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DESPORTO ADAPTADO
| Redacção | 

No projecto de Andebol4ALL da
Federação de Andebol de Portu-
gal (FAP), a Associação Portu-
guesa de Deficientes de Bra-
ga (APD Braga) conquistou a
Taça de Portugal de Andebol de
Quatro (ACR4). No último jogo,
disputado durante a manha do
passado sábado, os bracarenses
venceram por 7-4 e 6-3 a equipa
da APD Paredes.
No mesmo dia, durante a tarde e
no mesmo recinto, no Porto, o
Pavilhão Irene Lisboa  onde se
realizou a primeira Taça de Por-
tugal de andebol em cadeira de
rodas, desta feita na variante an-
debol de sete (ACR7), a APD
Braga venceu também a APD
Leiria por 25-5, conquistando
assim os troféus nacionais nas
duas variantes.

Marco Ribeiro,  como treina-
dor e atleta da APD Braga, co-
menta este êxito considerando
“fantástica a forma como todos
partilhamos a paixão pelo des-
porto, sendo ele um sentimento
igual e continuo que gera dentro
de nós a força do desporto e ain-
da a força de vencer”

Marco promete continuar a sua
luta, com determinação, elevan-
do ainda mais a fasquia.

“Todas essas coisas que nos fa-
zem rolar, apercebemo-nos que,

a força de vencer não só a Taça
de Portugal mas também, vencer
na vida”, acrescenta. Da mesma
equipa faz parte também Filipe
Carneiro que, depois de se  ter
sagrado, em Braga, no Pavilhão
Municipal de Ferreiro ,  cam-
peão nacional de basquetebol
em cadeira de rodas 2013 e ven-
cedor da Taça de Portugal de
Basquetebol em cadeira de rodas
2013, demonstrou o seu poten-
cial também no andebol.

Apesar de o basquetebol ser a
sua grande paixão, tendo sido
aliás referido como possível
aquisição por um clube da Gali-
za, Filipe decidiu experimentar
este novo projecto da sua equi-
pa, o andebol.

APD/Braga conquista taça de
andebol em cadeira de rodas
APÓS O BASQUETEBOL em que alcançou uma “dobradinha”, a equipa da
APD/Braga conquistou sábado, também no andebol em cadeira de rodas, a
Taça de Portugal, nas variantes de quatro e de sete.

DR

APD/Braga junta à ‘dobradinha’ no  basquetebol a Taça de Portugal no andebol em cadeiras de rodas

DR

Marco Ribeiro, treinador e jogador, ostenta duas taças

A APD Braga  vai dia 24 de
Agosto, ser distinguida em
Viseu pela Federação de
Andebol de Portugal. 
Aí, durante a Gala de
Andebol, a equipa
bracarense receberá os
troféus agora conquistados
e, no dia seguinte (25 de
Agosto), inserido no
programa da Feira de S.
Mateus, a equipa da APD
Braga tem prevista a
participação  num jogo de
exibição da modalidade.
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Pedro Maia
vai jogar
Andebol
em Espanha

O lateral direito português, Pe-
dro Maia (na foto), internacional
conhecido como Pepe Maia, é
“reforço” da equipa de andebol
do Juanfersa Grupo Fegar, dei-
xando a equipa sénior de Artís-
tica de Avanca, orientado por
Luís Santos.

Pedro Maia, de 25 anos, é con-
siderado um dos melhores jo-
gadores de andebol da sua ge-
ração, tendo sido internacional
nas categorias juvenil e júnior
com as quais disputou o Cam-
peonato da Europa da Roménia
e o Mundial do Egito.

De acordo com a equipa téc-
nica do clube espanhol, Pedro
Maia “destaca-se pela sua ca-
pacidade ofensiva mas também
pela sua boa visão de jogo, im-
primindo muito ritmo às suas
acções e boa qualidade de pas -
se”, o que se adapta muito bem
aos sistemas do treinador Al-
berto Suáres.

O jovem esquerdino, natural
de Aveiro, disputou na época
passada o Campeonato da 1.ª
Divisão de Andebol em Portu-
gal, ao serviço do Artística de
Avanca, depois de ter represen-
tado também o São Bernardo,
clube onde fez toda a sua for-
mação até ao escalão sénior. |

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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Andebol Leiriense, que
jogava na Juve Lis, vai
aventurar-se no cam-
peonato islandês ao
serviço do IBV

José Roque

Depois de dez anos a represen-
tar o emblema da Juve Lis ao
mais alto nível, Telma Amado
vai mudar de ares rumando
para a Islândia onde vai defen-
der as cores do IBV (Íþrótta-
bandalag Vestmannaeyja). 

A ideia surgiu pelas mãos do
seleccionador nacional de an-

debol feminino, João Florên-
cio, que, tomando conheci-
mento que havia uma equipa
islandesa à procura de uma pi-
vot de qualidade, referenciou
Telma Amado. Depois do vi-
sionamento de vários vídeos
da atletas, o IBV apresentou o
convite à andebolista leiriense.

“Será um grande desafio
para mim. São poucas as joga-
dores portuguesas a jogar no
estrangeiro, mas penso que
será muito aliciante”, confes-
sou Telma Amado que diz estar
bem ciente das dificuldades
que vai encontrar: “Vão ser

tempos duros. Na Islândia, as
temperaturas são muito baixas
e em nada se compara com
Portugal. Além disso, terei que
me adaptar à maneira de trei-
nar e jogar deles”.

Telma Amado terá a compa-
nhia da internacional portu-
guesa Vera Lopes pelo que a
adaptação ao clube poderá ser
“um pouco mais fácil”. 

De partida para a Islândia a
meados de Agosto, Telma diz
conhecer pouco da sua futura
equipa, sabendo apenas que fi-
cou em terceiro lugar na última
época.|

Telma Amado parte à conquista da Islândia

Telma Amado já foi chamada várias vezes à selecção nacional

RICARDO L. FERREIRA
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Fórum do Desporto
Câmara de Vizela
promoveu debate
sobre andebol
A Câmara Municipal de Vizela,
com o apoio da Associação de
Andebol de Braga, promoveu
na Casa do Povo de Vizela,  o 
"Fórum do Desporto de Vizela".  
O painel foi constituído por
Rolando Freitas, seleccionador
nacional; Nuno Silva, ex- jogador
do Sporting Clube de Portugal;
Eduardo Cunha; treinador de for-
mação e João Vaz, presidente do
Callidas Clube e como modera-
dor Tinoco Marques, assessor  da
Federação Portuguesa de Ande-
bol. No final foram entregues
aos atletas infantis masculinos
do Callidas Clube as medalhas e
respectivo troféu, referentes à
conquista do campeonato regio-
nal de andebol de Braga, pelo
presidente da Câmara Municipal
de Vizela, Dinis Costa e pelo pre-
sidente da Associação de Ande-
bol de Braga, Manuel Moreira.
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Silvino Cardoso

A Federação de Andebol de Por-
tugal, Associação de Andebol de
Viseu, Expovis e a Câmara de
Viseu assinaram um acordo de
colaboração para a realização
de iniciativas desportivas de an-
debol que serão integradas no
programa de actividades da
Feira de S. Mateus. “O desporto
vai continuar a me recer uma
atenção especial dentro da pro-
gramação da Fei ra”, disse em
jeito de introdução, o gerente da
Expovis, José Moreira.

Joaquim Escada, presidente
da Associação de Andebol de
Vi seu, começou por afirmar
que a Direcção sente-se muito
satisfeita integrar, mais uma
vez, eventos de grande dimen-
são no certame. Lembrou os
grandes momentos de andebol
vividos há já muitos anos no
período da feira, nomeada-
mente uma das fases do Cam-
peonato do Mundo, os consi-
derados melhores torneios in-
ternacionais da Península Ibé-
rica, etc., “que contribuíram não
só para a divulgação do ande-
bol, mas levaram também bem
longe o nome da cidade e da
re gião”, reiterou 

“Este ano vamos trazer para
Viseu eventos inéditos e de
enorme importância para o an-
debol nacional. A Associação e
a Federação vão organizar a 3.ª
Gala Nacional de Andebol, e a

disputa das duas supertaças
masculina e feminina - no pri-
meiro caso entre o Sporting e
o FC Porto e no segundo entre
Alavarium e Madeira CAB. Ire-
mos também ter em Viseu a fi-
nal de andebol em cadeiras de
rodas (adaptado) e ainda a dis-
puta de uma taça entre o Ben-
fica e o Teuc (Espanha)”, con-
cretizou Joaquim Escada. 

Referiu ainda que se trata de
“um projecto importante, por-
que vai trazer a Viseu as televi-
sões, jornalistas nacionais e es-
trangeiros, o que é também
uma forma de aliar o desporto

ao turismo, neste caso, promo-
vendo o andebol”. Esclareceu,
por outro lado, que em relação
à Gala “que vai premiar todos
os que se distinguiram na pro-
moção e projecção do andebol,
Viseu vai ser a segunda cidade
onde tal se realiza, tendo as
duas primeiras edições sido or-
ganizadas pela Associação de
Andebol de Braga, emFafe.”

Ulisses Pereira, presidente da
Federação de Andebol de Por-
tugal, explicou o porquê da rea-
lização da Gala em Viseu, con-
cretizando que “trata-se de cor-
responder ao trabalho intenso

que ao longo dos últimos 24
anos tem sido levado a cabo
pela Associação de Andebol de
Viseu, que tem sido notável e
considerado como referência
nacional dentro do andebol”

“O andebol tem, de facto, ga-
nho muito com os eventos rea-
lizados em Viseu e, normal-
mente, temo-los como exem-
plos de promoção da modali-
dade, justificando-se, assim, a
realização da 3.ª Gala Nacional
e a disputa das duas supertaças
em Viseu, numa altura de festa
na cidade com a Feira de S. Ma-
teus”, concluiu Ulisses Pereira. |

Supertaças nacionais 
de andebol são em Viseu
Feira de S. Mateus Programação do certame vai ser enriquecida 
com a realização de quatro importantes eventos desportivos

JOSÉ FONSECA

Joaquim Escada, Ulisses Pereira, Fernando Ruas e José Moreira assinaram protocolo

Página 21



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 1,87 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 48975220 29-07-2013

Supertaças
jogam-se em Viseu
Andebol | P16
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/

 
Realizou-se no passado sábado, no salão da casa do povo de Vizela, o 2º Fórum do Desporto de
Vizela. Este ano o tema abordado foi a modalidade de andebol e a importância dos escalões de
formação. O debate foi moderado por Tinoco Marques, diretor de comunicação da Federação de
Andebol de Portugal, e contou com um riquíssimo painel, nomeadamente Rolando Freitas,
seleccionador A masculino, Nuno silva, internacional português por 89 vezes e ex jogador do Sporting
Clube de Portugal, Eduardo Cunha, treinador com um vasto curriculum nos escalões de formação e
João Vaz, presidente do Callidas club. A sessão de abertura foi presidida pela vereadora do desporto,
Dra Dora Gaspar, que referiu a importância deste tipo de iniciativas para promover o desporto e neste
caso específico a modalidade do andebol. Referiu também a importância do Callidas club, na promoção
do desporto a dezenas de crianças e jovens do concelho. O encerramento dos trabalhos ficou a cargo
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dinis Costa que teceu rasgos elogios à iniciativa. No
final, a equipa de infantis masculinos do Callidas Club, recebeu pelas mãos do sr. Presidente da cmv e
da associação de andebol de Braga, sr. Manuel Moreira, as medalhas e respetivo troféu, referente à
conquista do campeonato regional de andebol de Braga. Ricardo Monteiro, da organização, deu por
muito válida esta iniciativa.
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Equipa feminina do Marítimo
no “nacional” de andebol de praia

A equipa feminina de andebol de praia do CS Marítimo
fez o pleno de vitórias nas três etapas do Circuito Regio-
nal que terminou neste sábado no Faial. Três etapas, três
vitórias verde-rubras, atingindo, assim, o apuramento
para o campeonato nacional, marcado para Sesimbra.
Este projeto maritimista, liderado por Nuno Reis, inclui as
atletas Lenia Mateus, Odete Freitas, Mara Santos, Flor-
bela Reis, Claudia Freitas,Ana Franco,Mariana Sousa,
Nance Fernandes, Renata Tavares e Vera Lopes.
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