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SUBSTITUI O FALECIDO ALEKXANDER DONNER

Sandra Fernandes é a nova 
treinadora do Madeira SAD

A ex-jogador de andebol Sandra Fernandes é a 
nova treinadora da equipa masculina do Madeira 
SAD, substituindo no cargo o falecido Alekxander 
Donner, confirmou à agência Lusa fonte do clube 
madeirense da I divisão nacional.
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João Jerónimo: os golos e as lágrimas
do campeão que recusou desistir

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� E de um momento para o outro,
foi como se o céu lhe caísse em
cima da cabeça. João Jerónimo ti-
nha 15 anos quando, durante as fé-
rias de Verão, um acidente com
uma empilhadora obriga à ampu-
tação total da perna direita. Com a
tragédia gora-se a possibilidade de
o rapaz continuar a fazer aquilo que
mais gostava: jogar andebol. Nove
anos depois, deu-se o regresso à
modalidade. Numa cadeira-de-
rodas, é certo, mas o entusiasmo,
a paixão e a emoção estão lá, in-
tactas. E as lágrimas correm pela
cara do miúdo que se fez homem.

João começou a jogar aos 4 anos
na Juventude do Lis, passou pela
União de Leiria, mas foi na Sis-
maria que fez os últimos anos do
percurso. Naquele maldito Verão
de 2004, o irrequietismo da ju-
ventude custou-lhe muitos so-
nhos. “Foi muito constrangedor,
quando mexemos no que não de-
vemos às vezes acontece o que
menos esperamos.” 

Na família, na escola e na equipa,
a notícia foi conhecida com cho-
que, mas todos quiseram dar a
mão ao João.  “O primeiro mês foi
super-complicado, mas com o
apoio da família e de alguns amigos
– os verdadeiros, não aqueles que
fingem ser – tudo se ultrapassou.
Na equipa, ninguém quis dar par-
te fraca, mas sei que foi muito
complicado para todo o clube, mas
todos me apoiaram incondicional-
mente e foi uma força super-im-
portante para mim.”

Depois da recuperação – “não
morri graças a equipa fantástica
que tive em Coimbra” – João Jeró-
nimo voltou para junto dos seus co-
legas. “É impossível cortar com o
desporto que mais amamos, é im-
possível. Como não podia estar
em campo, tirei o curso de crono-
metrista e comecei a fazer trabalho
de mesa.”

Um ano depois, João Jerónimo
decidiu que precisava de mais.
“Recebi convites para fazer atle-
tismo, ténis e natação. Acabei por
experimentar, ganhar o gostinho e
praticar durante quatro épocas e
com bom resultados.” Até que em
Novembro do ano passado, o pre-
sidente da Associação de Andebol
de Leiria, Mário Bernardes, con-
tactou-o para que assumisse a or-
ganização de uma equipa de an-
debol adaptado. João teve um ba-

que. Sem saber onde seria, nem
quando, aceitou de imediato. “Ti-
nha de ser andebol, não podia ser
mais nada. Nunca desisti de fazer
com que este sonho de voltar a jo-
gar se realizasse.” 

O atleta trocou a baliza por uma
posição mais avançada no terreno
e está encantado com esta  expe-
riência. “Se já amava andebol, em
cadeira de rodas então é tão lindo,
apaixonante e tem uma adrenalina
tão grande que não tem explicação.
Fez com que gostasse ainda mais
da modalidade. É fantástica e im-
pressionante. Tem de se experi-
mentar.”

No fundo, esta é a prova de que
até os contos mais tristes podem ter
um final feliz.“Trabalho e tenho
uma grande namorada que me
apoia em tudo. Quanto ao andebol,
não vou esconder, as lágrimas cor-
rem-me pela cara enquanto jogo. É
uma alegria tão grande que não me
consigo conter. São lágrimas de
uma vitória, são lágrimas de ale-
gria, são lágrimas de uma imensa
batalha conquistada."

Andebol adaptado O andebol era a vida de João Jerónimo, mas um acidente levou-lhe a perna e a
carreira desportiva. Nove anos depois está de regresso, com uma cadeira-de-rodas, vontade e talento

“Hoje em dia lido bem com a situação. A vida continua e temos de ir atrás do prejuízo”, diz João Jerónimo 

RICARDO GRAÇA
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Colega de João Antunes nos iniciados da Sismaria
O guarda-redes trabalhador é agora central e goleador
Daquela equipa de iniciados da
Sismaria, treinada por Pedro
Violante, um miúdo fez sucesso.
João Antunes, o quarto em cima,
a contar da esquerda, é hoje pivot
do Sporting, mas do grupo fazem
parte outros jogadores que
poderiam ter ido mais longe. João
Jerónimo, o primeiro à direita,
em baixo, é um deles. O rapaz era
guarda-redes e apresentava
“boas qualidades”, era “muito
trabalhador” e “bem integrado
no grupo”, recorda o técnico. Só
que o terrível acidente acabou
com o sonho, mas não com a
paixão. “Adorava estar na baliza”,
recorda. “Sempre tive o gosto de
defender as bolas, apesar de por
vezes ser bastante duro. É
indescritível o sabor a vitória que
temos quando impedimos uma
bola de entrar.” No andebol
adaptado, na equipa da
Associação Portuguesa de

Deficientes (APD) de Leiria,
acabou por optar por uma
posição diferente em campo. Na
época passada, na primeira
experiência competitiva, a
equipa foi finalista da Taça de
Portugal. Para esta época, os
objectivos são ambiciosos, tanto

no campeonato nacional como na
Taça. “Como sempre, a APD-
Leiria, seja a jogar basquetebol
ou andebol, onde quer que vá é
para ganhar. Apesar das
dificuldades, das cadeiras com
mais de 14 anos, é um grupo que
já conquistou muitas coisas.”
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