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SPORTING CLUBE DE BRAGA – Secção de Desporto Adaptado 

 
 

A Secção de Desporto Adaptado continuou o seu investimento na modalidade de 

Boccia, a modalidade mais representativa para pessoas com deficiência de elevado 

grau de dependência. 

Na época 2012-2013, o clube foi representado nas 7 divisões da modalidade, Individual 

BC1, Individual BC2, Individual BC3, Individual BC4, Pares BC3, Pares BC4 e Equipas. A 

equipa técnica e atletas ascenderam a 25 elementos que diretamente contribuíram 

para os excelentes resultados desportivos que foram obtidos ao nível local, regional, 

nacional e internacional. 

Nesta época, dois eventos internacionais marcaram o nosso clube e elevaram-no ao 

mais alto padrão do Boccia de alta-competição. A época iniciou-se com a participação 

de dois atletas nos Jogos Paralímpicos de Londres e terminou com a presença destes 

dois mesmos atletas no Campeonato da Europa da modalidade, os atletas Domingos 

Vieira e José Carlos Macedo. 

 

José Carlos Macedo foi mesmo a grande figura de Portugal nos Jogos Paralímpicos de 

Londres, transportando o símbolo do clube para a ribalta internacional, muito para 

além da exposição pública e do reconhecimento desportivo. José Carlos Macedo foi o 

herói nacional ao obter uma medalha de prata na prova de pares e a medalha de 

bronze individual. O símbolo do clube correu mundo, não só pela associação do atleta 

ao SC Braga, mas porque o símbolo esteve sempre presente no local mais focalizado 

pelas objetivas dos repórteres fotográficos e de televisão. 
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Domingos Vieira não conseguiu a projeção do seu companheiro de clube, mas esta sua 

primeira participação paralímpica veio confirmar o seu enorme potencial que necessita 

de tempo para se concretizar em resultados no mais elevado patamar da elite 

internacional.  

 

Já no final da presente época, José Carlos Macedo voltou a destacar-se pela conquista 

dos títulos de Campeão da Europa Individual e de Pares, no EuroBoccia que se realizou 

na cidade de Guimarães. 

Uma época internacional brilhante para José Carlos Macedo, confirmando o seu 

estatuto de número 2 do ranking europeu e número quatro do ranking mundial 

individual, e o número 1 ao nível de pares. 

Ao nível paralímpico, após Mário Peixoto e Eunice Raimundo terem conseguido a 

medalha de bronze em pares, nos jogos de Pequim, em 2008, o SC Braga vem 

confirmar a excelência dos seus atletas de Boccia, com uma fantástica conquista nos 

jogos de 2012, e encerrando a época internacional com dupla medalha nos 

campeonatos europeus. 

Domingos Vieira também provou o seu potencial, tendo atingido os 1/8 de final da 

prova. 
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A nível nacional a época também foi recheada de sucessos. O SC Braga sagrou-se 

campeão regional norte individual e de pares, bem como na fase final do campeonato 

nacional e no campeonato de Portugal. 

Atletas em destaque, novamente José Carlos Macedo e Domingos Vieira que foram 

campeões de Portugal nas respetivas categorias, e ainda Mário Peixoto e Eunice 

Raimundo que juntamente com José Carlos Macedo venceram todas as provas de 

pares do calendário nacional sagrando-se assim campeões de Portugal. 
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Ao nível de provas desportivas, o SC Braga também se destacou pela organização de 

vários eventos locais, os quais contribuíram decisivamente para a melhor preparação 

dos nossos atletas, como para a divulgação e expansão da modalidade na nossa região. 

Para além do plano puramente competitivo, foram várias as ações levadas a cabo no 

apoio à comunidade, tendo o Boccia como plano central de intervenção, 

nomeadamente em escolas e junto da população sénior e com outras deficiências. 

 

Para além de ações viradas puramente para o âmbito da divulgação da modalidade a 

outras populações, tivemos também ações em escolas que foram inovadoras por 

terem sido orientadas pelos nossos atletas, o que os tornou tema central da atenção 

dos mais jovens, situação que não é normal na relação com a pessoa com deficiência. 
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No plano da formação, temos a destacar o convite formulado pela Academia 

Paralímpica Brasileira e pela Associação Nacional de Desportos para a Deficiência do 

Brasil, para que um nosso técnico desportivo, Prof. Luís Marta, tenha ministrado um 

curso para treinadores de Boccia. Este curso decorreu no Rio de Janeiro, durante 4 

dias, tendo tido a participação de técnicos de todos os Estados brasileiros.  

Ainda, destacamos o convite da Associação Nacional de Desporto para a Paralisia 

Cerebral (PCAND) e da Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD), 

para que o mesmo técnico pudesse ser o responsável pela futura formação de 

treinadores de Boccia em Portugal e responsável pela elaboração dos respetivos 

manuais de formação. 

O nome do Sporting Clube de Braga e o exemplo da sua organização e dinâmicas 

técnicas estiveram sempre presentes. O clube passou a ser reconhecido como um 

exemplo para outras realidades internacionais e nacionais, não só pelos seus 

resultados mas também pelas dinâmicas que tem implantadas que sustentam o 

sucesso desportivo. Para além destas duas ações de destaque, também estivemos 

presentes em colóquios e formações diversas onde fomos expor a nossa organização e 

exemplo, o que em muito reforçou a ideia de que somos uma referência nacional e 

internacional. 

 

Outras ações foram implementadas para divulgar o clube e a modalidade. O destaque 

vai para a exposição fotográfica “À Conquista…” um verdadeiro sucesso em escolas, 

faculdades, museus, onde quer que ela tenha passado. A imagem do nosso Guerreiro 
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do Minho tem feito furor, pela diferença é certo mas essencialmente por desmistificar 

a imagem da pessoa com deficiência mostrando o lado lutador, alegre, empenhado e 

de conquista dos nossos atletas.  

 

Desta forma, o Sporting Clube de Braga tem ultrapassado a prática desportiva e a 

necessidade de resultados desportivos, intervindo também na sociedade, sendo um 

agente ativo na mudança de atitudes para com a pessoa com deficiência no sentido de 

valorizar as suas potencialidades, qualidades e competências. 

José Carlos Macedo foi mesmo cabeça de cartaz de uma ação da Cruz Vermelha 

Portuguesa, como referencia num vídeo promocional da campanha “Ponto Vermelho”, 

de forma a fazer aderir a população a uma causa social para compra ou doação de 

roupas para famílias carenciadas. 

 

Quanto valor acrescentado para o clube tem sido possível com estas ações? 

Certamente muito, mais do que possivelmente podemos imaginar, pois contribuímos 

para a alteração de mentalidades e para a inclusão social da população com 
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deficiência, não esquecendo os momentos altos de reconhecimento público no Estádio 

AXA, momentos de incrível intervenção social em que os nossos sócios e o público em 

geral se confrontam com a valorização da pessoa com deficiência através do desporto. 

Já não são raros os textos noticiosos que fazem notar a individualidade do SC Braga 

neste campo, relevando o papel fundamental que tem tido para com esta população e 

sendo dado como exemplo a seguir e a apoiar. 

Ao nível do reconhecimento público temos a registar as medalhas de mérito municipal 

atribuídas ao atleta José Carlos Macedo e ao técnico Luís Marta, bem como a 

conquista dos Galardões “O Minhoto” pelo atleta Domingos Vieira na categoria de 

Desporto Adaptado e ainda ao técnico Luís Marta na categoria de Treinador. 

 

Outros reconhecimentos temos a destacar, como a nomeação do técnico Luís Marta 

para Treinador do Ano pela Confederação de Desporto de Portugal, o qual foi votado 

pelo público e por especialistas da área desportiva, tendo alcançado a fase final da 

votação, numa gala realizada no Casino Estoril e televisionada para todo o país. 
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Grande conquista na presente época, e a qual 

se agradece a toda a massa associativa deste 

grande clube, é a atribuição de uma viatura 

adaptada para os atletas da secção. Dadas as 

suas enormes limitações físicas, este 

equipamento veio colmatar a maior 

dificuldade da secção que era a mobilidade dos 

seus atletas. Este vai ser um dos fatores 

decisivos para o futuro, para além de outras 

grandes conquistas desta época como a atribuição de uma sede pela Câmara 

Municipal de Braga, a melhoria das instalações para treino, e a sensível melhoria nos 

equipamentos desportivos para competição. 

Para registo ficam as conquistas desportivas desta época, as quais nos orgulham e 

fazem com que seja maior a nossa responsabilidade futura. 

 

Resultados de destaque na época 2012-2013 

- Campeões da Europa Individual e de Pares, EuroBoccia – Guimarães’2013 

- Medalhas de prata em pares e de bronze individual nos Jogos Paralímpicos de Londres’2012 

- Campeões de Portugal Individual BC3 e BC4 e em Pares BC3 

- Campeões Nacionais, na Fase Final, Individual BC3 e BC4 e em Pares BC3 

- Campeões Regional Norte, Individual BC3 e BC4 e em Pares BC3 


