
São 18 medalhas, várias participações em 
Campeonatos da Europa e do Mundo e presenças 
nos Jogos de Sidney, Atenas e Pequim. Nuno Alves, 
36 anos, tem percorrido o atletismo como poucos.

They are 18 medals, several participations in 
European and World Championships and presences 
in the Games at Sydney, Athens and Beijing. 
Nuno Alves, 36 years old, has done athletics as only a few.

«Sinto-me reconhecido como um campeão». 
José Macedo é uma referência nacional e 
internacional do boccia. O estatuto foi conquistado 
em campo, após vários triunfos.

«I feel I am recognised as champion». José Macedo 
is a national and international reference in boccia. 
He conquered this status in the field, after several 
victories. 

NuNo Alves
«I Am At my best level 
of All tImes»

NuNo Alves
«estou No meu melhor 
Nível de sempre»

José mAdeirA serôdio, 
presideNte do iNstituto 
NAcioNAl pArA A 
reAbilitAção, i.p.
José mAdeIrA 
serôdIo, PresIdeNt of 
NAtIoNAl INstItute for 
rehAbIlItAtIoN, I.P.:

José mAcedo
sempre à procurA 
do pódio
José mAcedo
the PodIum Is AlwAys 
IN hIs mINd

José Madeira Serôdio, presidente do INR, aplaude 
o papel do CPP na sensibilização da sociedade 
portuguesa para os benefícios da actividade física e 
mostra-se confiante nas capacidades dos atletas que 
estarão em Londres.

José Madeira Serôdio, President of INR, applauds 
the role of PPC in sensitizing the Portuguese society 
to the benefits of physical activity and reveals his 
confidence regarding the capacities of the athletes 
that will be in London.
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Atletismo:  
umA trAdição cAdA vez mAis exigeNte

AthletIcs: 
A trAdItIoN thAt becomes more ANd more demANdINg  
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meNsAgem do presideNte do comité 
pArAlímpico de portugAl  
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF 
THE PORTUGAL PARALYMPIC COMMITTEE

About four months before the beginning of the 
14th edition of the Paralympic Games, London 
2012, and good news come one after the other. 

To tell the truth, along the previous three years, 
a lot of work was then under way unnoticed 
in order to turn the end of the Paralympic 
cycle into a success. Aiming at this objective, 
a reality is slowly growing, full of remarkable 
moments. I here highlight some of them. 

The signatures of the protocols of 
cooperation with the University of Évora, 
last April 11, and with the Faculty of Human 
Motricity, on the 28th of the same month, 
are two cases of excellence. Two academic 
entities of reference state on a contract 
their involvement in a dynamism that 
will contribute to the development of the 
Paralympic movement in several important 
areas: control of training and competition 
results of athletes; research and education, 
among other actions that may become 
relevant, having in mind the objectives of 
this institutional relationship that now begins, 
but certainly with a huge perspective of 
longevity and fruitful contributions. 

Another very meaningful event with direct 
impact on the Portuguese participation in 
the next Paralympic Games was the joint 
signature with the Portuguese Institute for 
Sport and Youth and the National Institute 

A qUATRO MESES…
FOUR MONTHS TO GO... 

A cerca de quatro meses do início da  
14.ª edição dos Jogos Paralímpicos 
Londres 2012, a boas notícias sucedem-se.

Verdade seja dita que ao longo dos três 
anos anteriores, na altura sem visibilidade, 
muito trabalho foi sendo realizado para que 
o final do ciclo paralímpico fosse coroado 
de sucesso. Visando o referido desiderato, 
assim se vai construindo paulatinamente 
uma realidade cheia de momentos 
marcantes. Disso são exemplo alguns dos 
que passo a destacar.

A assinatura dos protocolos de cooperação 
com a Universidade de Évora, no passado 
dia 11 de Abril, e com a Faculdade de 
Motricidade Humana, no dia 28 do mesmo 
mês, são dois casos de excelência. Duas 
entidades académicas de referência 
contratualizam com o Comité Paralímpico 
de Portugal o seu envolvimento numa 
dinâmica que se pretende que venha a 
contribuir para o desenvolvimento do 
movimento paralímpico em diversas áreas 
importantes: controlo do treino e resultados 
de competição de atletas, investigação 
e formação, entre outras acções que se 
venham a considerar relevantes, tendo em 
vista o objectivo desta relação institucional 
agora iniciada, mas por certo com uma 
enorme perspectiva de longevidade e de 
frutuosos contributos.   

Um outro elemento muito significativo e 
com impacto directo na participação de 
Portugal nos próximos Jogos Paralímpicos 
foi a assinatura conjunta com o Instituto 
Português do Desporto e Juventude e 
o Instituto Nacional para a Reabilitação, 
no dia 13 de Abril, do Contrato Programa 
que visa a «Organização da Missão 
aos Jogos Paralímpicos 2012». Este irá 
viabilizar a disponibilização de recursos 
financeiros fundamentais para garantir 
as melhores condições de representação 
e participação da missão portuguesa em 
Londres. A referida contratualização vem 
materializar uma proposta que o CPP tinha 
apresentado à tutela, em Setembro de 
2011, que se inscreve dentro das grandes 
preocupações e necessidades do Comité. 
A disponibilização financeira atempada 
era o grande objectivo face aos encargos 
significativos que decorrem da operação 
de participação, para os quais não existiam 
meios até então.

Não obstante a manifesta adversidade 
conjuntural, passo a passo vamos 
construindo o presente com uma visão 
de futuro.

humberto sANtos
Presidente do Comité Paralímpico de Portugal
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for Rehabilitation, on April 13, of a Contract- 
Programme concerning the «Organization of 
the Mission to the 2012 Paralympic Games». 
This Contract-Programme will make available 
fundamental financial resources to guarantee 
the best conditions for the representation and 
participation of the Portuguese mission in 
London. The referred contract materializes a 
proposal that PPC submitted to the tutelage 
in September 2011, related to the Committee’s 
great concerns and needs. 
 
Available funds on time were the big 
objective, taking into account the meaningful 
responsibilities that result from the operation 
of participation, for which there were no 
funds until then. 

In spite of the obvious adverse conjuncture, 
we are building the present gradually with a 
vision of the future.   

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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Assinatura de Protocolo - Universidade de Évora.

Assinatura de Protocolo - FMH
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sempre à procurA 
do pódio

THE PODIUM IS 
ALWAYS IN HIS MIND

«Sinto-me reconhecido como um 
campeão». José Macedo é uma referência 
nacional e internacional do boccia. 
O estatuto foi conquistado em campo, 
após vários triunfos. Em Agosto, irá partir 
para Londres em busca do próximo, ao 
serviço na Selecção Nacional.  

A competição ainda não era oficial, mas  
os resultados atingidos merecem destaque.  
José Macedo conquistou o 2.º lugar no 
London Boccia Invitational 2012, na classe 
BC3, e conseguiu 5.º lugar em pares. 
O evento decorreu no Parque Olímpico 
de Londres entre 5 e 7 de Maio e integrou 
as provas de preparação para os Jogos 
Paralímpicos. O objectivo era testar aspectos 
cruciais da operação. José Macedo integrou  
o grupo de atletas convidados para o test 
event e mostrou ter a lição bem estudada. 

Poucos dias antes, a 28 e 29 de Abril, o atleta 
proveniente de S. Pedro de Merelim, Braga, já 
tinha dado provas do seu excelente momento de 
forma. Jogava-se a Fase Final do Campeonato 
Nacional de Boccia, no Seixal, na qual José 
Macedo arrecadou o 1.º lugar, em BC3, cumprindo 
assim os objectivos que tinha delineado.

O percurso do atleta no boccia começou em 
1992, quando a APPC de Braga o convidou 
para ingressar na modalidade. Não tardou 

«I feel I am recognised as champion». 
José Macedo is a national and international 
reference in boccia. He conquered this 
status in the field, after several victories. In 
August, he will go to London pursuing another 
triumph, at the service of the National Team. 

The competition was not official yet, but the 
results obtained deserved notability. José 
Macedo won the second position in the London 
Boccia Invitational 2012, class BC3, and was 
5th in pairs. The event took place in the London 
Olympic Park, between the 5th and the 7th of 
May, as part of the preparation tests for the 
Paralympic Games. The aim was to test crucial 
aspects of the operation. José Macedo was in 
the group of athletes invited to the test event and 
revealed to have studied his lesson very well.  

A few days before, on the 28th and 29th of 
April, the athlete from S.Pedro de Merelim, 
Braga, had already demonstrated his excellent 
moment. It was the Final Phase of Boccia 
National Championship, at Seixal, where José 
Macedo took the 1st place, class BC3, fulfilling 
the objectives he had defined. 
The athlete’s career in boccia began in 1992, 
when the APPC of Braga invited him to the 
modality. Soon José Macedo was in high 
competition. The motivating results and the 
athlete’s commitment dictated it. Now, as a 
39-year-old, his career is full of titles. His 
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Sinto-me reconhecido como 
um campeão». José Macedo 
é uma referência nacional e 

internacional do boccia. 
O estatuto foi conquistado em 

campo, após vários triunfos. 
Em Agosto, irá partir para 

Londres em busca do próximo, 
ao serviço na Selecção 

Nacional.

I feel I am recognised as 
champion». José Macedo is 
a national and international 

reference in boccia. He 
conquered this status in the 

field, after several victories. In 
August, he will go to London 

pursuing another triumph, at the 
service of the National Team.
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O percurso do atleta no boccia 
começou em 1992, quando a 
APPC de Braga o convidou 
para ingressar na modalidade. 
Não tardou para que José 
Macedo entrasse na alta 
competição.

The athlete’s career in boccia 
began in 1992, when the APPC 
of Braga invited him to the 
modality. Soon José Macedo 
was in high competition.
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do Comité Paralímpico de Portugal.

para que José Macedo entrasse na alta 
competição. Os resultados motivadores 
e o empenho do atleta em querer sempre 
mais assim o ditaram. Aos 39 anos, conta 
com uma carreira coroada de títulos. 
Merecem maior relevo as prestações nos 
Jogos Paralímpicos de Atlanta, em 1996, 
e de Sidney, em 2000. Nos EUA foi ouro 
em individual e pares mistos e na Austrália 
repetiu o ouro em individual. 

O atleta do Sporting Clube de Braga, 
treinado por Luís Marta, deixa contudo 
um alerta: «é fundamental obter um maior 
número de apoios, mais patrocinadores 
e angariar mais pavilhões. Só assim 
será possível descobrir novos talentos 
e assegurar o desenvolvimento da 
modalidade». 

Dentro de meses, José Macedo voltará 
a representar as cores nacionais neste 
grande momento do desporto mundial. 
Embora a tarefa esteja longe de ser 
fácil, pois o boccia está cada vez mais 
competitivo, mostra-se esperançado: 
«estou muito confiante na nossa selecção, 
pois conheço o potencial de todos e sei que 
são capazes de conseguir bons resultados». 
Para si próprio, as expectativas «são as de 
sempre – as de um vencedor que procura 
o pódio em qualquer competição», afirma.

achievements in the Atlanta 1996 Paralympic 
Games, and Sydney 2000, deserve the highest 
enhancement. In the USA, he was gold in 
individual and mixed pairs, and in Australia, 
he repeated gold in individual.  

The athlete of Sporting Clube de Braga, trained by 
Luís Marta, warns: «It is fundamental to obtain more 
support, more sponsors and to get more pavilions. 
Only this way it will be possible to discover new 
talents and ensure the sport’s development». 

Within a few months, José Macedo will 
represent again the national colours in this great 
moment of world sport. Although the task is far 
from being easy, for boccia is each time more 
and more competitive, he has hopes: «I trust 
our team, because I know the potential of all 
and I know they can get good results». 
Concerning himself, the expectations «are the 
same as always - the expectations of a winner 
that has the podium in his mind in 
every competition», he says. 



PARALYMPIC NEWS  6 COMITÉ PARALíMPICO DE PORTUGAL

«estou No meu 
melhor Nível 

de sempre»
««I AM AT MY 

BEST LEVEL OF 
ALL TIMES»»

São 18 medalhas, várias 
participações em Campeonatos 

da Europa e do Mundo e 
presenças nos Jogos de Sidney, 

Atenas e Pequim. Nuno Alves, 
36 anos, tem percorrido o 

atletismo como poucos e tudo 
aponta para que esteja em 

Londres a representar novamente 
a selecção portuguesa.

They are 18 medals, several 
participations in European and 

World Championships and 
presences in the Games at 

Sydney, Athens and Beijing.  
Nuno Alves, 36 years old, has 

done athletics as only a few, and 
everything points to his possible 
participation in the Portuguese 

team again in London.

São 18 medalhas, várias participações em 
Campeonatos da Europa e do Mundo e 
presenças nos Jogos de Sidney, Atenas e 
Pequim. Nuno Alves, 36 anos, tem percorrido 
o atletismo como poucos e tudo aponta 
para que esteja em Londres a representar 
novamente a selecção portuguesa.

quando deixou a pacatez de Tourém, nas 
terras verdes do Gerês, e rumou ao rebuliço 
da capital, Nuno Alves encontrou no atletismo 
um escape para libertar a adrenalina e 
esquecer a confusão. «Os Jogos Paralímpicos 
de Atlanta, em 1996, tiveram um papel decisivo, 
pois foram muito divulgados e eu conhecia 
alguns participantes. Ganhei motivação para 
começar a treinar todos os dias», conta o 
atleta. Não tardou para que surgisse uma 
grande conquista. Na primeira participação 
no Campeonato da Europa, em 1997, em Itália, 
foi medalha de bronze. Esta vitória continua 
a merecer um carinho especial, assim como 
quando foi Campeão do Mundo, no Brasil, dez 
anos depois. Além do ouro, obteve a marca de 
4.16,24 minutos, que ainda hoje é recorde dos 
1.500 m T11 (cegos totais) da IBSA. Em 2007, 
na Turquia, conquistou mais duas medalhas de 
ouro, nos 5.000 m e nos 1.500 m, dos Jogos 
Mundiais da IBSA.

Nuno está actualmente em sexto lugar no 
ranking mundial dos 5.000 m e apenas 
um grande azar ou lesão o impediriam de 
participar em Londres. Tem cumprido cerca de 
13 treinos por semana e os desempenhos em 
provas de estrada são bons. «Se considerar a 
preparação e as competições, estou no meu 
melhor nível de sempre», afirma, sem diminuir 
o grande potencial dos atletas do quénia, 
Brasil, China, México, entre outros: «vai ser 
muito competitivo, tanto poderei ficar nos três 
primeiros, como não ir à final», admite. Existe, 
porém, uma diferença que poderá influenciar 

They are 18 medals, several participations 
in European and World Championships and 
presences in the Games at Sydney, Athens 
and Beijing. Nuno Alves, 36 years old, has 
done athletics as only a few, and everything 
points to his possible participation in the 
Portuguese team again in London. 

«It was an opportunity that fell from heaven». 
JWhen he left the quietness of Tourém, in 
the green lands of Gerês, and went to the 
bustle of the capital city, Nuno Alves found 
in athletics a way to free his adrenaline 
and to forget confusion. «The Atlanta 1996 
Paralympic Games had a decisive role for 
they were widely publicised and I knew 
some participants. I gained motivation to 
start training every day», the athlete tells us. 
Soon a great conquest came up. In his first 
participation in the European Championship, 
in 1997, in Italy, he won a bronze medal. This 
victory still deserves special affection, and 
the same feeling goes to his position as World 
Champion, in Brazil, tem years later. Besides 
gold, he got the mark of 4.16,24 minutes, 
which is still today the IBSA 1500 m T11 
(totally blinds) record. In 2007, in Turkey, he 
won two more gold medals, in 5000 m and 
1500 m of IBSA World Games. 

At present, Nuno is sixth in the world 
ranking for 5000 m and only much bad 
luck or a serious injury would prevent 
him from being in London. He has been 
making about 13 training sessions a week, 
and his achievements in road events are 
good. «If I take into account preparation and 
competitions, I am at my best level of all 
times», he says, without reducing the great 
potential of athletes from Kenya, Brazil, China, 
and Mexico, among others. «It is going to be 
very competitive, I may finish in the first three 
places, but I may also not go to the finals», 
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he admits. Nevertheless, a difference may affect 
the result. Unlike most foreign athletes, the 
Portuguese still remain non-professionals and 
divide their training time per week with their jobs. 
 

RENEWAL IS NEEDED 
The aging of athletes and the scarcity of 
renewals are cause of concern for Nuno 
Alves: «I have been here for some years 
and I see the average of the athletes’ age is 
increasing. I think that in the short/ middle run, 
if this reality does not reverse, we will run the 
risk of not having athletes, at least in the visual 
and physical disability areas». 

In high competition, running «until you fall to 
the side», is far from being easy. It demands 
much perseverance and good definition of 
objectives. The difficulty of leading people with 
a disability to practice sport comes together 
with the scarce incentives. «An athlete in the 
Project has some support, although not much. 
If someone wants to start, he simply has 
no support at all. He either invests from his 
pocket and is very good and manages to affirm 
himself, or it is the end», Nuno Alves regrets.

Correr em alta competição, 
«até cair para o lado», está 
longe de ser fácil. Exige muita 
perseverança e objectivos bem 
delineados.

In high competition, running 
«until you fall to the side», is 
far from being easy. It demands 
much perseverance and good 
definition of objectives.

Uma coisa  
é chegar em primeiro. 

 Outra, é vencer.

Allianz, 
Patrocinador Oficial 

 
do Comité Paralímpico 

 

de Portugal.

 

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 
www.allianz.pt
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o resultado. Ao contrário da maioria dos 
estrangeiros, os atletas portugueses continuam 
a não ser profissionalizados e repartem os 
vários treinos por semana com o trabalho.

RENOVAÇãO PRECISA-SE
O envelhecimento dos atletas e a escassez 
de renovação são motivo de preocupação para 
Nuno Alves: «já estou aqui há alguns anos e 
noto que a média de idades vai aumentando. 
Penso que a curto/médio prazo, se esta 
realidade não se inverter, poderemos correr 
o risco de não ter atletas, pelo menos na área 
visual e motora». 

Correr em alta competição, «até cair para 
o lado», está longe de ser fácil. Exige muita 
perseverança e objectivos bem delineados. 
Juntam-se o facto de ser difícil levar as 
pessoas com deficiência a praticar desporto e a 
precariedade de incentivos. «Um atleta que está 
no Projecto tem alguns apoios, embora poucos. 
quem quiser começar, simplesmente não os 
tem. Ou faz o investimento do próprio bolso e 
é muito bom e consegue afirmar-se, ou então 
acabou-se», lamenta Nuno Alves.
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José mAdeirA serôdio, presideNte do 
iNstituto NAcioNAl pArA A reAbilitAção, i.p.:

«As vitóriAs do desporto 
pArAlímpico prestigiAm o 

Nome de portugAl»
JOSÉ MADEIRA SERôDIO, PRESIDENT OF NATIONAL 

INSTITUTE FOR REHABILITATION,I.P.: 

«THE VICTORIES OF PARALYMPIC 
SPORT ADD PRESTIGE TO THE 

NAME OF PORTUGAL»
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Consciente do papel decisivo do desporto 
para a qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, o Instituto Nacional para a 
Reabilitação (INR) posiciona-se ao lado do 
Comité Paralímpico de Portugal. Em Abril, 
o instituto reforçou o seu apoio, através da 
assinatura do Contrato de Desenvolvimento 
Desportivo, que visa apoiar a organização 
da missão Paralímpica Londres 2012. Em 
entrevista escrita à Paralympics News, 
José Madeira Serôdio, presidente do INR, 
aplaude o papel do CPP na sensibilização 
da sociedade portuguesa para os benefícios 
da actividade física e mostra-se confiante 
nas capacidades dos atletas que estarão em 
Londres.

QuANdo começou o Apoio do iNr 
Ao cpp e Que rAzões o motivArAm?
Desde a génese do CPP, temos acompanhado 
com interesse institucional todos os 
desenvolvimentos dos seus projectos e 
prestado o nosso apoio, no âmbito da sua 
missão e objectivos. É nossa convicção 
que o desporto é um recurso importante 
para a qualidade de vida das pessoas 
com deficiência, trazendo ganhos físicos, 
psicológicos, culturais e sociais.

eNQuANto pArceiro iNstitucioNAl 
do cpp, QuAis As priNcipAis 
fuNções e respoNsAbilidAdes 
do iNr?
Temos como missão assegurar o 
planeamento, execução e coordenação das 
políticas nacionais destinadas a promover  
os direitos das pessoas com deficiência.  
A garantia de igualdade de oportunidades, 
o combate à discriminação e a valorização 
das suas capacidades são os princípios que 

Aware of sport’s decisive role for 
the quality of life of people with a 
disability, the National Institute for 
Rehabilitation (INR) is side by side 
with Portugal Paralympic Committee. 
In April, the Institute reinforced its 
support by signing the Contract of 
Sport Development, which aims at 
supporting the organization of the 
London 2012 Paralympic Mission. In a 
written interview to Paralympic News, 
José Madeira Serôdio, President of INR, 
applauds the role of PPC in sensitizing 
the Portuguese society to the benefits 
of physical activity and reveals his 
confidence regarding the capacities of 
the athletes that will be in London.

WHEN DID INR BEGIN SUPPORTING PPC 
AND WHAT WERE THE REASONS FOR THAT 
SUPPORT?
Since the origins of PPC, we have been 
following and supporting with institutional 
interest all developments of PPC’s projects 
within the frame of the Comittee’s mission 
and objectives. We believe sport is an 
important resource for the quality of life of 
people with a disability, offering physical, 
psychological, cultural and social gains.  

AS AN INSTITUTIONAL PARTNER OF PPC, 
WHAT ARE THE MAIN FUNCTIONS AND 
RESPONSIBILITIES OF INR?
Our mission is to ensure the planning, 
fulfilment and coordination of national 
policies for the promotion of the 
disabled people’s rights. The guarantee 
of equal opportunities, the fight against 
discrimination and the valuation of the 
disabled people’s capacities are the 

norteiam a nossa actuação. Fiscalizamos 
também a aplicação da legislação relativa 
aos direitos deste segmento e dinamizamos 
a cooperação entre as associações e as 
famílias, assim como com todos os membros 
da sociedade no incentivo da participação 
activa das pessoas com deficiência em todos 
os domínios.

No Que coNsiste o Apoio do iNr 
Ao cpp?
Nos termos de um contrato-programa que 
inclui o Instituto Português do Desporto 
e da Juventude I.P. e o INR, I.P., estas 
instituições obrigam-se a prestar ao CPP uma 
comparticipação financeira de 1.962.000 €, 
valor repartido em partes iguais pelos dois 
institutos (981 mil euros cada). Este apoio tem 
como objectivos contribuir para a preparação 
dos praticantes que reúnam condições para 
atingirem resultados de excelência nos Jogos 
Paralímpicos e proporcionar aos atletas do 
Projecto Paralímpico Londres 2012 os meios 
necessários para que possam atingir os 
objectivos desportivos determinados.

especificAmeNte NA verteNte 
dA reAbilitAção de pessoAs com 
deficiêNciA, como clAssificA A 
importâNciA do cpp? 
Consideramos pertinentes todos os esforços 
do CPP, no sentido da dignidade, cidadania, 
inclusão e participação das pessoas com 
deficiência. O trabalho realizado na área 
desportiva é particularmente importante para 
o processo de reabilitação, contribuindo para 
a recuperação dos participantes, através do 
estabelecimento de objectivos e do trabalho 
em equipa.
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principles that guide our actions. We 
also supervise the application of laws 
concerning the rights of this population 
segment and we dynamize the cooperation 
between associations and families, as well 
as with all members of society in order to 
stimulate active participation of people with 
a disability in all fields.  

HOW DOES INR SUPPORT PPC? 
In the terms of a contract-programme that 
includes the Portuguese Institute for Sport 
and Youth and the National Institute for 
Rehabilitation, we help PPC with a financial 
contribution of 1962000 €, divided in equal 
parts by both institutes (981 thousand € each). 
This support has in view to contribute to 
the preparation of the athletes that are in 
good conditions to attain excellent results 
in the Paralympic Games and to give the 
athletes in the London 2012 Paralympic 
Project the means they need to achieve 
their defined sport objectives.  

SPECIFICALLY CONCERNING 
REHABILITATION OF PEOPLE WITH A 
DISABILITY, HOW DO YOU CLASSIFY THE 
IMPORTANCE OF PPC? 
We think all efforts of PPC are pertinent, 
towards the dignity, citizenship, inclusion 
and participation of people with a disability.   
The work done in the field of sport is 
particularly important regarding the 
process of rehabilitation, as it contributes 
to the recuperation of participants through 
established objectives and teamwork

WHAT ARE THE ExPECTATIONS OF INR 
CONCERNING THE LONDON 2012 GAMES?
As in previous Games, we share good 
expectations with all Portuguese society, 
aware of the added difficulties that each 
new Paralympic cycle naturally implies. 
The traditional quality and motivation of 
our athletes are consolidated motives, 
encouraging our hopes for a good 
accomplishment in this greatly prestigious 
event.  

WHAT MESSAGE WOULD YOU LIKE TO 
LEAVE TO THE PARTICIPANTS? 
We want to leave a strong and warm 
word of appreciation and incitement to all 
athletes, coaches, sports technicians and 
associations directors. Their victories add 
prestige to the name of Portugal and to the 
sport of people with a disability. 

QuAis As expectAtivAs do iNr em 
relAção Aos Jogos de loNdres12?
Tal como nos Jogos anteriores, partilhamos 
com toda a sociedade portuguesa boas 
expectativas, conscientes das dificuldades 
acrescidas que cada novo ciclo paralímpico 
naturalmente comporta. A tradicional 
qualidade e motivação dos nossos atletas 
são motivos consolidados e entusiasmantes 
das nossas esperanças numa boa prestação 
nesta prova de grande prestígio.

Que meNsAgem gostAriAm de 
pAssAr Aos pArticipANtes?
queremos deixar uma forte e calorosa 
palavra de apreço e de estímulo para todos 
os atletas, treinadores, técnicos desportivos 
e dirigentes associativos. As suas vitórias 
prestigiam o nome de Portugal e do desporto 
das pessoas com deficiência.

A tradicional qualidade e 
motivação dos nossos atletas 
são motivos consolidados e 
entusiasmantes das nossas 
esperanças numa boa 
prestação nesta prova de 
grande prestígio.

The traditional quality and 
motivation of our athletes 
are consolidated motives, 
encouraging our hopes for a 
good accomplishment in this 
greatly prestigious event.
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Atletismo: 
umA trAdição cAdA 

vez mAis exigeNte
ATHLETICS: 

A TRADITION THAT 
BECOMES MORE AND 

MORE DEMANDING 

It is one of the top competitions in the 
Paralympic Games and everything 
points to it as the sport with more 
representatives that are Portuguese. 
Athletics has a strong tradition in 
Portugal. This talent is engraved on 
the 50 medals won since our athletes 
began participating in this prestigious 
competition. 

Until now, 24 athletes take part in the 
Preparation Project; although there is no 
guarantee that all will participate. To reach 
the great stage one must attain A-level 
minimums, the most demanding. «The time 
to attain these marks is not up yet, and 
all those athletes that have B-minimums 
still have a chance to reach the desired 
level», says encouragingly Carlos Lopes, 
Vice-President of Portugal Paralympic 
Committee, Head of the London 2012 
Portuguese Mission and responsible person 
for Athletics. Besides, we do not know yet 
the quota attributed by the organization, 
which will determine how many athletes 
to select. 

In London, the Portuguese team will have 
representatives in three disability areas: 
visual, physical and intellectual disability. 
«From the 100m races to the marathon, 

É uma das provas rainhas dos Jogos 
Paralímpicos e tudo aponta para que seja a 
modalidade com mais representantes lusos.  
O atletismo tem uma forte tradição em 
Portugal. Esse talento está gravado nas 
50 medalhas, conquistadas desde que os 
nossos atletas participam nesta prestigiada 
competição.

Até ao momento, fazem parte do Projecto 
de Preparação 24 atletas, embora não haja 
garantias de que todos possam participar. 
Para chegar ao grande palco, há que alcançar 
mínimos A, os mais exigentes. «O período 
de obtenção destas marcas ainda não 
terminou e todos aqueles que têm mínimos 
B ainda têm oportunidade de chegar ao 
desejado patamar», encoraja Carlos Lopes, 
Vice-Presidente do Comité Paralímpico 
de Portugal, Chefe da Missão Portuguesa 
Londres 2012 e responsável pelo Atletismo. 
Além disso, ainda não é conhecida em 
definitivo a quota atribuída pela organização, 
que determinará qual o número de atletas 
que se poderão apurar. 

Em Londres, a selecção lusa será 
representada em três áreas de deficiência: 
visual, motora e intelectual. «Desde os 100 m 
à maratona, estaremos em todas as provas de 
corrida, assim como no salto em comprimento 

É uma das provas rainhas 
dos Jogos Paralímpicos e 
tudo aponta para que seja 

a modalidade com mais 
representantes lusos.

It is one of the top 
competitions in the 

Paralympic Games and 
everything points to it 

as the sport with more 
representatives that are 

Portuguese.
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e no lançamento do peso», refere o Chefe 
da Missão Portuguesa. Até lá, todos irão 
continuar a treinar com empenho para 
poderem chegar à capital inglesa na máxima 
força. «Estou convencido de que teremos 
bons resultados e talvez apareçam algumas 
medalhas. Mas para isso é importante que 
entrem nas suas competições com o desejo 
de dar o melhor e de se ultrapassarem a si 
próprios», afirma.

ENVOLVIMENTO 
DE TODOS PELA 
MODALIDADE
O crescimento do atletismo está nas mãos dos 
jovens e na convicção de que o desporto está ao 
seu alcance. As famílias, incentivando-os, e as 

escolas, possibilitando às pessoas portadoras 
de deficiência a prática da Educação Física, têm 
também um papel decisivo. «Felizmente, esta 
é uma realidade cada vez mais presente, embora 
alguns alunos ainda não tenham acesso à 
disciplina, o que é inaceitável», lamenta 
Carlos Lopes, acrescentando que «é necessário 
estabelecer uma ligação entre o ensino, os 
clubes e a comunidade local, de forma a criar 
estruturas de apoio para incentivar a actividade. 
Por exemplo, alguém com deficiência visual que 
queira praticar atletismo irá precisar sempre de 
um atleta guia e treinador».

Ainda que quem corre por gosto não canse, os 
atletas de competição enfrentam níveis cada 
vez mais elevados e exigentes. Para singrar é 
preciso tempo e resistência, muitas horas de 
treino, esforço, dedicação e alguma tolerância 
ao sofrimento. Como retorno, os praticantes 
podem esperar progressos físicos, por exemplo 
no plano da motricidade e do equilíbrio, 
psicológicos e no relacionamento social. 
«Nada melhor do que o desporto para potenciar 
a auto-estima, pois este não se centra em 
incapacidades, mas sim no sublimar das 
aptidões e em conseguirmos superar-nos», 
conclui o Vice-Presidente do CPP.

we will be in all competitions, and in long 
jump and shot put as well», the Head of 
the Portuguese Mission refers. Until then, 
all will go on training intensely in order to 
arrive in the English capital city at the peak 
of their strength. «I am convinced that we 
will obtain good results and may get some 
medals. However, for that it is important the 
athletes come into their competitions with 
the aim of giving their best and surpass 
themselves», he says. 

ALL MUST COMMIT 
THEMSELVES 
TO THE SPORT 
The development of athletics is in the young 
people’s hands and in the belief that sport is 
within reach. The incentive of families and 
the availability of schools to help disabled 
people practice Physical Education, all 
have a decisive role. «Fortunately, this 
reality is more and more present every day, 
although some pupils still have no access 
to the discipline, which is inacceptable», 
Carlos Lopes regrets, adding that «we have 
to make links between the schools, the 
clubs and the local communities in order 
to build support structures that stimulate 
the activity. For instance, someone with 
a visual disability who wants to practice 
athletics will always need a guide-athlete 
and a coach».

Although “who runs for love does not grow 
weary”, competition athletes face higher 
and more and more demanding levels each 
time. To win they need time and endurance, 
many hours of training, effort, devotion and 
some tolerance to suffering. In return, the 
athletes may expect physical improvement 
regarding, for instance, movement and 
balance, psychological progress and social 
relations. «Nothing is better than sport to 
potentiate self-esteem, because sport is not 
centred on incapacities, but on sublimating 
aptitudes and self-surpassing», PPC Vice-
President concludes. 

O atletismo tem uma forte 
tradição em Portugal. Esse 
talento está gravado nas 
50 medalhas, conquistadas 
desde que os nossos atletas 
participam nesta prestigiada 
competição.

Athletics has a strong tradition 
in Portugal. This talent is 
engraved on the 50 medals 
won since our athletes began 
participating in this prestigious 
competition.

Apoiar o Comité Paralímpico de Portugal
É A NOSSA ESCOLHA.

To support the Portugal Paralympic Committee 
IS OUR CHOICE.

www.choice.pt
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AssiNAturA do AditAmeNto 
Ao coNtrAto-progrAmA de 
prepArAção pArAlímpicA 
loNdres 2012

sIgNINg of the AddItIoN to the 
coNtrAct-ProgrAmme of loNdoN 
2012 PArAlymPIc PrePArAtIoN

Foi assinado, a 3 de Maio, o aditamento ao Foi 
assinado, a 3 de Maio, o aditamento ao contrato-
programa de apoio à Preparação Paralímpica 
Londres 2012. Este aditamento dita um positivo 
encerramento do presente ciclo paralímpico, 
referiu Humberto Santos, presidente do Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP). 

Humberto Santos salientou ainda que 
as verbas resultantes deste aditamento 
destinam-se à regularização de bolsas aos 
agentes desportivos envolvidos no projecto 
de preparação Londres 2012, nomeadamente 
a atletas, treinadores e federações.

Com o presente aditamento, o CPP poderá 
fazer face aos custos acrescidos com a 
reintegração dos atletas com deficiência 
intelectual aos Jogos Paralímpicos.

On the 3rd of May, the addition to the 
contract-programme concerning the support 
to the London 2012 Paralympic Preparation 
was signed. This addition is a positive 
conclusion to the present Paralympic cycle, 
referred Humberto Santos, President of 
Portugal Paralympic Committee (PPC). 

Humberto Santos also pointed out that funds 
resulting from this addition will settle grants to 
the sports agents involved in the London 2012 
Preparation Project, namely athletes, coaches 
and federations. 

With this addition, PPC will be able to meet 
further expenses related to the reintegration 
of athletes with intellectual disability in the 
Paralympic Games. 

cpp e fmh AssiNAm protocolo 
de cooperAção

PPc ANd fAculty of humAN 
motrIcIty sIgN Protocol of 
cooPerAtIoN

O Comité Paralímpico de Portugal assinou, 
a 28 de Abril, um protocolo de cooperação, 
de âmbito desportivo, com a Faculdade de 
Motricidade Humana (FMH). 

O protocolo foi assinado pelo presidente do 
Comité Paralímpico de Portugal, Humberto 
Santos, e pelo Presidente da FMH, Prof. 
Doutor Carlos Alberto Ferreira Neto.

No seguimento de mais esta efeméride  
Humberto Santos afirmou ter a forte con-
vicção de que a inserção da Faculdade de 
Motricidade Humana no projecto de desen-
volvimento paralímpico constituirá em um 
forte contributo para o sucesso do mesmo.

O protocolo formaliza um conjunto de 
acções no âmbito da realização de estágios, 
formação, inserção académica de atletas 
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e ex-atletas paralímpicos, investigação, 
entre outras acções que venham a ser 
consideradas como relevantes no âmbito da 
promoção e desenvolvimento do movimento 
paralímpico.

On April 28, Portugal Paralympic Committee 
and the Faculty of Human Motricity (FMH) 
signed a protocol of cooperation within the 
frame of sports.  

The President of Portugal Paralympic  
Committee, Humberto Santos, and the  
President of FMH, Prof. Doctor Carlos Alberto 
Ferreira Neto, signed the protocol. 

Following these ephemerides, Humberto 
Santos stated he strongly believes that asso-
ciating the Faculty of Human Motricity to the 
Project of Paralympic development is a great 
contribution to the project’s success. 

The protocol formalizes a set of actions re-
garding stages, education, academic integra-
tion of Paralympic athletes and ex-athletes, 
research, among other actions that may 
become relevant for the promotion and devel-
opment of the Paralympic movement. 


