
  

PROVA DE ORIENTAÇÃO DE 
PRECISÃO: O SONHO DE DIANA 
FOI CUMPRIDO 
Agrupamento de Vale de Ovil  

A Escola EB 2,3/S de Baião 

acolheu, pela primeira vez, uma 

prova de orientação de precisão 

que animou vários cidadãos 

portadores de deficiência e a 

comunidade escolar em geral. 

Foi a 3 de Dezembro � Dia 

Internacional das Pessoas com 

Deficiências �, que os 

responsáveis do Núcleo de 

Desporto Adaptado do Serviço 

de Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Prelada se deslocaram a Baião para 

apoiarem o evento promovido pela Associação de Pais local e pelo Agrupamento de Escolas 

de Vale de Ovil.  

A modalidade, também conhecida por �Trail-O�, consiste na entrega de mapas de 

orientação aos participantes, que se deslocam por um determinado em busca dos diversos 

�pontos� ou �balizas� indicados no mapa. Ganha quem o fizer em menos tempo e com 

mais acerto.  

�Este é um desporto inclusivo, pois pode ser praticado por cidadãos com deficiência 

motora ou por cidadãos sem nenhuma deficiência�, referiu o professor de Educação Física 

da escola baionense Luís Geada. Isto porque alguns dos concorrentes se deslocaram com a 

ajuda de cadeiras de rodas. O mesmo responsável salientou que a iniciativa �valeu muito a 

pena, ainda por cima para assinalar uma data importante�, e que se vai repetir no futuro.  

A grande responsável pela realização da prova foi uma aluna do 11º da EB 2,3/S de Baião, 

chamada Diana e cujo sonho era ver uma prova de �Trail-O� na sua escola. �Deu-nos 

imenso prazer tornar este sonho realidade. Trouxemos do Porto 6 atletas e pudemos 

mostrar esta modalidade aos baionenses, nomeadamente a outros cidadãos com 

deficiência�, notou o enfermeiro Joaquim Margarido, do núcleo de Desporto do Hospital da 

Prelada.  

A prova, apoiada também pela Câmara de Baião, contou ainda com a participação de 

utentes do Centro de Actividades Ocupacionais de Chavães (Ovil) da Santa Casa da 

Misericórdia. O vice-presidente da autarquia Paulo Pereira e o vereador dos Assuntos 

Sociais, Manuel Durão, assistiram à iniciativa na companhia de Carlos Alberto Carvalho, 

director do Agrupamento de Escolas. No final todos os participantes foram vencedores.  
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