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Guarda-redes 
do Boa Hora 
concretizou 
sonho de jogar 
na Seleção 
principal IN 

ti 

404 

ANDEBOL 

Portugal joga hoje com Tunísia 
--> Diogo Valério é uma das 
novidades da convocatória 
para o Torneio Yellow Cup 

A Tunísia é o primeiro ad-
versário de Portugal, hoje (17 
horas), no Torneio Yellow Cup. 
Em Winterthur, para onde 
viajou ontem, Portugal irá 
ainda defrontar o Japão e a 
anfitriã Suíça, conforme o ca-
lendário em anexo. 

«É um torneio para conti-
nuarmos a trabalhar a nossa 
forma de jogar. E também 
para incluir atletas mais jo-
vens que podem, num futu-
ro próximo, representar a Se-
leção Nacional A» , assegura o 
selecionador nacional, Paulo 
Pereira, que tem no guarda-
-redes Diogo Valério, uma das 
grandes novidades na convo-
catória de 19 nomes para o 
torneio. 

Emprestado pelo Benfica 
ao Boa Hora, o jovem guarda-
-redes não esconde a satisfa-
ção por esta chamada: «É um 
orgulho enorme ter a oportu-
nidade de representar Portu-
gal ao mais alto nível. Já tive 
o privilégio de representar a 
seleção nos escalões mais jo- 

vens, mas representar a se-
leção principal sempre foi um 
dos meus objetivos», assegu-
ra Diogo Valério, internacio-
nal português há vários anos, 
com passagem por todas as 
seleções jovens. «Conheço 
bem o ambiente de seleção. 
Para mim não é novidade. Es-
tive num mundial sub -19 e 
em dois europeus sub-20, no 
último dos quais obtivemos 
brilhante 4.2  lugar. Para ser 
sincero não estava a contar 
com esta chamada. Contudo, 
trabalho todos os dias para ter 
oportunidades como estas. 
Sinto que estou preparado 
para ela.» 

O Boa Hora ocupa o 8.21u-
gar no Andebol 1 e o balanço 
até ao momento é positivo. 
«Estamos a realizar um bom 
campeonato, bem classifica-
dos, temos cumprido nos jo-
gos diante dos nossos adver-
sários diretos e trabalhamos 
para conseguirmos alcançar 
os nossos objetivos o mais ra-
pidamente possível. Tem sido 
um prazer representar este 
clube», realça Diogo Valério, 
cujo futuro não pode ser se-
parado do Benfica: «Tenho 
contrato e o meu objetivo pas-
sa por afirmar-me na equipa 
principal. Estou cedido por 
unia temporada ao Boa Hora.» 

Quanto à Seleção Nacio-
nal, o jovem guarda-redes 
confia: «Portugal vai estar, 
brevemente, a disputar uma 
grande competição interna- 
cional.» CID RAMOS 

TORNEIO YELLOW CUP 
ta Jornada 3 Hoje 

Tunísia — PORTUGAL 17.00 h 
Suíça — Japão 19.30 h 
—>  2.' Jornada  —>  Amanhã  
Tunísia — Japão 15.00 h 
Suíça — PORTUGAL 18.00 h 

3.' Jornada  3  Domingo  
Japão —  PORTUGAL 12.00 h 
Suíça — Tunísia 14.30 h 
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Andebol

Cláudio Mota
regressa ao AC Fafe
O andebolista Cláudio Mota está de regresso ao 

AC Fafe, clube que já serviu durante vários anos 

e ao serviço do qual alcançou al-

guns êxitos, como foram duas 

subidas de divisão.

O atleta, que deixou o 

clube em 2015/16, pas-

sou depois a representar 

o Xico Andebol, clube 

que ajudou a promover 

à primeira divisão.

Agora está de regresso 

ao clube fafense que já não 

vence há alguns jogos na pri-

meira divisão, mas quer reencontrar o caminho 

dos triunfos para garantir a permanência na pri-

meira divisão.

Com 15 jornadas disputados, o AC Fafe segue 

na 12.ª posição, com 19 pontos, mais um que o 

Horta, e mais quatro que o Arsenal da Devesa, 

“lanterna vermelha” da prova que perdeu todos 

os 15 jogos disputados. O próximo compromis-

so do AC fafe é no dia 12 de janeiro, no pavilhão 

do Avanca.
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AMA

O departamento de
Atividade Motora
Adaptada da DSDE
permite a prática
desportiva a jovens
com necessidades
educativas especiais.

A
s denominadas Atividades
Motoras Adaptadas (AMA)
integram a oferta da Dire-
ção de Serviços do Desporto
Escolar (DSDE) da Secreta-

ria Regional da Educação do Go-
verno Regional da Madeira. 
Grosso modo, este departamento

da DSDE proporciona modalidades
organizadas e desenvolvidas espe-

cificamente com o propósito de
permitir a prática desportiva aos
atletas com necessidades educati-
vas especiais, com e sem deficiên-
cia. 
De notar que a AMA proporciona

atividades a cerca de 3.000 alunos
de todos os graus de ensino e uten-
tes de várias instituições, associa-
ções de apoio à deficiência, casas

de saúde e centros de atividades
ocupacionais. 
Número esse baseado nas

concentrações desporti-
vas, demonstrações de
sensibilização para a de-
ficiência nas escolas, a
Festa do Desporto Es-
colar e os apoios a alu-
nos/utentes de forma
direta e regular. 
“Proporcionamos ati-

vidades desportivas mas
acima de tudo proporcio-
namos vivências, momentos
de encontros, de convívio e
partilha de alegria”, destaca Sara
Michelle, uma das coordenadoras
da Atividade Motora Adaptada
na Direção de Serviços do Des-
porto Escolar.

O QUE FOI FEITO
No primeiro período do

presente ano letivo foram
dinamizadas mensalmente
diversas atividades despor-
tivas no âmbito deste depar-
tamento.
Neste sentido, tivemos, por

470

A AMA proporciona atividades
a cerca de 3.000 alunos de todos 

os graus de ensino e utentes de várias 
instituições, associações de apoio 

à deficiência, casas de saúde 
e centros de atividades ocupacionais. 

3.000

...Foram  os alunos que participaram
no anterior ano letivo nas 

organizações exteriores nas 
denominadas Atividades 

Motoras Adaptadas (AMA). 

Vivências e partilha de alegria
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SARA MICHELLE

exemplo, o râguebi, na primeira
concentração desportiva do ano
referente à AMA, que apresen-
tou como palco o Estádio de
Câmara de Lobos. Num dia
que ficou completo com ati-
vidade de atletismo, mais
precisamente nas disciplinas
do salto em comprimento,
salto em altura, lançamento
do peso, lançamento do vortex
e, para finalizar, uma prova de
4x100 metros.

Num segundo momento, no Pa-
vilhão do Funchal reuniram-se os
atletas de boccia, das classes BC1,
BC4 e BC5, oriundos de diversas
escolas e instituições da RAM, com
o objetivo de conquistarem um
lugar na fase final desta modali-
dade, que se realiza por altura da
Festa do Desporto Escolar. De des-
tacar o domínio da Associação de
Paralisia Cerebral da Madeira ao
conseguir apurar 9 atletas de um
total de 14, o que teve a ver não
apenas com a qualidade do traba-
lho realizado como também pelo
elevado número de atletas que
esta instituição costuma apresentar
nas competições.

Uma atividade que contou com
a colaboração, ao nível da arbitra-
gem, dos alunos de uma turma

da Escola da Apel do Curso profis-
sional de Técnico de Apoio à Gestão
Desportiva. De referir que o pró-
ximo apuramento de boccia está
marcado para 13 de fevereiro, do
qual sairão os últimos atletas fi-
nalistas, neste caso das classes
BC2 e BC3, para a competição der-
radeira desta modalidade que, tal
como em anos transatos, realiza-
se durante a Festa do Desporto
Escolar

Também os desportos de raquete
tiveram expressão no primeiro pe-
ríodo, nomeadamente o ténis, o
squash e o padel. O principal ob-
jetivo da atividade foi o de pro-

porcionar a prática destas moda-
lidades desportivas, tendo a maio-
ria dos participantes contactado
com alguns destes desportos
pela primeira vez.

Dado o número alargado
de participantes, foi incluída
na atividade uma pequena
estação de orientação de ma-
neira a manter todos os par-

ticipantes em atividade ao lon-
go de uma manhã, que decorreu

no Parque Desportivo da Água
de Pena. 

O QUE VAI SER FEITO
Em termos de futuro, a AMA

tem no seu planeamento de ati-
vidades a realização da concen-
tração de goalball, já em meados
deste mês, seguindo-se, como já
referido, o II apuramento de boc-
cia, além do slalom em cadeira
de rodas. Isto antes da Festa do
Desporto Escolar, onde as Ativi-
dades Motoras Adaptadas estão
devidamente integradas. O que
acontece há alguns anos, quando
os Jogos Especiais ganharam ou-
tro protagonismo.

Para depois da semana da Festa
do Desporto Escolar, está agen-
dado o Circuito Aquático para fi-
nalizar o ano letivo.

Sara Michelle Vieira Faria, 42 anos, na-
tural do Reino Unido, é licenciada em
Educação Física e Desporto pela Uni-
versidade da Madeira e com Mestrado
em Atividade Física (com populações
especiais). Possui Diploma Internacio-
nal em Ioga.
Treinadora de Boccia desde 2005 e
presentemente pelo Clube Desportivo
‘Os Especiais’, foi atleta federada no
andebol como guarda-redes pelo
Clube Desportivo Infante, durante 12
anos. 
Como professora, Sara Michelle esteve
sempre ligada ao apoio e ao ensino de
crianças e jovens com deficiência, que,
como comenta, “desde sempre foi a
minha grande motivação e dedicação”.
Em 2014 passou para a Direção de Ser-

viços do Desporto Escolar, como uma
das coordenadoras da Atividade Mo-
tora Adaptada (AMA). As suas funções
passam pela organização e dinamiza-
ção de atividades físicas adaptadas,
atividades de sensibilização nas esco-
las, através de demonstrações de mo-
dalidades específicas para a
deficiência, nomeadamente, o boccia,
o goalball e a modalidade adaptada, o
voleibol sentado.
“Trabalhar na Direção de Serviços do
Desporto Escolar tem sido um desafio
bastante positivo e enriquecedor onde
se destaca todo o trabalho de equipa,
a colaboração de todos com todos e
ainda a minha motivação e realização
por fazer aquilo que me faz verdadei-
ramente feliz”, refere Sara Michelle. 

BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO

ESCOLA

Presidente do Conselho Executivo – Rui Caetano 
Número de alunos – 1.365 (2º Ciclo 267; 3º Ciclo 552; Secundário
546; Cursos de Educação e Formação de Adultos (noturno): 2º Ciclo
14; 3º Ciclo – 45; Secundário – 106)
Número de alunos do DE – 122

NÚCLEOS DE MODALIDADE/RESPONSÁVEIS

Coordenador do DE – Ricardo Martins 
Atletismo - José Nélio Fernandes Ornelas
Atletismo - Sérgio Rafael de Sousa Abreu
Basquetebol - Fátima Margarida Camacho de Freitas Silva
Badminton – Ana Marisela Rodrigues Vieira Freitas
Futsal - Ricardo A. G. Ladeira
Futsal - Pedro Nuno da Silva Lourenço Brázio
Voleibol - Sandra José Gonçalves Figueira Baptista
Ginástica de Grandes Superfícies – Maria Daniela G. Freitas Nunes
Total de professores de Educação Física - 22

FIGURA63
É crescente o número 

de escolas/instituições presentes 
nas atividades da DSDE 

do departamento da AMA: 
52 em 2015/2016, 

57 em 2016/2017 e 63 em
2017/2018.
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Atividades Motoras Adaptadas integram oferta do Desporto Escolar. 
E mostram resultados animadores e com muita participação. 

págs. 34 e 35

Modalidades adaptadas a atletas especiais
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Duarte e Ricardo no
Mundial de andebol
O campeonato do mundo de

andebol em seniores masculi-
nos, que se realiza entre 10 e 28
de janeiro na Alemanha e Di-
namarca, contará com a pre-
sença dos árbitros olímpicos
madeirenses Duarte Santos e
Ricardo Fonseca, que assim vol-
tam a honrar o andebol nacional
e madeirense numa das mais
prestigiantes provas do mundo
do andebol.
A dupla madeirense deverá

ficar no grupo D, onde na 1ª
fase irá dirigir encontros das
selecções nacionais do Suécia,
Hungria, Qatar, Argentina, Egip-
to e Angola.
Refira-se que a seleção por-

tuguesa não conseguiu qualifi-
car-se para o evento, o mais im-
portante ao nível mundial no
andebol. A competição conta
com seleções como a França,
Brasil, Alemanha, Espanha ou
Suécia, seleções que irão fazer
de tudo para uma boa campa-
nha.
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Portugal com alguns 
contratempos 
El A Seleção Nacional sofreu 
alguns contratempos no estágio 
do Luso, mas a viagem que de-
correu ontem até Winthertur, na 
Suíça, decorreu com normalida -
de. Portugal disputa, entre hoje e 
domingo, a Yellow Cup, uma das 
muitas provas particulares que 
antecedem o Mundial da Alema-
nha e Dinamarca. 

Paulo Pereira, selecionador 
nacional, fez um balanço dos 
trabalhos: "O estágio correu 
bem, embora com alguns cons-
trangimentos, dado que o pivô 
Tiago Rocha e o lateral Belone 
Moreira tiveram problemas de 
ordem familiar e não chegaram a 
viajar. Ainda houve tempo para 
substituirmos Tiago Rocha por 
Paulo Moreno, mas em relação a 
Belone não foi possível, pelo que 
apenas viajaram 17 atletas para a 
Suíça", revelou o treinador, em 
declarações a Record. 

Portugal defronta hoje (17 h) a 
Tunísia, amanhã (18 11) o país an - 
fitrião e no domingo (1211) o ia -  

pão, sendo que a primeira e últi-
ma seleção preparam-se para o 
Mundial, entre os dias 10 e 27. 
• "Claro que o objetivo é sempre 

ganhar uma competição. Mas 
nem é o mais importante, pois 
temos muitos jovens no grupo, 
que estão a integrar-se, vão ter 
tempo de jogo e aderir ao proces-
so, para que no futuro possam ser 
uma opção na Seleção", explicou 
Paulo Pereira. 

Finda esta fase, a equipa das 
quinas voltará a concentrar-se 
em abril para preparar os dois jo-
gos com a França, a contar para o 
Grupo 6 de qualificação para 
Europeu do próximo ano, numa 
série liderada pelas duas equipas. 

Gabriel Oliveira no Arsenal 
O Arsenal. Devesa, lanterna-
vermelha do campeonato, tem 
novo treinador. Gabriel Oliveira, 
responsável pela subida do clube 
de Braga em 2015116 e com pas-
sagem pelo ABC, substituiu Do-
mingos Nunes.° A.R. 
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ANDEBOL 

Filipe Cruz 
ultima Mundial 

O ant igo in ternacional Fui 
pe Cruz está a ultimar Os prepa - 
rat ivos de Angola para o Mun -
dial de Alemanha e Dinamarca, 
entre os dias 10 e 29.0 treinador 
já se encontra na Polónia com a 
sua seleção, na última escala ate 
ao início da prova, no Grupo 1) 
(Copenhaga), frente ao Qatar 
de Frankis Carol (Sporting). "0 
Qatar foi vice-campeão mun-
dial há quatro anos e mantém 
um nivel muito elevado, com 
grandes jogadores", conside-
rou Filipe Cruz, que para além 
dos 16 atletas convocados con -
ta apenas com mais três reser-
vas, em vez do lote alargado de 
28, conforme o permitido pelos 
regulamentos. 
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