
In the Paralympic Games, João Paulo Fernandes 
knows only the taste of victory.  In two 
participations, Athens and Beijing, he won four 
medals. In the English capital city, it will be  
as always: «ball after ball, game after game»,  
in search of excellence.

«To win. To win. To win. » With this motto in 
his mind, Alberto Baptista is going to start 
the marathon. The athlete, who integrates the 
Paralympic Preparation Project, is aware of the 
event´s great competitiveness. Therefore, he trains 
very hard, in order to be better day after day. 

Nos Jogos Paralímpicos, João Paulo Fernandes 
apenas conhece o sabor da vitória. Em duas 
participações, em Atenas e Pequim, conseguiu quatro 
medalhas. Na capital inglesa será como sempre: 
«bola a bola, jogo a jogo», procurando a excelência.

Baptista vai arrancar para a maratona. O atleta, que 
integra o Projecto de Preparação Paralímpica, está 
consciente da grande competitividade do evento.  
Por isso, treina afincadamente, procurando evoluir 
de dia para dia.

João Paulo Fernandes:  
«I am grateFul to sPort»

João Paulo Fernandes:
«estou grato  
ao desPorto»

Carlos teixeira: 
Presidente da Câmara 
muniCiPal de loures

alberto baPtista:
trabalho e dediCação 
Para venCer

Carlos teIxeIra: 
the mayor oF loures 

alberto baPtIsta:
Work and dedICatIon  
to WIn

Igualdade, inclusão e excelência desportiva são 
objectivos partilhados tanto pelo Comité Paralímpico 
de Portugal como pelo Município de Loures.  
O protocolo entre ambas as instituições foi 
estabelecido em 2010, mas a paixão da cidade pelo 
desporto e seu desenvolvimento já vem de trás. 

Equality, inclusion and sport excellence are 
objectives shared by both Portugal Paralympic 
Committee and the Municipality of Loures. The 
protocol between both institutions appeared in 
2010, but the city’s passion for sports and their 
development comes from much earlier.
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remo:  
Para amantes do desPorto  
e da natureza

roWIng: 
For lovers oF sPort and nature 
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mensagem do Presidente do ComitÉ 
ParalÍmPiCo de Portugal  
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF 
THE PORTUGAL PARALYMPIC COMMITTEE

Portugal Paralympic Committee, all along 
the road of days, weeks, months and three 
years and a half that meanwhile have passed 
since the Committee’s birth, keeps a process 
of  increase and deepening that is not an 
exaggeration to underline.  

The 7th March marked the opening of new 
doors that the Paralympic movement, in 
its diversity, must go through in order to 
install. On that day, we signed a Protocol of 
Cooperation with the Rio Maior Higher School 
for Sport, an establishment of Santarém 
Polytechnic Institute, which symbolizes 
the first of many steps on a work platform 
born from the will of the involved entities to 
promote the divulgation, the development and 
the defence of the Paralympic movement. The 
activation of the protocol means to PPC the 
materialization of one dream, namely that of 
involving the Academy directly in a territory 
until now very reserved and hermetic.  I state 
again, what I said publicly when we signed 
the document:  «We must open, grow, develop 
and only with everybody’s participation we 
can materialize this wish. »

On the 19th March, the PPC Plenary 
Assembly met. Without describing in detail 
how things ran and the decisions made, 
some aspects deserve nevertheless a 
note in Paralympic News due to their 
relevance.  By unanimous deliberation, the 
Assembly approved the regulations that create 
the Paralympic Forum of Portugal, the objective 
of which is to create a space of interaction 
for different personalities and entities. It is a 

UM ALICIANTE 
CRESCENdO
AN ALLURING 
INCREASE 

O Comité Paralímpico de Portugal, na senda 
do que têm sido os dias, as semanas,  
os meses e os três anos e meio entretanto 
decorridos desde o seu surgimento, mantém 
um processo de crescendo e aprofundamento 
que não será demais destacar.

O dia 7 de Março foi o abrir de novas portas, 
que o paralimpismo, na sua diversidade, 
deverá atravessar para se instalar. Assinou-
se nessa data um Protocolo de Cooperação 
com a Escola Superior de desporto de Rio 
Maior, do Instituto Politécnico de Santarém, 
que simboliza o primeiro de muitos outros 
passos a dar numa plataforma de trabalho que 
surge da vontade das entidades envolvidas de 
promover a divulgação, o desenvolvimento e 
a defesa do movimento paralímpico. Para o 
CPP, a operacionalização do protocolo significa 
a concretização de um dos seus sonhos, 
nomeadamente o de envolver a academia 
de um modo muito directo num território 
até agora muito reservado e hermético. 
Reafirmo o que disse publicamente aquando 
da assinatura do documento: «É preciso abrir, 
crescer, desenvolver e só com a participação 
de todos tal desiderato será concretizável.»

No dia 19 de Março, realizou-se a Assembleia 
Plenária do CPP. Sem descrever de forma 
exaustiva como decorreu e as respectivas 
decisões, existem, contudo, aspectos que 
pela sua relevância devem ser assinalados na 
Paralympic News.

Por deliberação unânime, foi aprovado  
o regulamento que institui o Fórum 

Paralímpico de Portugal, com o objectivo 
de criar um espaço de interacção de 
personalidades e entidades distintas. Trata-se 
de um órgão de consulta e aconselhamento 
na definição das grandes linhas gerais  
de actuação do CPP, sendo expectável  
que se traduza ainda num contributo para  
o desenvolvimento dos ideais do movimento 
paralímpico em Portugal e no Mundo. 

A ratificação pela Assembleia Plenária 
da decisão da Comissão Executiva de 
candidatura à organização do Campeonato 
do Mundo de Atletismo de 2015 (IPC) deve 
ser assumida como uma medida com visão 
de futuro. Pela sua dimensão e magnitude, 
é espectável que este evento tenha um 
impacto positivo na prática desportiva e no 
interesse do público, graças à visibilidade 
que irá atribuir à modalidade e ao desporto 
para pessoas com deficiência em geral.

Num claro posicionamento visionário,  
a Assembleia Plenária deliberou  
que a Comissão Executiva fique mandatada 
para desenvolver todos os procedimentos 
que visam garantir atempadamente  
o processo negocial de apoio público  
e privado ao Ciclo Paralímpico Rio 2016. 

Por fim, mas não menos importante, bem 
pelo contrário, regista-se o continuado 
crescimento da «família paralímpica», ao terem 
sido admitidas, como membros ordinários, 
a Federação de desportos de Inverno de 
Portugal e a Federação Portuguesa de 
Atletismo. Irão juntar-se a muitas outras, 

MARÇO 2012



unidas, certamente, por uma vontade comum 
de participar na construção e afirmação do 
projecto paralímpico em Portugal, visando a 
Igualdade, Inclusão e Excelência desportiva.

Mesmo num contexto económico e financeiro 
adverso, o projecto paralímpico reforça-se 
a cada dia. Estamos perante um aliciante 
crescendo, apenas possível face ao interesse, 
ao empenho e à disponibilidade de muitos. 
A todos, o meu sincero Obrigado!  

humberto santos
Presidente do Comité Paralímpico de Portugal

consultative and counselling organ for the 
definition of the PPC’s great general lines of 
action; we expect that the Forum will also 
contribute to the development of the Paralympic 
Movement ideals in Portugal and in the world.

The ratification by the Plenary Assembly of the 
Executive Committee’s decision concerning the 
candidature to the organization of the 2015 IPC 
World Athletics Championship is a measure 
with insight into the future. By its dimension 
and magnitude, we expect this event will have 
positive impact on the practice of sports and 
on the public interest, thanks to the visibility 
it will attribute to athletics and to sports in 
general for people with disabilities. 

In a clear visionary position, the Plenary 
Assembly deliberated that the Executive 
Committee shall have a mandate to develop 
all procedures to ensure the negotiations 
process of public and private support to the 
Rio 2016 Paralympic Cycle. 

And now the last, but not the least, on the 
contrary, we register the continuous growth 
of the «Paralympic family».The Portuguese 
Winter Sports Federation and the Portuguese 
Athletics Federation joined many others, 
as ordinary members, surely united in the 
common will to participate in the construction 
and affirmation of the Paralympic project in 
Portugal, aiming at equality, inclusion and 
sport excellence. 

Even in an adverse economic and financial 
context, the Paralympic Project gets stronger 
day after day. We are before an alluring 
increase, only possible due to the interest, 
commitment and availability of many people.
To all of them my most sincere thank you!   

humberto santos
President of the Portugal Paralympic Committee

MAIS DO QUE APLAUDIR, APOIAR
Fundação Galp Energia, a Cidadania Positiva é fazer mais.

No desporto Paralímpico, como em muitas outras áreas, sociais, culturais, 
desportivas e ambientais, a Fundação Galp Energia nasceu para ter um papel 
ativo na sociedade. Esta convicção leva-nos a procurar nada menos que 
a excelência. A ir mais além. A transformar a nossa energia positiva em 
cidadania positiva. Por isso, não nos limitamos a aplaudir o esforço, 
a paixão, a dedicação ou a lição de vida que cada atleta olímpico nos 
oferece. Com o nosso apoio ao Projeto de Preparação Paralímpica Londres 
2012 vamos contribuir para criar condições de qualidade e dignidade 
para a preparação dos atletas de desporto adaptado. E, independentemente 
dos resultados que venham a obter nas próximas Paraolimpíadas, nós cá 
estaremos no fim para lhes dar a mais que merecida salva de palmas. 
Porque, afinal, também eles fazem mais que o esperado.

a cidadania positiva
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em busCa 
da Próxima vitória

LOOkING FOR 
THE NExT vICTORY

«Ganhar. Ganhar. Ganhar.» É com este lema 
em mente que Alberto Baptista vai arrancar 
para a maratona. O atleta, que integra  
o Projecto de Preparação Paralímpica, 
está consciente da grande competitividade 
do evento. Por isso, treina afincadamente, 
procurando evoluir de dia para dia.

Em Londres, Alberto Baptista poderá fazer  
a sua estreia nos Jogos Paralímpicos. No 
entanto, o atletismo em cadeira de rodas já  
o colocou à prova em vários palcos, dos quais 
se destacam os Campeonatos da Europa e do 
Mundo. Foi no Campeonato do Mundo IWAS 
2009, realizado em Bangalore (índia), que 
conseguiu um dos seus principais feitos:  
a medalha de prata, nos 5000 metros. 

Natural do Porto, o atleta da Associação 
Moinho de vermoim, hoje com 41 anos, 
começou muito novo a praticar  
a modalidade, tinha 15 anos. Antes, passou 
pelo basquetebol, mas foi o atletismo  
que despertou a sua atenção. Para alcançar 
o sucesso, muito contribuíram o primeiro 
treinador, Professor João Rodrigues,  
e a família, que sempre lhe deram todo  
o apoio.

Faça chuva ou sol, Alberto Baptista cumpre 
treinos bidiários para poder competir  
ao mais alto nível e continuar a somar 
triunfos. «Nunca estou satisfeito com o que 

«To win. To win. To win. » With this motto  
in his mind, Alberto Baptista is going to start 
the marathon. The athlete, who integrates the 
Paralympic Preparation Project, is aware of 
the event´s great competitiveness. Therefore, 
he trains very hard, in order to be better day 
after day. 

In London, Alberto Baptista may have his début 
in the Paralympic Games. However, wheelchair 
athletics has already put him to trial on several 
stages, where the European and World 
Championships stand out. It was in the IWAS 
2009 World Championship, which took place 
in Bangalore (India), that he had one of his best 
performances: the 5000m silver medal. 

Born in Oporto 41 years ago, this athlete of the 
Associação Moinho de vermoim, started very 
young practicing the sport, he was then 15 years 
old. Before that, he had played basketball, but 
athletics called his attention. His first coach, 
Professor João Rodrigues, and his family were 
great contributors to the athlete´s success,  
for they never denied their support. 

Whether it is raining or shining, Alberto Baptista 
does his training every two days in order to be 
able to compete at the highest level and to go on 
collecting triumphs.  «I am never satisfied with 
what I have done before», he says, revealing 
an insatiable will to win. Besides the prizes he 
conquered, sport has brought him other equally 
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já fiz», confessa, revelando uma insaciável 
vontade de vencer. Além dos prémios 
conquistados, o desporto trouxe-lhe  
outras vitórias, também elas importantes: 
«saúde, reconhecimento e, principalmente, 
tornei-me numa pessoa melhor, sem 
qualquer tipo de problemas comigo  
e com os outros». A paixão pela modalidade  
criou-lhe, inclusive, uma nova meta: 
ambiciona treinar as novas gerações  
de atletas. «vou tentar transmitir tudo  
o que aprendi, para que possam ser muito 
melhores do que eu.» 

Quando questionado sobre o actual  
cenário do atletismo em cadeira de rodas  
em Portugal, Alberto Baptista lamenta  
o panorama: «O apoio é quase nulo, valendo o 
contributo de alguns atletas, como  
é o meu caso, que tudo fazem para que  
haja progresso. Não tem sido fácil».

Nos Jogos Paralímpicos, Alberto deverá 
participar na maratona (T54), «uma das 
provas mais competitivas». A tarefa não  
será fácil, pois os adversários têm muito valor 
e vão querer demonstrar todo o seu potencial. 
Mas está confiante: «vou apresentar-me com 
o trabalho de casa bem feito e darei o meu 
melhor. Se conseguir ficar no Top 10 será 
muito bom». 

«Nunca estou satisfeito  
com o que já fiz», confessa, 
revelando uma insaciável 
vontade de vencer.

 «I am never satisfied with  
what I have done before»,  
he says, revealing an insatiable 
will to win.

MARCH 2012

important victories: «health, recognition and, above 
all, I became a better person, without any kind of 
problems with myself or with other people». His 
passion for the sport put him a new challenge: he 
wants to train the new generations of athletes.  
«I am going to try and transmit everything I have 
learned so that they can be much better than me. » 

When asked about the present day situation of 
wheelchair athletics in Portugal, Alberto Baptista 
regrets the panorama: «Support is almost inexistent, 
in spite of the valuable contribution of some athletes, 

as my case is, who do everything in order to make 
some progress. It has not been easy».

In the Paralympic Games Alberto will probably 
run the marathon (T54), «one of the most 
competitive events. » The task will not be easy, 
because his opponents have great value and will 
want to show all their potential. Nevertheless, 
Alberto Batista is confident: «I will be there with 
my homework done and I will do my best. If  
I manage to stay among the Top 10, that will  
be good». 
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«estou grato 
ao desPorto»

«I AM GRATEFUL 
TO SPORT»

«Foi uma oportunidade 
que caiu do céu». É assim 

que João Paulo Fernandes 
classifica a demonstração  

de boccia feita na sua  
escola, quando decorria  

o 6.º ano lectivo.

«It was an opportunity  
that fell from heaven».  

João Paulo Fernandes defines 
so the exhibition of boccia  

he did in his school, during  
the sixth form.

Nos Jogos Paralímpicos, João Paulo Fernandes 
apenas conhece o sabor da vitória. Em duas 
participações, em Atenas e Pequim, conseguiu 
quatro medalhas. Na capital inglesa será como 
sempre: «bola a bola, jogo a jogo», procurando 
a excelência.

«Foi uma oportunidade que caiu do céu».  
É assim que João Paulo Fernandes classifica 
a demonstração de boccia feita na sua escola, 
quando decorria o 6.º ano lectivo. A professora 
de Educação Física ficou convencida com  
os benefícios da modalidade e o responsável 
pelo exercício, Luís Ferreira, hoje treinador  
do atleta, descobriu potencial no jovem de  
vale de Cambra. Começou a treinar, mas  
entrar em competições estava longe de ser 
a sua meta. «Na altura tinha pouco interesse, 
estava habituado a um ciclo de vida, que 
se restringia a escola, fisioterapia e casa», 
relembra João Paulo. Rapidamente a incerteza 
passou a paixão e o boccia tornou-se na sua 
segunda família. A modalidade abriu-lhe  
os horizontes e ajudou-o a ter uma melhor 
atitude perante o mundo, como sublinha o 
treinador. João Paulo reconhece essa  
melhoria. «Estou grato ao desporto. Quando  
se faz parte de uma equipa, os resultados 
saltam à vista. Foi através desse trabalho 
conjunto que fui evoluindo cada vez mais  
e que consegui atingir os títulos que tenho», 
explica o atleta.

No desporto não existem lugares cativos  
e João Paulo está consciente disso. Sabe  
que tem talento e que pode dar muito ao boccia, 
mas é preciso ter alternativas. Por isso, decidiu 
estudar. A licenciatura em Novas Tecnologias 
de Informação é exigente, mas tem-lhe permito 
o tempo necessário para se preparar para 
a prova máxima do desporto. Faz treinos 
bidiários, de terça a sexta-feira, e a preparação 
corre dentro dos parâmetros estabelecidos.

In the Paralympic Games, João Paulo 
Fernandes knows only the taste of victory.  
In two participations, Athens and Beijing, he 
won four medals. In the English capital city, it 
will be as always: «ball after ball, game after 
game», in search of excellence. 

«It was an opportunity that fell from heaven». 
João Paulo Fernandes defines so the 
exhibition of boccia he did in his school, 
during the sixth form. The Physical Education 
teacher was convinced about the benefits 
of the sport and the person responsible 
for the exercise, Luís Ferreira, now the 
athlete’s coach, discovered some potential in 
the young man from vale de Cambra. João 
Paulo started training, but competing was 
far from his targets. «At that time I was not 
much interested, I was used to a cycle of 
life restricted to school, physiotherapy and 
home», João Paulo recalls. Quickly incertitude 
turned into passion and boccia became his 
second family.  The sport opened him new 
horizons and helped him get a better attitude 
towards the world, as his coach underlines. 
João Paulo acknowledges this improvement. 
«I am grateful to sport. When you are part 
of a team, the results become visible. It was 
by working together that I evolved more and 
more and managed to achieve the titles I 
possess», the athlete, explains.

In sport, there are no exclusive places and 
João Paulo is aware of that. He knows he 
has talent and can give a lot to boccia, but he 
must have alternatives. Therefore, he decided 
to study. His university degree in New 
Technologies of Information is demanding, 
but allows him some time needed to prepare 
for the highest event in sport. He trains 
twice a day, from Tuesday to Friday, and his 
preparation is running within previously set 
parameters. 
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LUTAR PARA vENCER
Aos 28 anos, João poderá cumprir a sua 
terceira participação em Jogos Paralímpicos. 
Em Atenas 2004 e Pequim 2008 os resultados 
não podiam ter sido melhores: duas medalhas 
de ouro na Grécia (equipas mistas e individual); 
na China, prata em equipas mistas e ouro 
em individual. Até agora, esta é a sua melhor 
recordação desportiva. «Não tenho adjectivos 
para classificar esta competição, tão grandiosa 
e bem organizada. É sem dúvida uma realidade 
que preenche os sonhos de todos os atletas», 
afirma, sem esquecer a prova que o lançou para 
o primeiro pódio: a Taça do Mundo 2003, na 
Nova Zelândia, onde se estreou em grande pela 
selecção, com o ouro individual e colectivo.

Se tudo correr como se espera, em Londres 
representará Portugal em Individual BC1 e 
Equipas. Trabalha com o objectivo de conquistar 
o ouro, com a filosofia que o encoraja a dar 
sempre o melhor: pensar jogo a jogo e lutar 
pelos seus objectivos, como faz em tudo na 
vida. «Tenho-me dado muito bem assim e sou 
feliz», conclui.

FIGHTING TO WIN 
At the age of 28, João will be able to fulfil his 
third participation in Paralympic Games.  In 
Athens 2004 and Beijing 2008, the results 
could not be better: two gold medals in Greece 
(mixed teams and individual), while in China 
he won silver in mixed teams and gold in 
individual. Until now, this is his best memory 
concerning sport.  «I have no adjectives to 
classify this competition, so great and well 
organized. doubtless, this reality fulfils the 
dreams of all athletes. », he says, without 
forgetting the event that put him on his first 
podium: the 2003 World Cup, in New Zealand, 
where he had his great debut in the national 
team, with individual and collective gold. 

If everything runs smoothly as he expects, in 
London he will represent Portugal in Individual 
BC1 and Teams events. He works with the 
objective of winning gold, with the philosophy that 
encourages him to give always his best: to think 
game after game and to fight for his objectives, 
as he does in every situation in his life. «I feel very 
well this way and I am happy», he concludes.

Em Atenas 2004 e Pequim 
2008 os resultados não 
podiam ter sido melhores: duas 
medalhas de ouro na Grécia 
(equipas mistas e individual); na 
China, prata em equipas mistas 
e ouro em individual.

Athens 2004 and Beijing 2008, 
the results could not be better: 
two gold medals in Greece 
(mixed teams and individual), 
while in China he won silver 
in mixed teams and gold in 
individual.
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Carlos teixeira, Presidente da Câmara 
muniCiPal de loures:

«os atletas ParalÍmPiCos  
Já nos habituaram a 

exCelentes desemPenhos»
CARLOS TEIxEIRA, THE MAYOR OF LOURES:

«PARALYMPIC ATHLETES HAvE 
ACCUSTOMEd US TO ExCELLENT 

PERFORMANCES»
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Igualdade, inclusão e excelência desportiva 
são objectivos partilhados tanto pelo 
Comité Paralímpico de Portugal como pelo 
Município de Loures. O protocolo entre 
ambas as instituições foi estabelecido em 
2010, mas a paixão da cidade pelo desporto 
e seu desenvolvimento já vem de trás. 
Carlos Teixeira, presidente da C.M. Loures, 
acredita no trabalho que está a ser realizado 
e mostra-se confiante na performance dos 
atletas nacionais em Londres.

Quando Começou o aPoio da C.m. 
loures ao ComitÉ ParalÍmPiCo  
de Portugal (CPP) e Que razões  
o motivaram? 
Começou em Julho de 2010, quando 
assinámos um protocolo de colaboração 
com o CPP, o qual visa a promoção, 
desenvolvimento e organização do desporto 
paralímpico. A igualdade, inclusão e 
excelência desportiva também fazem parte da 
matriz de prioridades do Município de Loures, 
fazendo todo o sentido acolher um projecto 
desta índole. Também é importante salientar 
que promovemos há muitos anos a natação 
adaptada e que das piscinas municipais da 
GesLoures saíram campeões como a Leila 
Marques e o david Grachat.

Como ParCeiro instituCional  
do CPP, Quais as PrinCiPais 
Funções e resPonsabilidades  
da C.m. loures?
A C.M. Loures foi o primeiro patrocinador 
institucional do CPP. A principal medida 
que se impôs foi a obtenção de um espaço 
adequado para a instalação da sede do 
Comité. O edifício do Fanqueiro, na cidade  

Equality, inclusion and sport excellence 
are objectives shared by both Portugal 
Paralympic Committee and the 
Municipality of Loures. The protocol 
between both institutions appeared in 
2010, but the city’s passion for sports 
and their development comes from much 
earlier. Carlos Teixeira, the Mayor of 
Loures, believes in the work in progress 
and he is confident about the national 
athletes’ performance in London. 

WHEN dId THE MUNICIPALITY OF 
LOURES BEGIN SUPPORTING PORTUGAL 
PARALYMPIC COMMITTEE (PPC) ANd WHAT 
WERE THE REASONS FOR THAT SUPPORT? 
It began in July 2010, when we signed 
a protocol of cooperation with PPC, 
aiming at the promotion, development and 
organization of Paralympic sport. Equality, 
inclusion and sport excellence are also part 
of the priorities matrix in the Municipality 
of Loures; therefore, it makes sense to 
welcome a project of this kind. It is also 
important to underline that we have been 
promoting since long adaptive swimming 
and that champions like Leila Marques and 
david Grachat came from the GesLoures  
municipal pools. 

AS AN INSTITUTIONAL PARTNER  
OF PPC, WHAT ARE THE MAIN FUNCTIONS 
ANd RESPONSIBILITIES OF LOURES  
CITY COUNCIL?
Loures City Council was the first institutional 
sponsor of PPC. The main measure adopted 
was to obtain an adequate space to install 
the Committee’s head-office. The building 
at Fanqueiro, in the city of Loures, suffered 

de Loures, beneficiou de obras e, cinco 
meses depois, em dezembro de 2010,  
o espaço foi inaugurado.
Além da disponibilização do edifício para  
a sede, comprometemo-nos, dentro das 
nossas disponibilidades, a dar apoio logístico 
ao funcionamento e às acções do CPP.

no Que Consiste o aPoio  
da C.m. loures ao CPP?
desde 2010, Loures assegura ao CPP um 
apoio financeiro anual de 30 mil euros. 
Gostaríamos de poder reforçar esse valor 
este ano, que assinala os Jogos Paralímpicos 
de Londres, mas não será fácil, tendo em 
conta as grandes restrições financeiras a que 
os municípios estão sujeitos.

Como analisam o trabalho 
realizado Pelo CPP?
Uma missão nobre e difícil, desempenhada 
por uma instituição que ainda não completou 
quatro anos de existência, responsável pela 
promoção, desenvolvimento e organização 
do desporto adaptado em Portugal e pela 
preparação da participação nos Jogos 
Paralímpicos. Tenho acompanhado e acredito 
no trabalho desenvolvido pela equipa dirigida 
pelo Humberto Santos, um lourense que há 
longos anos se dedica às causas das pessoas 
portadoras de deficiência. Infelizmente,  
a comunicação social dá cada vez menos 
visibilidade ao desporto adaptado.

Quais as exPeCtativas da C.m. 
loures em relação aos Jogos 
de londres12? a Qualidade 
e a motivação dos atletas 
Portugueses deixam-vos 
ConFiantes de Que serão  
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some works and, five months later,  
in december 2010, it was the inauguration 
of that space.  Besides making available 
the head-office building, we are committed, 
within our possibilities, to support logistically 
the PPC’s functioning and activity.  

HOW dO LOURES CITY COUNCIL  
SUPPORT PPC? 
Since 2010, Loures has been granting the 
PPC in terms of financial support thirty 
thousand euro per year. We would like 
to be able to reinforce that amount this 
year, because it is the year of the London 
Paralympic Games, but it will not be easy, 
taking into account the great financial 
restrictions that the municipalities  
are suffering. 

HOW dO YOU ANALYSE THE WORk  
THAT PPC IS dOING?
It is a noble and difficult mission, 
accomplished by an institution that  
is not yet four years old. Nevertheless,  
it is responsible for the promotion, 
development and organization of adaptive 
sport in Portugal and for the preparation  
of our participation in the Parlympic 
Games. I follow and believe in the work 
developed by the team led by Humberto 
Santos, a citizen of Loures that for long 
has been devoting his activity to the people 
with disabilities. Regrettably, the media  
are giving less and less visibility to 
adaptive sport. 

WHAT ARE THE LOURES CITY COUNCIL 
ExPECTATIONS ABOUT THE LONdON  
2012 GAMES? dO THE QUALITY ANd 
MOTIvATION OF THE PORTUGUESE 
ATHLETES ALLOW YOU TO HOPE  
FOR SOME GOOd RESULTS  
ANd MEdALS?
London 2012 will surely be “the cherry 
on top of the cake”, the conclusion of a 
very hard work. Paralympic athletes have 
accustomed us to excellent performances 
and they are cause of pride for all of us.  
We are confident that our team will achieve 
good results. 

WHAT MESSAGE WOULd YOU LIkE  
TO LEAvE TO OUR ATHLETES?
I wish them the greatest success and total 
personal fulfilment in terms of sport. If they 
are able to bring some medals, so much  
the better, for we need to raise the country’s 
self-esteem. If that is not possible, let us 
materialize the Olympic spirit of participation 
and comradeship. 

atingidos bons resultados  
e medalhas?
Seguramente, Londres 2012 será «a cereja 
no topo do bolo», o culminar do trabalho 
arduamente desenvolvido. Os atletas 
paralímpicos já nos habituaram a excelentes 
desempenhos e são motivo de orgulho 
 para todos nós. Estamos confiantes  
que serão atingidos bons resultados pela 
nossa selecção.

Que mensagem gostariam de 
Passar aos nossos atletas?
desejo-lhes os maiores sucessos e a plena 
realização pessoal em termos desportivos. 
Se puderem trazer mais umas medalhas para 
Portugal tanto melhor, que bem precisamos 
de elevar a auto-estima do país. Se não for 
possível, que se cumpra o espírito olímpico 
de participação e camaradagem.

Carlos Teixeira, presidente 
da C.M. Loures, acredita 
no trabalho que está a ser 
realizado e mostra-se confiante 
na performance dos atletas 
nacionais em Londres.

Carlos Teixeira, the Mayor  
of Loures, believes in the work 
in progress and he is confident 
about the national athletes’ 
performance in London. 
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remo: Para amantes 
do desPorto  

e da natureza
ROWING: FOR LOvERS 

OF SPORT ANd NATURE 

Discipline, competitive mind, capacity  
to suffer and surpass difficulties, these 
are the parameters of adaptive rowing, 
one of the most complete sports in terms 
of physical demand, as well as in terms  
of contact with nature

More and more people and associations 
seek to work with the Portuguese Rowing 
Federation, in the leisure area of “Rowing 
Without Limits”. Physically a very healthy 
sport, it exercises the muscles of nearly  
all the body. Positive points increase when 
we add mental and physical endurance, 
team spirit and outdoor practice. However, 
the high-competition side is before a 
difficult reality as athletes with aptitude  
to participate in major events are few.  
Many were the challenges, but the athletes 
did not go on, alleging lack of support, 
difficult transport, because stages are  
far from their families or even because 
training is hard. 

The sport’s practice is under several 
conditioning factors. The traditional clubs 
(some more than a hundred years old) are 
not equipped with the necessary facilities 
and financial support for modernisation  
is scarce. «Municipalities and Government, 

Disciplina, mentalidade competitiva, 
capacidade de sofrimento e de superar 
dificuldades. Eis os parâmetros do remo 
adaptado, uma das modalidades mais 
completas no plano da exigência física,  
mas também no contacto com a natureza.

Cada vez mais pessoas e associações 
procuram trabalhar com a Federação 
Portuguesa de Remo, na área de lazer  
do Remo Sem Limites. Fisicamente,  
é um desporto muito saudável, que exercita 
os músculos de quase todo o corpo. Os 
pontos positivos aumentam, se juntarmos 
a resistência mental e física, o espírito de 
equipa e a prática ao ar livre. No entanto,  
a vertente da alta competição enfrenta 
uma realidade difícil, contando com poucos 
atletas aptos para participar nas grandes 
provas. Muitos foram desafiados, mas não 
conseguiram continuar, alegando falta de 
apoios, dificuldade de transporte, pelo facto  
de os estágios serem longe da família ou 
mesmo pela dureza do treino.

A prática deste desporto encontra-se 
condicionada por diversos factores. Os clubes 
históricos (alguns com mais de cem anos) 
não estão equipados com as infra-estruturas 
necessárias e escasseiam os apoios financeiros 

Fisicamente, é um desporto 
muito saudável, que exercita 
os músculos de quase todo 

o corpo. Os pontos positivos 
aumentam, se juntarmos  

a resistência mental e física,  
o espírito de equipa  

e a prática ao ar livre.

Physically a very healthy sport, 
it exercises the muscles  

of nearly all the body. Positive 
points increase when we  
add mental and physical 

endurance, team spirit and 
outdoor practice.

MARÇO 2012
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para a sua modernização. «As Autarquias  
e o Governo, quando constroem marinas, 
pensam apenas nos barcos de lazer à vela  
e a motor. São esquecidos os pontões 
de acesso para o remo», comenta Carlos 
Henriques, vice-Presidente do Comité 
Paralímpico de Portugal e responsável pela 
modalidade. Assiste-se ainda  
à falta de técnicos, aptos para estimular  
o desenvolvimento do remo adaptado.
Para inverter a situação é necessário  
muito trabalho: adaptar os postos náuticos, 
procurar uma melhor organização  
e a profissionalização nos clubes  
da modalidade. Carlos Henriques defende  
que «é fundamental investir nos acesos  

when they build marinas, they think 
only of sailing boats or motor boats for 
leisure. Access pontoons for rowing are 
forgotten», so comments Carlos Henriques, 
vice-President of Portugal Paralympic 
Committee and responsible person for 
the sport. Besides that, we lack technical 
people, apt to stimulate development of 
adaptive rowing.  

In order to reverse the situation we need 
plenty of work: adaptation of nautical posts, 
better organization and professionalism  
in the rowing clubs. Carlos Henriques 
states that it is «fundamental to invest in 
accesses to water in lakes, dams and rivers 
of scarce flow and to make the associations  
of adaptive indoor rowing come closer 
to clubs of rowing on water, developing 
protocols of competitive work».

GUARANTEEd 
PARTICIPATION IN  
THE GAMES 
Portugal guaranteed its qualification  
for the London Paralympic Games. It is  
the second time the Portuguese rowing 
is in the highest sporting event. The first 
time was in Beijing 2008 Games. Filomena 
Franco had the privilege of this début. In 
2012, the athlete rows again for Portugal. 
To get her qualification she had to follow an 
intensive plan, with training every two days 
and 20 days of stage every month. 

In London, candidates to medals from 
countries where the sport is more 
developed will not be lacking. «Filomena’s 
target is to reach one of the eight front 
positions.  From that onwards, all is good», 
Carlos Henriques says, praising also the 
athlete’s determination. «She is an excellent 
sportswoman and her levels of motivation 
are very high, therefore, everything  
may happen».

É a segunda vez que  
o remo português marca 
presença na mais alta  
prova desportiva.  

It is the second time the 
Portuguese rowing is in  
the highest sporting event. 

à água em albufeiras, barragens e rios  
de pouco caudal e aproximar as associações  
de remo indoor adaptado dos clubes  
de remo na água, estabelecendo protocolos  
de trabalho competitivo».

PARTICIPAÇãO 
GARANTIdA  
NOS JOGOS
Portugal já garantiu apuramento para  
a participação nos Jogos Paralímpicos  
de Londres. É a segunda vez que o remo 
português marca presença na mais alta prova 
desportiva. A primeira foi nos Jogos de 
 Pequim 2008. Coube a Filomena Franco o 
privilégio da estreia. Em 2012, a atleta volta 
a remar por Portugal. Para conseguir o 
apuramento, foi realizado um plano intenso,  
com treinos bidiários, e cumpridos 20 dias  
de estágio por mês.

Em Londres, não vão faltar candidatos  
a medalhas, provenientes de países nos quais  
a modalidade se encontra mais desenvolvida.  
«O objectivo da Filomena é ficar nos oito 
primeiros lugares. A partir daí é tudo bom», 
afirma Carlos Henriques, enaltecendo ainda 
a determinação da atleta: «É uma excelente 
desportista e os seus níveis de motivação  
são muito elevados, portanto, tudo pode 
acontecer».
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Federação de desPortos de inverno de Portugal  
e Federação Portuguesa de atletismo Já são membros do ComitÉ 
ParalÍmPiCo de Portugal.

7º CamPeonato do mundo 
de atletismo Pista Coberta 
inas - Portugal ConQuistou 
25 medalhas

the Portuguese WInter sPorts FederatIon and the Portuguese 
athletICs FederatIon are noW members oF Portugal  
ParalymPIC CommIttee

7th Inas World Indoor 
athletICs ChamPIonshIP – 
Portugal Won 25 medals 

A Federação de desportos de Inverno de Portugal e a Federação Portuguesa de Atletismo 
passaram a integrar, desde o primeiro trimestre de 2012, o Comité Paralímpico de Portugal. 
Estas duas federações juntam-se, assim, às restantes quinze da modalidade, no sentido de 
acolherem e trabalharem em prol da inclusão do desporto para pessoas com deficiência.  
de acordo com Humberto Santos, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, “Continu-
amos a assistir a um interessante, empolgante, e motivador crescendo da família paralímpica, 
engrandecendo-nos assim o número dos que se disponibilizam para contribuir para uma 
causa de fundamento humanista, como é o movimento paralímpico”.

Atualmente, o Comité Paralímpico de Portugal conta com 24 membros, dois quais 17 são Feder-
ações de modalidades, 5 são associações desportivas e duas são federações multidesportivas. 

Sobre a sua recente integração no Comité Paralímpico, o Presidente da Federação de despor-
tos de Inverno (FdIP), Pedro Farromba, declarou: “O desporto para todos é uma expressão que 
muitas vezes ouvimos mas que poucas vezes interiorizamos. (…) O reconhecimento do notável 
trabalho desenvolvido ate hoje pelo Comité Paralimpico de Portugal, levou a direção da FdIP  
a requerer, junto deste, a integração desta federação como membro do CPP, permitindo assim 
que o desenvolvimento do departamento criado possa ser acompanhado e supervisionado.” 

Since the first quarter of 2012, The Portuguese Winter Sports Federation and the Portuguese 
Athletics Federation have been members of Portugal Paralympic Committee. Both federations 
have joined the other fifteen sports federations that welcome and work in favour of inclusion 
of sport for people with a disability. In the words of Humberto Santos, President of Portugal 
Paralympic Committee, “We go on witnessing an interesting, exciting and motivating increase  
in the Paralympic family, which makes us greater through the number of those that are 
available to contribute to a cause of humanistic ground such as the Paralympic movement.”

At present, Portugal Paralympic Committee has 24 members, 17 of which are sport federations, 
five are sporting associations and two are multisport federations. 

Concerning the recent integration in the Paralympic Committee, Pedro Farromba, the President 
of the Winter Sports Federation (FdIP) said: “Sport for all is an expression that we often hear 
but not so often interiorize. (…) Recognising the remarkable work that Portugal Paralympic 
Committee has developed until today, the FdIP board asked for the integration of this federation 
in the PPC, which will permit the follow-up and supervision regarding the development of the 
created department.” 

decorreu, em Manchester – Inglaterra,  
o 7.º Campeonato do Mundo de Atletismo 
em Pista Coberta INAS para atletas com 
deficiência intelectual.

Portugal conquistou 25 medalhas: 10  
de ouro, 7 de prata e 8 de bronze.

Portugal sagrou-se campeão do mundo 
por equipas quer em masculinos quer em 
femininos e Lenine Cunha foi considerado 
o melhor atleta do evento ao conquistar 7 
medalhas: 3 de ouro, 3 de prata e 1  
de bronze.
The 7th INAS World Indoor Athletics 
Championship took place in Manchester 
– England – for athletes with intellectual 
disability. 

Portugal won 25 medals: 10 gold, 7 silver 
and 8 bronze. 

Lenine Cunha was designated the best 
athlete in the event with 7 medals: 3 gold,  
3 silver and 1 bronze. 


