

Com Pedro Portela em 
especial destaque, os leões 
dominaram a seu bel prazer 
e construíram um resultado 
robusto na primeira meta-
de, conforme atesta o pla-
card com sete golos a fa-
vor dos leões.

Com Nuno Rocha, Bo-
gas e José Pedro Coelho 

de fora da convocatória 
por lesão, e Fábio Antunes 
e Nuno Rebelo apenas a 
fazer número na ficha de 
jogo, também por motivos 
físicos, o ABC  foi presa 
fácil e o resultado pode-
ria ser sido mais amplo. 
Mas o Sporting abrandou 
o ritmo e o técnico Fre-
derico Santos optou por 
fazer rodar atletas menos 
utilizados e aí o ABC con-
seguiu encurtar distâncias 
no marcador.

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Duarte Santos e Ricardo 
Vieira

ABC/UM 34
Humberto Gomes (GR), José Rolo (5), 
Pedro Seabra (5), João Santos (1), Vir-
gílio Pereira, Ricardo Pesqueira (6) e 
Carlos Martins (4).
Jogaram ainda Sérgio Caniço (10), Mi-
guel Sarmento (3) e Bruno Dias (GR)

Treinador: Carlos Resende

Sporting 38
Hugo Figueira (GR), Pedro Portela (8), 
Marzo (3), Pedro Solha (6), João An-
tunes (3), Nuno Silva (2) e Fábio Ma-
galhães (4).  
Jogaram ainda Edmilson, Rudovic (3), 
Bruno Moreira (1), João Pinto (7), Ricar-
do Correia (GR) e Muresan (1)

Treinador: Frederico Santos
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• ABC derrotado pelo Sporting
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FUTEBOL
• 28.ª Jornada Liga ZON Sagres: Benfica-Estoril-
Praia, 20h, Estádio da Luz, em Lisboa (SportTV1),
árbitro: Paulo Baptista (Portalegre).
• Treino do Marítimo, às 16h00 em Santo António.
• Treino do Nacional, às 16h00 na Choupana.
ANDEBOL
• Isabel Góis, Catarina Oliveira, Mónica Soares (Ma-

deira SAD) e Sara Sousa (Sports da Madeira) na Se-
lecção Nacional de Juniores A feminina, em estágio
por Ansião, até quarta-feira.
ACTIVIDADES NÁUTICAS
• 2.ª Edição da Semana Náutica da Horácio Bento
de Gouveia (Varadouro de São Lázaro, Quinta Ca-
laça – Naval do Funchal, Estação de Biologia Mari-
nha do Funchal – Cais do Carvão e Complexo de

Piscinas Olímpicas do Funchal – Álamos), até
sexta-feira.
AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Rali Porto Santo Line, até sexta-
feira.
TÉNIS
• Inscrições para a 2.ª etapa do Circuito Regional
CTF Sub-12 e Sub-16, até quarta-feira.

MODALIDADES
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Andebol

FC Porto segue na 
frente a três jornadas 
de acabar a fase final
O Sporting foi ontem a 
Braga vencer o ABC por 38-
34, no jogo que encerrou a 
sétima jornada da fase final 
do campeonato nacional de 
andebol. Na véspera, FC Porto 
e Benfica tinham vencido os 
respectivos compromissos, 
sobre Águas Santas e Sp. 
Horta, respectivamente. Os 
“dragões” lideram o Grupo A, 
com 51 pontos, mais dois que a 
formação da Luz e mais cinco 
que os “leões”.
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No passado sábado, dia 4 de maio, o Pavilhão Municipal de Ferreiros, em Braga, foi palco da 4ª
Concentração de Andebol em Cadeira de Rodas, organizada pela APD Braga e Federação de Andebol
de Portugal (FPA), com apoio da Associação de Andebol Braga (AAB). As concentrações de Andebol em
Cadeira de Rodas (ACR), de 4 e de 7, realizam-se no âmbito do projeto Andebol4All, da FPA. A 4ª
Concentração Nacional foi totalmente dominada do ponto de vista desportivo pela APD de Braga,
vencedora nas competições de ACR 4 e ACR 7. De folga nesta concentração ficou a equipa algarvia da
Parasport. A Associação de Andebol de Braga mostrou-se satisfeita pela qualidade da organização e
pela superioridade dos minhotos no panorama nacional. "Tratou-se de uma jornada de muito interesse
para a modalidade. Esperamos que esta concentração seja o primeiro de muitos outros eventos de
Cadeira de Rodas que se venham a realizar na área da nossa Associação", conclui Manuel Moreira -
Presidente da Associação de Andebol de Braga. Em simultâneo foi realizada uma ação direcionada ao
Curso de Treinadores de grau I, organizado pela ABB, cujo encerramento coincidiu com o evento.
OAndebol em Cadeira de Rodas,pode ser praticado por pessoas com deficiência física com
comprometimentos nos membros inferiores, lesionados medulares, amputados, sequelas de
poliomielite e outras disfunções que os impeçam de correr e saltar como um indivíduo sem limitações
físicas. A prática desportiva por parte das pessoas com deficiência é um importante fator no processo
de inclusão social, permitindo a estes cidadãos reabilitarem-se nos domínios motor, cognitivo, afetivo
- social e psicológico. Classificações Finais: ACR 4 (4 Jogadores) 1º APD Braga 2º APD Paredes 3º APD
Porto 4º Ass. Amigos Rovisco Pais ACR 7 (7 Jogadores) 1º APD Braga 2º APD Paredes 3º APD Porto 4º
Ass. Amigos Rovisco Pais APD Braga pauta pela diferença O Departamento de Desporto da Associação
Portuguesa de Deficientes - Delegação Distrital de Braga (APD Braga), tem assumido uma importante
missão na integração das pessoas com deficiência, através da prática desportiva. As conquistas do
mais antigo polo desportivo a norte de Portugal, são reconhecidas pelos feitos alcançados ao longo dos
anos, nas modalidades de basquetebol e atletismo em cadeira de rodas. A prática desportiva do
andebol em cadeira de rodas marca uma nova etapa neste projeto de inclusão social da APD Braga.
No entender de Manuel Vieira - Vice-presidente da APD Braga - a inexistência de apoios públicos para
a prática desportiva adaptada, comprometem a sustentabilidade deste projeto. O dirigente da
Instituição bracarense apela à união de esforços, "Devemos todos dar as mãos, criar sinergias e
trabalhar num só sentido. Só desta forma a conseguiremos uma sociedade mais justa e inclusiva no
futuro".
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A16

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,99 x 36,77 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 47511992 05-05-2013
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 2,33 x 4,74 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 47511992 05-05-2013
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,71 x 6,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47511980 05-05-2013
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APD Braga afirma-se também no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/05/2013

Meio: Correio do Minho Online

URL: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=69264

/

 
2013-05-05
 
 autor
 
 No passado sábado, dia 4 de maio, o Pavilhão Municipal de Ferreiros, em Braga, foi palco da 4ª
Concentração de Andebol em Cadeira de Rodas, organizada pela APD Braga e Federação de Andebol
de Portugal (FPA), com apoio da Associação de Andebol Braga (AAB).
 
 As concentrações de Andebol em Cadeira de Rodas (ACR), de 4 e de 7, realizam-se no âmbito do
projeto Andebol4All, da FPA. A 4ª Concentração Nacional foi totalmente dominada do ponto de vista
desportivo pela APD de Braga, vencedora nas competições de ACR 4 e ACR 7. De folga nesta
concentração ficou a equipa algarvia da Parasport.
 
 A Associação de Andebol de Braga mostrou-se satisfeita pela qualidade da organização e pela
superioridade dos minhotos no panorama nacional. "Tratou-se de uma jornada de muito interesse
para a modalidade. Esperamos que esta concentração seja o primeiro de muitos outros eventos de
Cadeira de Rodas que se venham a realizar na área da nossa Associação", conclui Manuel Moreira -
Presidente da Associação de Andebol de Braga.
 
 Em simultâneo foi realizada uma ação direcionada ao Curso de Treinadores de grau I, organizado pela
ABB, cujo encerramento coincidiu com o evento.
 
 O Andebol em Cadeira de Rodas, pode ser praticado por pessoas com deficiência física com
comprometimentos nos membros inferiores, lesionados medulares, amputados, sequelas de
poliomielite e outras disfunções que os impeçam de correr e saltar como um indivíduo sem limitações
físicas. A prática desportiva por parte das pessoas com deficiência é um importante fator no processo
de inclusão social, permitindo a estes cidadãos reabilitarem-se nos domínios motor, cognitivo, afetivo
- social e psicológico.
 
 Classificações Finais:
 
 ACR 4 (4 Jogadores)
 
 1º APD Braga
 
 2º APD Paredes
 
 3º APD Porto
 
 4º Ass. Amigos Rovisco Pais
 
 ACR 7 (7 Jogadores)
 
 1º APD Braga
 
 2º APD Paredes
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 3º APD Porto
 
 4º Ass. Amigos Rovisco Pais
 
 APD BRAGA PAUTA PELA DIFERENÇA
 
 O Departamento de Desporto da Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação Distrital de Braga
(APD Braga), tem assumido uma importante missão na integração das pessoas com deficiência,
através da prática desportiva.
 
 As conquistas do mais antigo polo desportivo a norte de Portugal, são reconhecidas pelos feitos
alcançados ao longo dos anos, nas modalidades de basquetebol e atletismo em cadeira de rodas. A
prática desportiva do andebol em cadeira de rodas marca uma nova etapa neste projeto de inclusão
social da APD Braga.
 
 No entender de Manuel Vieira - Vice-presidente da APD Braga - a inexistência de apoios públicos para
a prática desportiva adaptada, comprometem a sustentabilidade deste projeto. O dirigente da
Instituição bracarense apela à união de esforços, "Devemos todos dar as mãos, criar sinergias e
trabalhar num só sentido. Só desta forma a conseguiremos uma sociedade mais justa e inclusiva no
futuro".
 
 *** Nota APD Braga ***
 
Redacção
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A21

  Tiragem: 11731

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 11,75 x 20,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47512619 05-05-2013
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A22

  Tiragem: 11731

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 17,40 x 8,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47512570 05-05-2013
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A23

  Tiragem: 35649

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 18,93 x 5,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47511673 05-05-2013
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A24

  Tiragem: 35649

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 12,96 x 15,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47511748 05-05-2013
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  Tiragem: 35649

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 28,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47511686 05-05-2013
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A26

  Tiragem: 35649

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,60 x 5,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47511678 05-05-2013
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A27

  Tiragem: 35649

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 13,33 x 29,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47511682 05-05-2013
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A28

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,51 x 4,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47513258 05-05-2013

7 Andebol. A equipa do Marí-
timo venceu, na tarde de on-
tem, o Samora Correia, por
31-29, num jogo disputado
no pavilhão os verde-rubros,
em Santo António, a contar
para o "nacional" da II divi-
são, emmasculinos.
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A29

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,27 x 6,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47513320 05-05-2013

Madeira SAD surpreendido pelo Avanca
O Madeira SAD foi ontem surpreendido na re-
cepção ao Avanca, perdendo no Pavilhão do
Funchal, por 32-26. Marcaram os tentos insu-
lares André Correia (2), Eduardo Pinto (1), Gon-
çalo Vieira (3), Leandro Nunes (2), João
Mendes (2), João Matias (1), Diogo Gomes (3)
e Luís Marques (12). O jogo contou para a 7.ª
jornada da fase final, de manutenção, mas o
desaire não coloca em causa a superioridade
da turma madeirense nesta "poule", man-

tendo-se na liderança, com 36 pontos, um de
vantagem sobre o Belenenses, que também
perdeu ontem, em Fafe, por 35-28. No outro
desafio, o Xico Andebol derrotou o CDE Ca-
mões, por 36-27. Na classificação, para além
de Madeira SAD (36) e Belenenses (35), temos
ainda, sucessivamente, Fafe (31), Xico Andebol
(30), Avanca (30) e CDE Camões (21). Na pró-
xima jornada, a oitava, a ter lugar sábado, o
Madeira SAD desloca-se ao Restelo.
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  Tiragem: 91108

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 8,98 x 32,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47510409 05-05-2013
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  Tiragem: 91108
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  Period.: Diária
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