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Fora de casa também se ganha bem! 1., 8
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Juve Lis-Madeira SAD
SIR 1° Maio/CJ Barros-Maiastars
Colégio de Gaia-Passos Manuel
JAC Alcanena-CS Madeira
ARC Alpendorada-Assomada
Alavarium-CA Leça
9.3 Jornada
Juve Lis-CS Madeira
JAC Alcanena-Madeira SAD

-> Madeira, SAD lidera Nacional
feminino após sair vitoriosa a dobrar na jornada dupla
A Madeira, SAD lidera o Nacional da I Divisão após duas vitórias
no fim de semana, numa deslocação ao centro do Continente. Em
jogo a contar para a 8.ª jornada, a
turma comandada por Sandra Fernandes deslocou-se a Leiria para
medir forças com a Juve Lis, 6.
classificada. Mas cedo as jogadoras
insulares marcaram território, desferindo derrota sobre a turma de
Diogo Guerra, por 17-30, após che-

Mónica, melhor marcadora da Madeira, SAD

garem ao intervalo a vencer por
sete golos. A Juve Lis deixou o balneário ávida de inverter o rumo

17-30
27-25
34-21
26-22
30-29
32-27
26-20
22-30

dos acontecimentos, sem sucesso.
Vinte e quatro horas depois, o
conjunto de Sandra Fernandes deslocou-se a Alcanena para somar mais
um triunfo. A Madeira, SAD ganhou
ao JAC por 30-22, com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do encontro, com oito golos.

Página 1

A2

ID: 77981813

04-12-2018

Meio: Imprensa

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,38 x 23,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Estudantes de Braga experimentam
modalidades de desporto paralímpico

PAVILHÃO DA EB FRANCISCO SANCHES, em Braga, acolheu ontem acção de demonstração e experiência de modalidades
desportivas para pessoas com deficiências. Fazer desporto é inclusão e superação, disse a vereadora Sameiro Araújo.
DESPORTO ADAPRTADO
| Rui Serapicos |

O Comité Paralímpico de Portugal levou a efeito, ontem, em
Braga, em parceria com a Câmara de Braga - que assinalou o Dia
Paralímpico Municipal, uma jornada de demonstração de sete
modalidades. No pavilhão da
Escola Francisco Sanches, estiveram ao alcance de centenas
de alunos daquele estabelecimento de ensino e de outros da
cidade de Braga, modalidades
como andebol em cadeira de rodas, atletismo, e ainda boccia,
goalball, judo, voleibol sentado
e ténis de mesa.
Houve uma sessão de abertura,
à qual assistiu também um grupo
do Instituto Novais e Sousa.
Usou da palavra Márcia Araújo,
invisual de 17 anos que em 2017
conquistou, em Itália, uma medalha de bronze aos 100 metros.
“Comecei no corta-mato escolar
e desde os 12 anos que me dedico mais a sério à prática desportiva”, explicou, para alunos que

DR

Sessão de abertura, com a invisual Márcia Araújo, o director do Agrupamento de Escolas Francisco Sanches, o presidente do Comité Paralímpico e da vereadora do Desporto

a escutavam sentados no piso do
pavilhão, frisando que fazer desporto é “uma motivação extra”
com efeitos não só na vida pessoal mas também para superação

na vida escolar. Em declarações
ao Correio do Minho, a jovem
atleta, que se encontrava acompanhada de Alexandra, a guia
que normalmente acompanha a
irmã, revelou que com acumular
de treinos e provas começa por
vezes a sentir algum cansaço e a
sentir necessidade de férias, mas
depois quando se encontra em
ferias já volta a sentir necessidade de correr.
Na sessão de abertura, usaram
da palavra também Jorge Amado, director do Agrupamento de
Escolas Francisco Sanches, e
ainda José Manuel Lourenço, do
Comité Paralímpico de Portugal,
e Sameiro Araújo, vereadora do
desporto da Câmara Municipal
de Braga.

Jorge Amado começou por felicitar o Município de Braga por
ter sido nomeado a melhor Cidade Europeia do Desporto e, dirigindo-se directamente aos estudantes, afirmou que “têm de
correr e brincar - mas também
têm de aprender matemática”.
José Manuel Lourenço, do comité Paralímpico de Portugal,
felicitou a Federação Portuguesa
de Andebol, pois na vertente de
cadeira de rodas a selecção nacional sagrou-se no fim de semana campeã europeia.
Aaquele responsável apelou
aos jovens alunos para que partilhem com os familiares e com os
amigos as experiências de contacto com as modalidades paralímpicas e se conhecerem al-

guém com alguma incapacidade
que lhes digam que podem praticar desporto.
Sameiro Araújo, a vereadora
do Desporto na Câmara de Braga, realçou o desporto como via
de superação pessoal e de inclusão social e exortou os jovens a
contactarem com as modalidades e com os praticantes ali presentes - além de Márcia Araújo
também estavam os paralímpicos do SC Braga José Carlos
Macedo e Domingos Vieira. A
autarca lembrou que Braga, com
o propósito de se afirmar como
“uma cidade inclusiva”, tem vindo a promover actividades para
pessoas com deficiência, como o
boccia, o basquetebol em cadeira de rodas ou a escalada.
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Publicidade

Correio
CAMPEONATO DO MUNDO DE BOLA 9

Sara Rocha quer brilhar
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do Minho.pt
TERÇA 4 DEZEMBRO 2018 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10929 DIÁRIO € 0.90 IVA Inc.

Publicidade

Rua do Souto, n.º 48 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 201 280 • geral@piresjoalheiros.pt

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

VILA NOVA DE FAMALICÃO

MINHO MAIS
INCLUSIVO

Todos são
responsáveis
por valorizar
os rios

l Psicólogos debateram em Braga inclusão social dos alunos l Na Universidade do Minho
abordaram-se as barreiras arquitectónicas l IPCA assume condição de instituição acolhedora
de alunos com Necessidades Educativas Especiais l Câmara de Barcelos cria Balcão para a
Inclusão l Estudantes de Braga experimentaram modalidades de desporto paralímpico.
Pág. 4, 6, 10, 11 e 22

DIANA CORREIA/CMVNFAMALICÃO
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APRESENTADO EM PONTEVEDRA

VIANA DO CASTELO

EIXO ATLÂNTICO COM ORÇAMENTO Cidades Atlânticas
querem aprovar
DE 4,3 MILHÕES DE EUROS
Pág. 3
corredor atlântico
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VITÓRIA SC

    

7,75€
kg

Gala premiou
Conquistadores
do ano

DR



  

BACALHAU DE 1ª ESPECIAL
E GRAÚDO DA NORUEGA
A

ESPECIAL
—10,99€/kg

GRAÚDO
—9,99€/kg

Pág. 16

MAIS DE

25
5%
MAIS DE

20
0%

Limite 10 kg neste bacalhau por cliente. Não inclui Cura Amarela e Jumbo.
Publicidade

Vantagens Especiais para Associados e Familiares Diretos
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Boa réplica frente
ao Benfica não
foi suficiente
Desaire O São Bernardo fez frente aos “encarnados”
enquanto teve forças. A derrota caseira fez a formação
aveirense cair para o quinto lugar da tabela classificativa
PAULO RAMOS

Francisco Ferreira aproveita um curto espaço entre “encarnados” para rematar à baliza
SÃO BERNARDO

22

Treinador: Tiago Gonçalves.
Márcio Fernandes, João Saraiva (7),
Gonçalo Leite (1), Francisco Ferreira (1),
Gustavo Freire (5), André Carvalho (4) e
David Gomes (1) - sete inicial - Bruno
Silva, André Neves, Tiago Mesquita,
Tomás Fontoura, Miguel Ferreira, João
Gonçalves, Rafael Silva (2), João Ferreira e Miguel Morais (1).

BENFICA

26

Treinador: Pedro Pinheiro.
Bernardo Ferronha; Gonçalo Jesus,
Joaquim Nazaré (3), Pedro Real (4),
Gonçalo Nogueira (4), Pedro Loureiro
(5) e Bernardo Marques (1) - sete inicial
- Tiago Silva, Christopher Selles (1),
Daniel Neves (5), Bruno Marques, João
Fonseca, David Lopes (3), Daniel Salgado e Vasco Lampreia.
Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca
de 120 espectadores.
Árbitros: Rui Almeida e António
Oliveira (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: Ana Matos e Carlos
Barros (Aveiro/Lisboa).
Ao intervalo: 10-14.

Andebol
Nacional de Juniores

Avelino Conceição
O São Bernardo, uma das boas
equipas da Zona 2 do Campeonato Nacional, onde a sua prestação tem sido bastante positiva, confirmando que vale a
pena apostar na formação, re-

cebeu, no domingo, o Benfica,
equipa com outras aspirações
e que confirmou, dentro de
campo, o seu favoritismo, com
uma vitória difícil, mas justa.
Sabendo do poderio da turma lisboeta, o conjunto liderado por Tiago Gonçalves teve
uma prestação de elevada qualidade na primeira parte. João
Saraiva, com uma grande exibição e vários golos de belo
efeito, colocou sempre em
alerta o último reduto das
“águias”, que foram fazendo da
sua capacidade física a sua
maior arma.
O equilíbrio foi sempre a
nota dominante no primeiro
tempo, ainda que o Benfica tivesse sempre comandado o
marcador, mas com uma excelente resposta por parte da
equipa de rosa ao peito. E a
verdade é que só mesmo duas
perdas de bola, já perto do intervalo, permitiram ao Benfica
uma maior “folga” - foi para os
balneários com quatro golos
de vantagem.
Na segunda metade, o jogo
manteve um figurino idêntico,
mas com o passar dos minutos
começou a ser notório algum
cansaço por parte da equipa

da casa, que “vivia” muito das
“explosões” de João Saraiva.
Contudo, o jovem jogador, agora mais tapado, sentia dificuldades em ultrapassar o bem
organizado bloco defensivo visitante. E foi então que a diferença entre as duas equipas e
no marcador começou a vir ao
de cima.
O Benfica, com um parcial
de 3-0 a abrir a segunda metade, “fugiu” e complicou a tarefa, e muito, do São Bernardo,
que revelava grandes dificuldades em marcar, também por
força da acção, na baliza, de
Tiago Silva (entrou para o lugar
de Bruno Ferronha). E nem
mesmo uma excelente reacção
da equipa da casa nos instantes
finais evitou uma derrota que
“atira” a equipa de Tiago Gonçalves para a quinta posição.
Este jogo tinha, também, como “aperitivo” ver em acção,
agora com as cores do Benfica,
os gémeos Marques. Os dois
irmãos, depois de muitos anos
ao serviço do Estarreja Andebol Clube, deram, no início da
época, o “salto” para um dos
grandes da capital. Bom trabalho da dupla de arbitragem
aveirense. |
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Portugal vence torneio
europeu de andebol
em cadeira de rodas
FAP

Portugal fez a festa no pavilhão dos Pousos

Andebol
Cadeira de Rodas

Portugal venceu o 3.º Torneio
Europeu de Andebol em Cadeira de Rodas, que decorreu
em Leiria, no passado fim-de-semana.
A Selecção Nacional de Cadeira de Rodas, onde estão incluídos quatro atletas da delegação de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes Marco Francisco, Iderlindo
Gomes, João Jerónimo e João
Pedro - venceu a final, frente à
Croácia, equipa que participou
pela primeira vez nesta competição. Portugal entrou muito
bem no jogo (8-1) e a Croácia
não conseguiu equilibrar o resultado. Portugal foi para o
descanso a ganhar 10-2. O conjunto luso, sob comando de
Danilo Ferreira, controlou o
jogo até ao apito final e venceu
por 20-7. Com sete golos, o leiriense Iderlindo Gomes foi o
melhor marcador de Portugal.
Danilo Ferreira aproveitou a
oportunidade para, “em primeiro lugar, agradecer a todos
os clubes que estiveram e estão ligados ao Andebol em Cadeira de Rodas, atletas, dirigentes, técnicos de saúde, árbitros,
associações e parceiros”.
“Desportivamente, este título
é o coroar do trabalho que tem
sido feito desde o início do projecto em 2009. Nós perseguíamos este título desde a primeira edição, na qual fomos
finalistas derrotas, assim como
na segunda edição, mas sinceramente valeu a pena conseguirmos finalmente vencer em
nossa casa, com o nosso público, que foram fantásticos.
Quero agradecer também aos
meus atletas, que foram exemplares a todos os níveis, dentro

e fora do campo. É para mim
um privilégio e um orgulho
poder ser o líder desta Selecção. Espero que este resultado
sirva de impulso a nível nacional para o Andebol em Cadeira
de Rodas”, salientou o seleccionador nacional.
O técnico lembrou, ainda,
que “este resultado acresce
responsabilidade” porque a selecção conseguiu “chegar ao
top do Andebol em Cadeira de
Rodas”, pelo que o objectivo é
“continuar a trabalhar” para
manter “a conquista dos títulos”.
Marcelo dá os parabéns
O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou no domingo a selecção
portuguesa de andebol em cadeira de rodas pela conquista
do título europeu, em Leiria.
“Numa feliz coincidência, na
véspera do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência,
a selecção nacional de andebol
em cadeira de rodas sagra-se
campeã europeia da modalidade em Leiria. O Presidente
da República saúda este exemplo de integração pelo desporto e felicita jogadores, técnicos e dirigentes, pelo desempenho”, lê-se numa mensagem
divulgada no sítio oficial da
Presidência na Internet.
Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, saudou a conquista da selecção
lusa.
“Portugal campeão europeu
de andebol em cadeira de rodas! Título obtido em disputa
com a Croácia e que muito nos
honra. Muitos parabéns a toda
a selecção nacional e à federação”, lê-se no Twitter oficial do
governante.|
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A seleção portuguesa, com dois algarvios no plantel, venceu este fim-de-semana o 3.º Torneio
Europeu de Andebol em Cadeira de Rodas 2018, disputado em Leiria, ao bater a Croácia na final.
Rui Rodrigues e Serghei Mitrofan, ambos do Sporting/Casa do Povo de São Bartolomeu de
Messines/AMAL, foram os dois atletas algarvios convocados para a prova.
Depois de terem vencido a fase preliminar, os portugueses entraram muito bem no jogo decisivo, com
um parcial de 8-1, e a Croácia não conseguiu equilibrar o resultado, que ao intervalo se cifrava em 102
O conjunto luso, sob comando de Danilo Ferreira, comandou o jogo até ao apito final e venceu por 207. Com sete golos, Iderlindo Gomes foi o melhor marcador de Portugal.
"Desportivamente, este título é o coroar do trabalho que tem sido feito desde o início do projeto, em
2009. Nós perseguíamos este título desde a 1.ª edição, na qual fomos finalistas derrotados, assim
como na 2.ª edição, mas sinceramente valeu a pena conseguirmos finalmente vencer em nossa casa,
com o nosso público, que foi fantástico", disse o selecionador nacional.
Para Danilo Ferreira, este resultado "acresce responsabilidade", porque a equipa chegou ao " top do
andebol em cadeira de rodas" e tem de "continuar a trabalhar" para se manter na conquista dos
títulos.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a seleção portuguesa de andebol em
cadeira de rodas pelo título europeu.
"Numa feliz coincidência, na véspera do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a seleção
nacional de andebol em cadeira de rodas sagra-se campeã europeia da modalidade em Leiria. O
Presidente da República saúda este exemplo de integração pelo desporto e felicita jogadores, técnicos
e dirigentes, pelo desempenho", lê-se, numa mensagem divulgada no sítio oficial da Presidência na
Internet.
A seleção portuguesa de andebol em cadeira de rodas recebeu a medalha de ouro e o troféu de
vencedor das mãos de Pedro Sequeira (representante da EHF - Federação Europeia de Andebol) e
Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal.
Croácia (2.ª classificada) e Holanda (3.ª) fecharam o pódio da competição, enquanto a Hungria
terminou no 4.º lugar. O croata Ademir Demirovic foi o melhor marcador da prova, com 26 golos.
04 Dez 2018 09:22
EP - diariOnline
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