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> redacção

A equipa da APD Braga - Braga Parque
chegou, pela segunda vez consecutiva, à
final do Campeonato Nacional, levando
de vencida nas meias-finais a melhor
classificada na 1ª Fase Regular – APD
Leiria.

Pela primeira vez em 20 anos de exis-
tência, a equipa da APD Braga – Braga
Parque repete em duas épocas consecuti-
vas a presença na final do Campeonato
Nacional, um marco histórico no despor-
to adaptado nortenho resultante de um
projecto assente em pilares sólidos, cor-
respondido dentro de campo pela entrega
e dedicação dos atletas, que, apesar de
um início de campeonato marcado por
muitas lesões, conseguiram a tempo atin-
gir os seus objectivos, permitindo-lhes
agora lutar pelo título Nacional.

Ricardo Vieira, técnico da APD Braga,
não esconde a alegria perante o resultado
e tece rasgados elogios aos seus jo-
gadores: “é para mim um orgulho enorme
poder partilhar junto destes atletas e
restante equipa técnica, o feito que
acabamos de atingir. Foi uma época ex-
tremamente complicada e atípica. O nú-
mero invulgar de lesões, que nos bateu à
porta no início da época, tornou este
grupo mais coeso, onde todos sem ex-
cepção foram chamados a dar o seu con-
tributo à equipa.” A final será disputada
frente à experiente APD Sintra, que ultra-
passou com facilidade a equipa do GDD
Alcoitão. O título de Campeão Nacional
será entregue à equipa que vencer três jo-
gos à melhor de cinco. O primeiro con-
fronto entre as duas equipas realiza-se no
dia 16 de Abril, no Pavilhão Desportivo
de Serra de Minas, em Sintra.

BASQUETEBOL

APD Braga garante
presença na fase final

DESPORTO

> Entrega dos prémios decorreu na Biblioteca da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa.

REPORTAGEM “OLHAR POSITIVO SOBRE A DEFICIÊNCIA”

> redacção

A reportagem ‘Olhar positivo
sobre a deficiência’, emitida na
rádio de Braga - ‘Antena Mi-
nho’, no programa ‘Lance em
Profundidade’, foi distinguida
no passado fim-de-semana, com
a atribuição do Prémio de Co-
municação Social Dignitas, ins-
tituído pela Associação Por-
tuguesa de Deficientes (APD). 

O trabalho é da autoria da jor-
nalista, Joana Russo Belo, repor-
ta a actividade na secção de
Boccia do Sporting Clube de
Braga e, a partir da conquista de
duas medalhas de prata no Cam-
peonato do Mundo de Boccia,
que decorreu em Junho de 2010,
e a conquista do título Mundial

para o clube bracarense. Assim,
apresenta o trabalho de um dos
clubes em destaque no âmbito
da prática desportiva de alta
competição para atletas com
paralisia cerebral. Joana Russo
Belo dá-nos também a visão dos
atletas que passaram a sentir a
modalidade a cem por cento, co-
mo qualquer atleta de alta com-
petição nas mais diversas mo-
dalidades. O Prémio Dignitas
visa premiar os melhores traba-
lhos, publicados ou difundidos
nos media portugueses, por pro-
fissionais da comunicação so-
cial, cujo tema seja a deficiência,
promovendo a dignidade das
pessoas com deficiência, os seus
direitos e a inclusão social.

Trata-se de um Prémio anual,

atribuído a jornalistas autores
dos melhores trabalhos sobre
deficiência publicados no ano
anterior, em qualquer meio de
Comunicação Social da Impren-
sa, Rádio, Televisão ou Internet. 

Na edição deste ano, o Prémio
de Televisão, foi atrubuído à re-
portagem “Asas de Ferro”, de
Ana Leal, jornalista da TVI.

Na categoria de Imprensa, o
prémio foi para o trabalho “Sorri
Ratinho”, de Cláudia Pinto e
publicado na revista Mãe Ideal.
Retrata a luta diária dos pais de
Leonardo, uma criança com vá-
rias deficiências, uma vez que o
cérebro não comunica com o
corpo. Sofre de Lisencefalia, um
defeito da migração neuronal,
em que os neurónios não con-
seguem completar a sua jornada
até ao córtex cerebral.  

A sua qualidade de vida é pos-
sível graças ao enorme esforço
dos pais.

Joana Russo Belo recebe
Prémio Social Dignitas
A reportagem ‘Olhar positivo sobre a deficiência’, da autoria da jornalista Joana Russo Belo,
emitida no Programa ‘Lance em Profundidade’, na rádio ‘Antena Minho’, foi distinguida com
o Prémio de Comunicação Social Dignitas, na categoria de rádio.

D.R.

Ana Leal, Joana Russo Belo e Cláudia Pinto, as jornalistas premiadas
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Joana Russo Belo, jorna-
lista da ‘Antena Minho’ 
e ‘Correio do Minho’,
foi premiada com a
reportagem ‘Olhar Positivo
sobre a Deficiência’.

D.R.

Henrique Sousa, atleta da APD Braga
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