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II edição da implementação do Andebol em Cadeira de Rodas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2010

Meio: Ajudas Online

URL: http://www.ajudas.com/notver.asp?id=4040

 

sexta-feira, 12 de março de 2010 por ajudas.com

 

A 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 pela 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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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo

 	Duração: 00:02:12

 	Hora de emissão: 13:20:00 
ID: 29258142

 
12-03-2010

Projecto "Andebol em Cadeira de Rodas"

 

Em Viseu, decorreu esta semana a terceira acção de formação e sensibilização do projecto "Andebol

em Cadeira de Rodas".
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A7

   	Meio: SIC - Primeiro Jornal

 	Duração: 00:02:24

 	Hora de emissão: 14:04:00 
ID: 29258149

 
12-03-2010

Andebol em cadeiras de rodas

 

A Federação de Andebol quer criar uma variante da modalidade destinada a deficientes motores.
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A8

   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:01:52

 	Hora de emissão: 21:38:00 
ID: 29255341

 
11-03-2010

Andebol: Sp. Horta vs Marítimo

 

Andebol: Sp. Horta vs Marítimo.
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Diário de Viseu   Tiragem: 2389
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  Pág: 5
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  Área: 16,41 x 14,98 cm²
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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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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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