
«O desporto é uma

linguagem que nos une»
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve no Jamor, no

dia dedicado ao desporto adaptado 0 Iniciativa vai pôr o País a mexer
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A3.
a edição da Semana Eu-

ropeia do Desporto, sob

o lema Be Active, vai pôr
o País a mexer até sába-
do, dia em que o Terrei-

ro do Paço será palco da festa de

encerramento, com a realização
da corrida #BeActive. Com esta ini-
ciativa, que em Portugal tem o o
Alto Patrocínio do Presidente da

República, Marcelo Rebelo de Sou-

sa, a Comissão Europeia desafia a

população a ser ativa, num even-
to que decorre em simultâneo em
mais de 30 países.

O dia de ontem foi dedicado ao

desporto adaptado e no Comple-
xo Desportivo do Jamor estiveram
mais de duas centenas de jovens de
12 CERCIs do País, convidadas a

participar em várias modalidades,
tais como canoagem, atletismo,

corfebol, andebol, râguebi ou es-
calada, entre outras.

O ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, e o secretário
de Estado da Juventude e do Des-
porto, João Paulo Rebelo, asso-
ciaram-se a esta celebração do des-

porto e tiveram oportunidade de
conviver cornos jovens. «Mais do

que ser ativo é estar ativo.be acti-
ve, e esta semana é um desafio lan-
çado pela Comissão Europeia até 30
de setembro», explicou o ministro,
saudando a iniciativa destinada a

promover a prática regular de des-
porto e atrvidade física todo o ano.

«Tem um mote motivacional.
Independentemente da idade, da

condição física, de sermos porta-
dores de deficiência ou não, todos
nós podemos e devemos ser ativos.
O desporto adaptado tem cunho
forte na nossa sociedade e cada vez
mais tem presença ativa no mun-
do do desporto», acrescentou, su-

blinhando o facto de os jovens das

CERCIs terem podido experimen-
tar várias atividades. «No fundo,
isto é uma grande festa para eles.

Quem ganha com dias como este
são os portadores de deficiência, as

instituições, mas também as fe-
derações desportivas que têm um
nicho muito importante para a sua
atividade», apontou.

E reforçou: «Existia tradicio-
nalmente um conjunto da nossa
sociedade que não praticava des-
porto. Esse entendimento não che-

gava a uma franja grande da nos-
sa sociedade. Mas, felizmente,
esses muros foram- se esbatendo
e foram-se criando pontes. O des-
porto é uma linguagem que nos
une a todos. »

Os medalhados olímpicos Rosa
Mota e Carlos Lopes (atletismo) e

Nuno Delgado (judo) e a atual cam-
peã do Mundo e recordista mun-
dial dos 50 quilómetros marcha,



Inês Henriques, são alguns dos em-
baixadores da iniciativa europeia à

qual se associaram muitos outros
atletas.Ao longo da semana serão

promovidas várias as ações, como
o dia das Escolas, com as aulas
abertas da Associação Nuno Del-
gado, amanhã, na Faculdade de
Motricidade Humana, ou o En-
contro Vela Mais, na Doca de San-
to Amaro, no dia seguinte.

O fecho será sábado, com a

grande corrida no Terreiro do Paço.
No fundo, bons motivos para nin-
guém ficar parado!


