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A1

Encontro de desporto adaptado na Casa do Povo de Messines contou com a presença
de 130 participantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2014

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2711b9b4

/

 
Desporto
 
 Desporto adaptado em SB Messines
 
 O Gabinete de Desporto vem por este meio agradecer a todos os participantes a presença no 1º
Encontro de Desporto Adaptado da Casa do Povo de Messines. Foram dois dias dedicados à inclusão
da pessoa com deficiência no mundo desportivo, mas sobretudo um convívio, onde se proporcionaram
grandes momentos de interação, troca de experiências enriquecedoras e uma aprendizagem crucial
para técnicos de saúde, agentes desportivos, e para os alunos universitários presentes no evento.
 
 De destacar a presença de Humberto Santos, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, Mário
Lopes, Presidente da Federação Portuguesa do Desporto para pessoas com Deficiência, José Silva
(FPDD), Vanda Pinto e Paulo Guerreiro, representantes da Disable Divers International-Portugal,
António Costa Pereira, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual e Danilo
Ferreira, da Federação de Andebol de Portugal.
 
 Preletores que deram o seu testemunho e contributo para a formação e sensibilização de todos os
envolvidos.
 
 Presentes na plateia estiveram os convidados José Pavoeiro, ex-presidente da FPDD, e Ivo Quendera,
treinador de para canoagem.
 
 Um encontro que permitiu aos agentes e técnicos experimentar as várias modalidades, e lidar mais
de perto com a realidade regional, no que se refere ao apoio prestado pelas várias instituições
algarvias.
 
 Os utentes tiveram a oportunidade de, com a ajuda de técnicos e representantes das várias entidades
regedoras do desporto adaptado, dar os primeiros passos no campo da inclusão desportiva. De realçar
as modalidades presentes, andebol em cadeira de rodas, goalball, mergulho adaptado e voleibol
sentado.
 
 Cerca de 130 pessoas marcaram presença, neste que foi um evento protagonizado pela Casa do Povo
de Messines, no âmbito do calendário regional de Desporto Adaptado do Algarve.
 
 Abrem-se as portas para um futuro mais inclusivo com o mote Desporto para todos
 
 28 de Fevereiro de 2014 | 07:04
 
 barlavento
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Arsenal Andebol com ambição para a segunda fase

Nascido para vencer

Se dúvidas houvesse, elas têm sido completamente des-
feitas. A equipa de andebol do Arsenal da Devesa tem fei-
to um trajeto notável na III Divisão Nacional e logo na sua 
época de estreia.

Formado há sensivelmente sete meses, o conjunto bra-
carense, orientado pelo experiente treinador Rui Ferreira, 
tem dado cartas na modalidade e nem a recente elimina-
ção da Taça de Portugal diante do CCR Fermentões, man-
chou a sua caminhada, evidenciando uma postura ganha-
dora e uma qualidade de jogo ao nível dos melhores.

Composto por atletas que não conseguiram singrar na 
equipa sénior do ABC, o Arsenal Andebol terminou a pri-
meira fase da competição no primeiro lugar da sua série, 
sem qualquer derrota, preparando-se para iniciar a se-
gunda etapa com «muita ambição». O sorteio ditou que 
os primeiros dois jogos são fora de portas, com o primei-
ro a acontecer já amanhã, diante do Boavista, seguindo-
-se uma partida na casa do Albicastrense.

Na luta pelo acesso à II Divisão Nacional, as expetativas 
do Arsenal são «elevadas». «Há grandes equipas nesta fase 
e vamos fazer viagens longas e complicadas. Mas os atletas 
estão motivados e têm uma qualidade de jogo notável, ca-
paz de lutar pela vitória em todos os jogos. Estamos muito 
confiantes», refere o diretor desportivo Carlos Saraiva.

O responsável não está surpreendido com a performan-

ce dos atletas, «dado o conhecimento que tinha dos mes-
mos e do seu enorme valor» e acredita no sucesso do pro-
jeto. «Primeiro queremos subir de divisão e acredito que 
vamos conseguir. Seria um feito para o Arsenal e para a 
própria cidade, porque este projeto fez renascer o andebol 
em Braga que estava adormecido. Depois, no futuro, pre-
tendemos criar bases e estrutura para nos próximos três/
/quatro anos subirmos um pouco mais», assinala.

Carlos Saraiva lamenta ainda «a falta de um espaço pró-
prio para treinar e jogar», ambiciona «maiores apoios de 
empresas locais» e deixa uma mensagem à população bra-
carense. «Muitas pessoas torceram o nariz quando iniciá-
mos esta equipa. A abertura agora é maior. Já vemos nos 
jogos a paixão de muita gente pela modalidade e nós pre-
tendemos ser uma solução. Espero realmente que vejam 
este exemplo, não como um clube de rua, mas uma mais-
valia do andebol em Braga», termina.

Refira-se ainda que, para além da equipa sénior, o Arse-
nal Andebol apostou também na formação, quando aderiu 
ao projeto de andebol nas escolas, denominado “Andebol 
4 Kids”, numa parceria com a Associação de Andebol de 
Braga e a Federação de Andebol, com a sua ação a incidir 
atualmente em diversas escolas de S. Lázaro: Escola EB 1 do 
Carandá; Escola EB1/JI S. Lázaro e EB1 Fujacal, movimen-
tando cerca de 140 crianças na prática do andebol.
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ANDEBOL
| Ana Raquel Figueiredo | 

A Câmara Municipal de Espo-
sende e o Centro Social da Ju-
ventude do Mar organizam no
próximo fim-de-semana, com o
apoio da Associação de Andebol
de Braga, o XI Torneio de Ande-
bol Feminino Professor Manuel

Ribeiro.
A competição que contará com

a participação de dez equipas se-
rá disputada nos escalões de In-
fantis e Iniciados e os jogos se-
rão dividos entre os pavilhões
desportivos da Escola Básica
António Correia de Oliveira e o
pavilhão desportivo do Centro
Social da Juventude do Mar, en-

tre as 10 e as 18 horas-
Este torneio é uma homenagem

ao professor Manuel Ribeiro, o
grande impulsionador do ande-
bol no concelho e inserida no
âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Desportivo do
Município de Esposende que
tem como objectivo promover a
práctica do andebol feminino.

No próximo fim-de-semana

Esposende homenageia Manuel Ribeiro
com torneio de andebol feminino 

DR

Concelho de Esposende promove o andebol feminino
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Artística 
arranca segunda
fase frente 
ao AC Fafe

De acordo com o sorteio que
decorreu na terça-feira, nas ins-
talações da Federação de An-
debol de Portugal, a Artística de
Avanca, que vai jogar para a
continuidade na 1.ª Divisão Na-
cional, vai iniciar a sua presta-
ção no Grupo B da prova, em
casa, frente ao Madeira SAD.
Esta fase arranca a 8 de Março
e termina a 24 de Maio.

Recorde-se que do Grupo B
fazem parte os clubes que se
classificaram entre o sétimo e
o 12.º lugares na primeira fase,
sendo que todos transitam para
a fase final com metade dos
pontos obtidos. O Belenenses
tem 19, os mesmos que o Ma-
deira SAD, ao passo que o Pas-
sos Manuel e o ISMAI come-
çam com 17. Nas últimas duas
posições estão o AC Fafe (16) e
a Artística de Avanca (13). |

Andebol
1.ª Divisão Nacional 
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Lamego recebe as 
melhores equipas jovens
ANDEBOL O Pavilhão Álvaro
Magalhães recebe, a partir de se-
gunda-feira, o torneio ‘Lamego
Handball Cup 2014’, que vai ser
disputado nos escalões de ini-
ciados e juvenis masculinos.  

FC Porto, Feirense, Colégio
dos Carvalhos e Andebol Club
de Lamego são os conjuntos
que irão lutar pela conquista
do primeiro lugar no torneio. 

A vereadora da Cultura, Edu-
cação e Desporto da Câmara de
Lamego, Marina Valle, diz que a
iniciativa “para além de fomen-
tar a prática desportiva entre as
crianças e jovens, também é
uma forma de dar a conhecer
uma modalidade que tem vindo
cada vez mais a conquistar a
adesão do público”. |

CALENDÁRIO 

Segunda-feira (3 de Março)
19h30-Colégio Carvalhos-
Feirense (Juvenis)
21h00-AC Lamego-FC Porto
Dragon Force (Juvenis)

Terça-feira (4 de Março)
10h30-FC Porto Dragon Force-
Feirense (Juvenis)
15h30-Feirense-Dragon Force
(Iniciados)
17h30-Feirense-AC Lamego 
(Juvenis)
19h30-AC Lamego-Dragon Force
(Iniciados)
21h30-Colégio Carvalhos-FC
Porto Dragon Force (Juvenis)

Quarta-feira (5 de Março)
12h00-Feirense-AC Lamego 
(Iniciados)
14h30-AC Lamego-Colégio 
Carvalhos (Juvenis)
16h00-Cerimónia 
de encerramento
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Torneio Manuel Ribeiro 
no fim de semana

O 11.º Torneio de An-
debol Feminino Prof. Ma-
nuel Ribeiro disputa-se sá-
bado e domingo, em Es-
posende, numa iniciativa 
da Câmara Municipal lo-

cal e o Centro Social da 
Juventude de Mar, com o 
apoio da Associação de 
Andebol de Braga.

A competição será dis-
putada nos escalões de In-

fantis e Iniciados e contará 
com a participação de 10 
equipas. Os jogos decor-
rerão nos Pavilhões Des-
portivos da Escola Básica 
António Correia de Olivei-

DR

ANDEBOL FEMININO EM ESPOSENDE

Jovens jogam andebol em Esposende

ra, em Esposende, e no 
Pavilhão Desportivo do 
Centro Social da Juven-
tude de Mar, entre as 10 
e as 18h00.

Este torneio, que desde 
a última edição passou a 
homenagear o Prof. Ma-
nuel Ribeiro, um braca-
rense grande impulsio-
nador da modalidade no 
concelho, insere-se no 
âmbito do Plano Estraté-
gico de Desenvolvimen-
to Desportivo do Municí-
pio de Esposende e tem 
como objetivo promover 
a prática do andebol fe-
minino no concelho, ten-
do como expoente máxi-
mo o Centro Social da Ju-
ventude de Mar.
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Entre os dias 3 e 5 de 
março, o Pavilhão 
Álvaro Magalhães 

vai receber a magia de uma 
das modalidades desporti-
vas mais conhecidas no nosso 
país e uma das mais preferi-
das pela juventude. O torneio 
de andebol, Lamego Hand-
ball Cup 2014, junta na su-
perfície de jogo equipas dos 
escalões de iniciados (nasci-
dos entre 1999/2000) e juve-
nis (1997/1998) masculinos.

Durante estes dias, a cidade 
de Lamego vai assistir a jo-
gos de andebol entre equipas 
de elite que prometem uma 
competição “ao mais alto ní-
vel”. Futebol Clube do Porto, 
Feirense, Colégio dos Car-
valhos e o Andebol Club de 
Lamego são os conjuntos que 
irão mostrar os seus dotes na 
modalidade e lutar pela con-
quista do primeiro lugar do 
torneio lamecense. 

As comitivas vão ficar ins-
taladas no Complexo Des-
portivo de Lamego e as refei-
ções estão a cargo da Cantina 
Municipal.

O torneio Lamego Han-
dball Cup 2014, organizado 
pelo Andebol Club de Lame-

go com o apoio da Câmara 
Municipal, tem como obje-
tivo acolher uma competição 
desportiva com uma excelen-
te oportunidade para a pro-
moção do concelho, sua cul-
tura e património. 

Calendário dos jogos:
Segunda-feira (3 de março)
19h30 - JUVENIS - Colé-

gio Carvalhos x Feirense
21h00 - JUVENIS - AC 

Lamego x FC Porto Dragon 
Force

Terça-feira (4 de março)
10h30 - JUVENIS - FC 

Porto Dragon Force x Fei-
rense

15h30 - INICIADOS - 
Feirense x Dragon Force

17h30 - JUVENIS - Fei-
rense x AC Lamego

19h30 - INICIADOS - 
AC Lamego x Dragon Force

21h30 - JUVENIS - Co-
légio Carvalhos x FC Porto 
Dragon Force 

Quarta-feira (5 de março)
12h00 - INICIADOS - 

Feirense x AC Lamego
14h30 - JUVENIS - AC 

Lamego x Colégio Carvalhos
16h00 - Cerimónia de en-

cerramento

Andebol

Tudo preparado para o torneio 
Lamego Handball Cup
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Vila NoVa De saNto aNDré
implementação da Modalidade de andebol

Inscrições Abertas para jovens
dos 7 aos 12 anos de idade

N
a sequência de reu-
niões com o Município
de Santiago do Cacém

e a Federação Portuguesa
de Andebol, entidades que se
disponibilizaram a apoiar a
implementação da modali-
dade de Andebol em Vila
Nova de Santo André, o Es-
trela Santo André comunica a

todos os interessados e
amantes desta modalidade,
que se encontram abertas
as inscrições para ambos os
sexos dos 7 aos 12 anos de
idade, na sua secretaria. Os
treinos realizam-se às quar-
tas-feiras, das 17.30 ás 19.00
horas, no Pavilhão Munici-
pal Padre Amadeu Pinto.
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Andebol Club de Lamego – Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (2ª Fase Grupo A  (Zona 1)

Jogo cinzento
Após o último fim-de-

semana, em que a equipa 
de Lamego terá feito uma 
das melhores exibições 
da época, contra o A.B.C. 
em casa, as espectativas 
eram as melhores para o 
confronto que se avizinha-
va nos Carvalhos contra a 
equipa local (Colégio dos 
Carvalhos).

O jogo nem começou mal 
para a equipa de Lamego 
que nos primeiros 10 minutos 
equilibrou o jogo, pensando-
se que poderia trazer um 
resultado positivo, pois mos-
trava algum acerto na defe-
sa, e no ataque ia mantendo 
o marcador equilibrado, mas 
depois destes 10 minutos 
iniciais, a equipa do Andebol 
Club de Lamego, passou por 

uma fase negativa no ataque, 
que possibilitou à equipa dos 
Carvalhos distanciar-se, e aí 
sim começar a gerir o jogo. 
De salientar também que a 
equipa de Lamego mostrou 
pouca agressividade defensi-
va, mas que do outro lado do 
campo a agressividade era 

por vezes exagerada, sem 
que os árbitros tomassem as 
respetivas sanções, retraindo 
a equipa de Lamego no jogo 
ofensivo.

A caminhada já se avizi-
nhava difícil para a equipa 
do Andebol Club de Lamego, 
mas jogo a jogo a equipa tem 

vindo a demonstrar evolução 
no seu jogo por parte dos 
seus intérpretes.  

Na próxima jornada (01 de 
Março), a equipa de Lamego 
recebe a favorita equipa da 
AA Águas Santas às 18h00 
no Pavilhão Álvaro Maga-
lhães. Como sempre, nos jo-
gos em casa, contamos com o 
apoio do nosso público. 

Jogaram e marcaram 
pelo A.C.L: Henrique Mendes 
(G.R.); Daniel Soares (G.R.); 
João Reis; André Carmo (1); 
Pedro Costa (1); João Ta-
veira (4); João Saavedra (2); 
José Paiva (2); Francisco Pe-
reira (6); Ricardo Barradas; 
João Ferreira; Fábio Xavier 
(1); Pedro Pinto (4); Samuel 
Martins; Miguel Furtado (2).

Ganhar é o nosso Des-
tino!
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O Andebol Club de 
Lamego com o apoio 
da Câmara Municipal de 
Lamego vai organizar o 
Torneio Lamego Handball 
CUP 2014 nos dias 3, 4 e 
5 de Março de 2014.

O torneio destina-se 
aos escalões de iniciados e 
juvenis masculinos e conta 
com as seguintes equipas:

Iniciados – Andebol 
Club de Lamego, Futebol 
Clube do Porto, Feirense.

Juvenis – Andebol Club 
de Lamego, Futebol Clube 
do Porto, Colégio dos Carvalhos e Feirense.

As comitivas ficam alojadas nas instalações do Com-
plexo Desportivo de Lamego e os jogos irão realizar-se no 
Pavilhão Álvaro Magalhães.

Programa do evento:

Segunda-feira (3/3/14)
17:00H – Reunião Técnica (Complexo Desportivo de Lamego)
18:00H – Receção das equipas na Câmara Municipal de Lamego
19:30H – JUVENIS – Col. Carvalhos x Feirense
21:30H – JUVENIS – AC Lamego x FC Porto Dragon Force
 

Terça-feira (4/3/14)
10:30H – JUVENIS – FC Porto Dragon Force x Feirense
15:30H – INICIADOS – Feirense x Dragon Force
17:30H – JUVENIS – Feirense x AC Lamego
19:30H – INICIADOS – AC Lamego x Dragon Force
21:30H – JUVENIS – Col. Carvalhos x FC Porto Dragon Force

 
Quarta-feira (5/3/14)

12:00H – INICIADOS - AC Lamego x Feirense
14:30H – JUVENIS – AC Lamego x Col. Carvalhos
16:00H – Entrega de prémios e cerimónia de encerramento

Torneio Lamego 
Handball Cup2014

Andebol Club de Lamego
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Entre os dias 3 e 5 de março, o Pavilhão Álvaro Maga-
lhães vai receber a magia de uma das modalidades des-
portivas mais conhecidas no nosso país e uma das mais 
preferidas pela juventude. O torneio de andebol, Lamego 
Handball Cup 2014, junta na superfície de jogo equipas 
dos escalões de iniciados (nascidos entre 1999/2000) e 
juvenis (1997/1998) masculinos.

Durante estes dias a cidade de Lamego vai assistir a jo-
gos de andebol entre equipas de elite que prometem uma 
competição “ao mais alto nível”. Futebol Clube do Porto, 
Feirense, Colégio dos Carvalhos e o Andebol Club de La-
mego são os conjuntos que irão mostrar os seus dotes na 
modalidade e lutar pela conquista do primeiro lugar do tor-
neio lamecense.

As comitivas vão ficar instaladas no Complexo Despor-
tivo de Lamego e as refeições estão a cargo da Cantina 
Municipal.

O torneio lamego Handball Cup 2014, organizado pelo 
Andebol Club de Lamego com o apoio da Câmara Municipal, 
tem como objetivo acolher uma competição desportiva com 
uma excelente oportunidade para a promoção do concelho, 
sua cultura e património. A vereadora da Cultura, Educação 
e Desporto da Câmara Municipal de Lamego, Marina Valle, 
afirma que esta iniciativa “para além de fomentar a prática 
desportiva entre as crianças e jovens, também é uma forma 
de dar a conhecer uma modalidade que tem vindo cada vez 
mais a conquistar a adesão do público”, esperando que o 
fair-play seja a nota dominante entre todos os participantes.

Tudo preparado 
para o torneio Lamego 
Handball Cup
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