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Em cadeira de rodas

Andebol promovido
como modalidade 
integradora em Viseu

JOSÉ FONSECA

A Federação de Andebol de
Portugal (FAP) pretende pro-
mover a modalidade como des-
porto integrador e acessível a
pessoas portadoras de deficiên-
cia. Para tal, a FAP, em parceria
com o Comité Paralímpico de
Portugal e com a Federação
Portuguesa de Desporto para
Deficientes e Desporto Escolar,
está a realizar acções de forma-
ção de andebol em cadeira de
rodas.

Ontem, a Escola EB 2,3 In-
fante D. Henrique, em Viseu,
recebeu a terceira acção nacio-
nal, na qual participaram deze-
nas de professores e técnicos e
onde lhes foi explicado que não
é complicado adaptar o ande-
bol às necessidades das pessoas
portadoras de deficiência.

Numa sessão de demonstra-
ção realizada no Pavilhão Gim-
nodesportivo, todos tiveram a
oportunidade de experimentar
jogar uma modalidade que
bem conhecem sentados nu-
ma cadeira de rodas, especial-
mente preparada para o jogo e

que também é usada no bas-
quetebol.

De acordo com o presidente
da Associação de Andebol de
Viseu, Joaquim Escada, trata-se
de uma iniciativa que dá conti-
nuidade ao projecto Andebol 4
All, projecto de índole social
que está a ser desenvolvido pe-
la Federação de Andebol de
Portugal. Acrescentou ainda
que as adaptações feitas à
modalidade tornam-na acessí-
vel a todos, como já tem acon-
tecido também com o atletis-
mo, o basquetebol, o ténis e
outras modalidades.

Modalidade 
olímpica

Um representante do Comité
Paralímpico de Portugal, orga-
nismo criado em 2008, explicou
que estão a ser criadas hoje as
bases para uma modalidade que
se espera vir a ser olímpica nos
Jogos de 2016 ou 2020, permi-
tindo assim formar os futuros
jogadores ao mesmo tempo que
se promove a reabilitação física
e psicológica dos alunos porta-
dores de deficiência.

Professores e técnicos tiveram oportunidade de experimentarem 
a modalidade em cadeira de rodas
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Andebol

Modalidade em
cadeira de rodas
promovida
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Três campos de desportos de areia nascem no Fontelo 

Viseu poderá receber campeonatos
de futebol e voleibol de praia
"Futuramente, estaremos
preparados para realizar
todas as iniciativas 
que têm a ver com
o futebol e o voleibol de
praia", revelou Guilherme
Almeida, vereador
do pelouro de Desporto
da Câmara Municipal,
a propósito 
da construção de três
campos de desportos 
de areia, que vão custar
cerca 300 mil euros

SEIA DE MATOS

Na conversa que manteve
connosco, o autarca começou
por nos dizer que se "está peran-
te uma infra-estrutura que vai
permitir a realização de um
conjunto de actividades na área
dos desportos de praia, nomea-
damente integrados nos Jogos
Desportivos", que congregam,
anualmente, milhares de jo-
vens.

Guilherme de Almeida salien-

tou, por outro lado, que "se tem
vindo a verificar uma apetên-
cia cada vez maior por parte
dos viseenses para estes despor-
tos, normalmente praticados
no Litoral, o que levou o muni-
cípio a avançar com a iniciati-
va", no âmbito da "permanente
requalificação e construção de
infra-estruturas desportivas do
Parque Desportivo do Fontelo".

Para uma melhor identifica-
ção do local, as obras de requali-
ficação e de construção das

estruturas estão a decorrer no
triângulo definido pelo Campo
de Futebol José Alves Madeira,
a Avenida Fuschini e a Avenida
Aristides de Sousa Mendes.

Sendo mais específico, o
vereador do pelouro de Despor-
to da Câmara de Viseu apon-
tou que a obra consiste na
implantação de campos desti-
nados à prática desportiva das
modalidades de futebol e volei-
bol de praia.

Não deixou de chamar a

atenção de que outra modalida-
de que está na calha é o ande-
bol de praia. "Estamos a desen-
volver negociações com a Fede-
ração Portuguesa de Andebol,
no sentido de implementar
igualmente o andebol de praia
em Viseu, que tem vindo a ter
igualmente grande adesão, não
só em Viseu, mas também no
resto do país", revelou.

Questionado sobre se tudo is-
to queria dizer que a autarquia
pretendia integrar Viseu na re-
de dos campeonatos de futebol
e voleibol de praia, Guilherme
de Almeida respondeu: "Futu-
ramente estaremos preparados
para realizar todas essas inicia-
tivas, que até agora estavam
confinadas ao Litoral!" 

Quanto à característica do
espaço que está a ser requalifi-
cado, referiu que para além dos
campos, vai haver iluminação
artificial, bancadas com 300
lugares sentados, zona de
duches ao ar livre e áreas ajardi-
nadas e arborizadas. 

Futebol e voleibol de praia vão poder ser praticados em Viseu
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Andebol promovido como modalidade integradora em Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2010

Meio: Diário de Viseu.pt

URL: http://www.diarioviseu.pt/11070.htm

 

Quinta-feira, 11 de Março 2010

 

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) pretende promover a modalidade como desporto integrador

e acessível a pessoas portadoras de deficiência. Para tal, a FAP, em parceria com o Comité Paralímpico

de Portugal e com a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes e Desporto Escolar, está a

realizar acções de formação de andebol em cadeira de rodas.

 

Ontem, a Escola EB 2,3 Infante D. Henrique, em Viseu, recebeu a terceira acção nacional, na qual

participaram dezenas de professores e técnicos e onde lhes foi explicado que não é complicado

adaptar o andebol às necessidades das pessoas portadoras de deficiência.

 

Numa sessão de demonstração realizada no Pavilhão Gimnodesportivo, todos tiveram a oportunidade

de experimentar jogar uma modalidade que bem conhecem sentados numa cadeira de rodas,

especialmente preparada para o jogo e que também é usada no basquetebol.

 

De acordo com o presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, trata-se de uma

iniciativa que dá continuidade ao projecto Andebol 4 All, projecto de índole social que está a ser

desenvolvido pela Federação de Andebol de Portugal. Acrescentou ainda que as adaptações feitas à

modalidade tornam-na acessível a todos, como já tem acontecido também com o atletismo, o

basquetebol, o ténis e outras modalidades.

 

Modalidade

 

olímpica

 

Um representante do Comité Paralímpico de Portugal, organismo criado em 2008, explicou que estão a

ser criadas hoje as bases para uma modalidade que se espera vir a ser olímpica nos Jogos de 2016 ou

2020, permitindo assim formar os futuros jogadores ao mesmo tempo que se promove a reabilitação

física e psicológica dos alunos portadores de deficiência.
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II Acção Nacional de Formação de Andebol em Cadeira de Rodas.
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URL: http://www.scn.pt/andebol/noticia.php?menu=9&id=95WQVfh5XWI

 

Universidade do Minho acolheu a II edição com objectivo da implementação do Andebol em Cadeira de

Rodas.

 

Foi no passado dia 5 de Março que a Universidade do Minho acolheu a II edição da Acção Nacional de

Formação de Andebol em Cadeira de Rodas. Num projecto de cariz social, realizado pe la Federação de

Andebol de Portugal, em parceria com o Comité Paralímpico de Portugal, Federação Portuguesa de

Desporto para Deficientes e Desporto Escolar, tem como objectivo a implementação do Andebol em

Cadeira de Rodas (ACR) no nosso país.

 

Estiveram presentes mais de 50 participantes de clubes de Braga, dirigentes de instituições de e para

cidadãos com deficiência, atletas, árbitros e professores de algumas escolas. O presidente da

Associação de Andebol de Braga, Augusto Silva e a Prof. Helena Bastos, em representação da

Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com deficiência, também marcaram presença na

Universidade do Minho.
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festival do secundário

A FORUM vai e tu?

O 7º Festival Nacional de Estudantes
do Ensino Secundário está a chegar!
Nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de Abril
Gouveia (Cativelos) vai encher-se de
diversão e aventura. Ao todo são 5
dias com os teus amigos e com mais
de 5000 participantes, num espaço
onde poderás gozar de inteira
liberdade, sempre com a máxima
segurança garantida!
Para esta edição estão reservadas
novidades fantásticas: torneios de
BeachVoley, Futebol de Praia, Beach
Rugby, Andebol e Basket 3x3. Vais ainda
poder descarregar adrenalina com o
Paintball, Slide, Rappel e Escalada,
desfrutando também da natureza, com
BTT e Orientação. Se quiseres fazer o
baptismo de mergulho com garrafas de
oxigénio, participar nas aulas de Fitness
e divertires-te à grande nos Insufláveis
Gigantes, Aerotrim e Air Bungee, não há
problema… Está tudo incluído neste
Festival! À noite podes ainda divertir-te
na Tenda Disco, com os Dj´s Residentes
e Convidados e os Concertos.
No meio disto tudo, não te esqueças
que a FORUM vai lá estar. Aparece no
nosso stand – temos sempre uma
palavra amiga e muitos prémios para
dar!

Como chegar
› Transporte particular
› Transporte oficial: Comboio do Festival
– directo desde o Algarve e Lisboa.

› Transfer gratuito desde Estação de
Comboios de Mangualde até ao recinto.

VII FestivalSecundario
6, 7, 8, 9 e 10 de Abril de 2010, Parque Sra. Dos Verdes – Gouveia.
5 dias, 5000 Festivaleiros, não podes faltar!!
Toda a informação, em www.festivalsecundario.com

Animação Nocturna
› DJ Diego Miranda www.myspace.com/djdiegomiranda
› DJ Pedro Cazanova www.myspace.com/djpedrocazanova
› DJ Oliveirinha

ECOFESTIVAL
Separa os resíduos, ajuda o
ambiente e serás premiado!

Actividades
› + 30 actividades: Escalada, Paintball,
Slide, Down hill, Torneios, Fitness,
BTT,  Orientação, Insuflaveis,
Aerotrim, Bungee Trampolins…

› Workshops - Yoga, Capoeira, Dança
› Animações Circenses…
› Mostra de Bandas Novos Talentos
› Mostra Novos DJ´s

Festival Social
Na 7ª edição do Festival Secundário
decidimos apoiar aqueles que
contribuem para que o Festival seja
um sucesso garantindo a segurança
dos Festivaleiros, a Corporação de
Bombeiros Voluntários de Vila Nova
de Tazem. Será para esta instituição
que reverterá o lucro da venda de
merchandising do 7º Festival
Secundário.
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