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> paulo machado

Decorreu ontem na cidade de
Braga — Universidade do Mi-
nho — uma acção de formação
para a prática de andebol em
cadeira de rodas, através de um
protocolo estabelecido entre a
Federação de Andebol de Portu-
gal, Comité Paralímpico e Fe-
deração Portuguesa de Desporto
para Pessoas com Deficiência. O
objectivo passa por incluir a
modalidade no projecto para-
límpico, através de um projecto
designado por “Andebol 4 all”,
que será implementado nas es-
colas, clubes e diversas institui-
ções. Braga foi palco da segunda
acção nacional de formação, de-
pois da experiência na final da
supertaça, em Portimão. “O im-
portante é divulgar o projecto,
através do desporto escolar, e
ainda no movimento associati-
vo, para fazer entender que o an-
debol pode ser praticado por to-
dos”, apontou Joaquim Escada. 

Os atletas do ABC, Tiago
Pereira, Luís Bogas e Levko
Naumoski participaram na parte
teórica desta acção. Os joga-

dores do Xico Andebol, Pedro
Barbosa, Jorge Rodrigues, Ivo
Silva e Pedro André Barbosa
chegaram mesmo a participar na
parte prática, em cadeira de ro-
das. As regras da competição es-
tão definidas, com destaque para
duas vertentes. Andebol de sete,
exactamente com as mesmas re-

gras, e andebol 4 que se cinge às
regras do andebol de praia.

Através do site da Federação
Portuguesa de Futebol será pos-
sível consultar as regras da com-
petição. “Temos já muitos pedi-
dos, alguns pessoais, e outros de
insituições, para saberem mais
informações”, salientou ainda

Joaquim Escada. Atletas da
equipa Júnior do ABC, João
Luis Vilaça, Carlos Osório, Elias
Vilela  e Sergio Caniço, junta-
ram-se a esta iniciativa. E não
faltou ainda a presença da APD
Braga, que tem dado cartas no
basquetebol em cadeira de ro-
das.

Promoção de andebol como
modalidade paralímpica
Está em marcha a implementação do andebol como modalidade paralímpica, através da
campanha “Andebol 4 all”. Ontem, em Braga, decorreu uma acção de formação que contou
com a presença de atletas do ABC e Xico Andebol.

ROSA SANTOS

Parte prática da acção de formação de andebol em cadeira de rodas que ontem decorreu na Universidade do Minho

BRAGAATLETAS DO ABC E XICO PARTICIPARAM NA ACÇÃO DE FORMAÇÃO
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Andebol em cadeira 
de rodas mostra argumentos
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Jogos Desportivos com mais modalidades

O município lamecense volta a ser palco 
dos Jogos Desportivos, mas este ano com 
mais três modalidades do que em 2009. 
Às estreantes aquatlo, desporto aventura 
e orientação juntam-se as modalidades de 
andebol, atletismo, BTT, boccia, futebol 
de 5 e futebol de 7, jogos tradicionais, 
minigolfe, natação, ténis de mesa, volei-
bol 2 x 2 e 4 x 4. 
A 5ª edição dos Jogos Desportivos come-
çou a 24 de Fevereiro e terminará a 25 de 
Julho, no Parque Isidoro Guedes. “É uma 

grande festa do desporto, que congrega 
uma boa parte da actividade e da dinâ-
mica que todas as instituições e freguesias 
levam a cabo”, destacou o presidente da 
câmara, Francisco Lopes.
A iniciativa tem como finalidade “dina-
mizar toda a população e criar um espí-
rito mobilizador para a prática desportiva 
na região”, lembrou a vereadora do des-
porto, Margarida Duarte, na sessão pú-
blica de apresentação. Os Jogos Desporti-
vos são também “um motivo de encontro 

e relacionamento inter-concelhio”, que 
culmina na realização das Olimpíadas 
da Amizade Carlos Costa 2010, onde 
participam 17 municípios do distrito de 
Viseu.
Nesta 5ª edição, perspectiva-se uma 
maior adesão. “Gostaria que pudéssemos 
ultrapassar os 1000 participantes. Penso 
que subiremos, porque aumentámos o 
número de modalidades, apesar de não 
serem modalidades de massas têm muitos 
praticantes”, adiantou o autarca. No ano 
anterior, os Jogos Desportivos contaram 
com a participação de 29 colectividades 
e 902 atletas.
Até 19 de Junho, as provas realizam-se aos 
fins-de-semana e feriados, contando com 
a participação de associações desportivas, 
escolas e freguesias. Outra das novidades 
deste ano é a criação de um escalão para 
maiores de 30 anos, com o objectivo de 
atenuar a competitividade que existia en-
tre escalões com idades díspares.
As inscrições para aquele que é consi-
derado “o maior evento desportivo do 
concelho” estão abertas até 7 dias úteis 
anteriores à data de início prevista para a 
realização de cada torneio. d
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