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Fábio Inácio

UM atleta todo-o-terreno
Aproxima-se a primeira participação internacional de Fábio Inácio, mas o jovem atleta de 22 anos  
não se deixa intimidar e quer ficar no Top 5, «ambicionando a conquista da medalha».
 
Fábio Inácio

An oFF-roAd AThleTe 
The first international participation of Fábio Inácio is near, but the 22-year old athlete  
is not intimidated and wants to reach the Top 5, «aiming at the conquest of the medal».

delMIno PereIra
PresIdenTe dA FederAção PorTuguesA de cIclIsmo

cIclIsMo:  
UMa ModalIdade  
eM evolUção
delmIno PereIrA
president of the portuguese cycling federation

cyclIng: A sPorT  
In exPAnsIon
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tIago neves
nATAção

«gostava de ser 
nadador olíMPIco»

TIAgo neves
swimming

«I would lIke To be  
An olymPIc swImmer»

com 15 anos, tiago neves é um dos mais 
promissores nadadores da selecção surdolímpica 
que estará nos Jogos de sófia 2013.
tiago neves, 15 years old, is one of the most 
promising swimmers in the deaflympic team that 
will be in the 2013 sofia games.
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o atletismo e a natação têm sido presença constante 
nos Jogos surdolímpicos. em sófia, a selecção 
portuguesa estará novamente representada nas 
duas modalidades, cujo número de praticantes tem 
vindo a crescer.
athletics and swimming have been a permanent 
presence in deaflympic games. in sofia, the 
portuguese team will once again be represented 
in both sports, the athletes of which have been 
increasing in number.

josé PavoeIro
PresIdenTe dA FederAção PorTuguesA  
de desPorTo PArA PessoAs com deFIcIêncIA

«exIsteM cada vez  
MaIs jovens a correr  
e a nadar»
josé PAvoeIro
president of the portuguese federation  
of sports for the disabled

«There Are more And 
more young PeoPle 
runnIng And swImmIng»
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os Jogos de sófia 2013 marcam a estreia do ciclismo 
português em surdolímpicos. o jovem atleta fábio 
inácio, em cross country de btt, será o único 
representante. outros poderão juntar-se a ele num 
futuro próximo.
the sofia 2013 games mark the debut of 
portuguese cycling in deaflympics. the young 
athlete fábio inácio, in mtb cross-country, will be 
our only representative. others will be able to join 
him in the near future.
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MensageM do PresIdente do coMIté 
ParalíMPIco de PortUgal  
message from the president of portugal 
paralympic committee 

portugal is again on the biggest stages of 
world sport for nine days, this time though 
the 6th portuguese participation, in the 
22nd edition of deaflympic games, in sofia, 
the bulgarian capital.

portugal paralympic committee (ppc) 
was built on the basis of a principle of 
equal treatment of the different sporting 
dimensions. this matrix, which aims at 
reinforcing sporting equity, is clearly 
expressed in the statutes. 

equality of access to sport by people 
with a disability, while it is a fundamental 
experience of life in the process of 
socialization, as it is also for the other 
citizens, has been a matrix of action always 
present in ppc’s activity. 

one year was not yet completed in the 
ppc’s existence, in the beginning of 
september 2009, and the first mission 
to the deaflympic games (taipei 2009), 
under the aegis of this committee, was 
in competition, something new for the 
entity, taking into account its recent 
creation.  indeed, unforgettable moments 
were those lived in taipei, considering the 
sporting excellence registered among the 
portuguese athletes, and also the way all 
the delegation interacted. 

the following year, 2010, was a time 
devoted to pondering, preparation and 
presentation of a proposal that aimed at 
making available to the athletes with a 
hearing disability work conditions similar 
to those of the paralympic dimension. 
therefore, in october of that year, a 
proposal of regulations for the deaflympic 

portugal de novo nos palcos maiores  
do desporto mundial, desta vez através  
da 6ª participação portuguesa, na XXiiª 
edição dos Jogos surdolímpicos, na capital 
da bulgária, sófia, durante nove dias.

o comité paralímpico de portugal (cpp) 
foi construído tendo por base o princípio 
de igualdade de tratamento das diferentes 
dimensões desportivas. esta matriz, que 
visa reforçar a equidade desportiva, está 
claramente expressa nos seus estatutos. 

a igualdade de acesso ao desporto 
por parte das pessoas com deficiência 
enquanto uma vivência fundamental do 
seu processo de socialização, a exemplo 
dos demais concidadãos, tem constituído 
uma matriz de acção permanentemente 
presente na actuação do cpp.

ainda não estava decorrido um ano  
de existência do cpp, no início de setembro 
de 2009, e já a primeira missão aos 
Jogos surdolímpicos (taipé 2009) sobre 
a égide deste comité se encontrava em 
competição, algo inédito para a entidade 
face à sua recente criação. na verdade, 
foram momentos inesquecíveis aqueles 
que se viveram em taipé, face à excelência 
desportiva que se registou entre os atletas 
lusos, mas também pela forma como toda  
a delegação interagiu.

o ano seguinte, 2010, foi um período 
dedicado à ponderação, preparação  
e apresentação de uma proposta que  
visava disponibilizar aos atletas com 
deficiência auditiva condições de trabalho 
semelhantes à dimensão paralímpica.  
para tal, foi apresentado em outubro  

o comité paralímpico  
de portugal (cpp)  

foi construído tendo por  
base o princípio de igualdade  
de tratamento das diferentes 

dimensões desportivas.

portugal paralympic  
committee (ppc) was built  
on the basis of a principle  
of equal treatment of the 

different sporting dimensions.

humberto santos

a caminho de sófia 
on the way to sofia  
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desse ano uma proposta de regulamento 
de preparação surdolímpica 2013. durante 
dois anos e perante dois governos distintos, 
o cpp debateu-se pela proposta, a qual  
só veio a ter eco em 2012, quanto  
se conseguiram apoios para participações 
em diversos campeonatos do mundo das 
modalidades de luta-greco romana e artes 
marciais e o apoio financeiro para bolsas 
a atletas e treinadores, tendo este último 
financiamento sido contratualizado já  
nos últimos dias do final do ano.

não obstante no presente ciclo 
surdolímpico não se ter conseguido 
concretizar na plenitude aqueles que eram 
os objectivos do cpp para esta dimensão 
desportiva, há contudo que registar que  
se deram passos importantes e que  
se abriram portas para a construção  
de uma nova realidade, facilitando,  
espera-se, o processo de contratualização 
dos apoios para a preparação surdolímpica, 
tendo em vista os Jogos de 2017.

Quanto aos Jogos surdolímpicos sófia 
2013, o comité paralímpico de portugal 
definiu como seu objectivo desenvolver  
o processo de participação, a exemplo do que  
fez o ano passado nos Jogos paralímpicos. 
atempadamente, apresentou à tutela uma 
proposta de contrato missão devidamente 
orçamentada, a qual infelizmente não foi 
acompanhada na sua totalidade por parte 
do estado português, tendo sido evocado 
para o efeito as dificuldades do país,  
no processo negocial em que ambas  
as partes se esforçaram por encontrar 
forma de corresponder às dificuldades  
em presença, considerando ainda os apoios 
de várias entidades públicas e privadas.

a todos pretendo aqui registar o meu 
enfático agradecimento, pois só assim  
foi possível criar as condições necessárias 
para que a missão possa decorrer  
com a maior das normalidades e onde  
os protagonistas (os atletas) terão por  
certo todas as condições para atingir  
as suas melhores prestações.

preparation 2013 appeared.  during two 
years and two different governments, ppc 
defended the proposal, which had echo 
only in 2012, when supports were obtained 
for the participation in several world 
championships in sports such as greco-
roman wrestling and martial arts, as well 
as financial support for grants to athletes 
and trainers; this last support was turned 
into a contract already in the last days 
before the end of the year. 

although in the present deaflympic cycle 
ppc’s goals for this sporting dimension 
were not fully materialized, we must 
nevertheless note that important steps 
were made and doors were opened to 
build a new reality , making it easier, so we 
hope, to turn supports into contracts for the 
deaflympic preparation, having in mind the 
2017 games.  

as regards the sofia 2013 deaflympic 
games, portugal paralympic committee 
defined as an objective to develop the 
process of participation, as it had done last 
year in the paralympic games. opportunely 
the committee submitted to the tutelage 
a proposal of contract-mission with a 
budget, which regrettably was not fully 
approved by the portuguese state; the 
country’s difficulties were invoked for 
that effect, in the negotiations where both 
parties committed themselves to find a 
way of corresponding to the difficulties 
in presence, taking into account also the 
supports of several public and private 
entities.

i want here emphatically express my 
gratitude, because only that way it was 
possible to create the necessary conditions 
so that the mission may act normally and 
where the protagonists (the athletes) will 
surely have all conditions to attain their best 
performances. 

being sure that all delegation members, 
independently of their functions, will do 
their best, having no doubt that the athletes 

tendo por certo que cada elemento  
da delegação, independentemente  
da função, irá fazer o seu melhor,  
não tendo qualquer dúvida que os atletas 
que nos irão representar são os que estão 
em melhores condições para o fazer, 
entendo por isso que estão reunidas  
as condições para que a missão sófia  
seja mais um momento de sucesso  
para a história do desporto português.

força portugal!
 
HUMberto santos 
presidente do comité paralímpico de portugal

that represent us are those in better 
conditions to do it, i think therefore that 
we have the conditions so that the sofia 
mission will be another successful moment 
in the history of portuguese sport. 

let us go, portugal! 
 
HUMberto santos 
president of portugal paralympic committee
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foi com um misto de relutância e orgulho  
que aceitei o convite do comité paralímpico  
de portugal (cpp) e da liga portuguesa  
de desporto para surdos (lpds) para 
liderar esta missão surdolímpica. 
relutância porque, apesar de ter alguma 
experiência na área, esta é de longe  
a liderança de maior responsabilidade que 
já me tinha sido dada. o nível de trabalho 
sério, rigor e exigência é muito mais 
elevado, o investimento e esforço vêm  
de muito mais pessoas e entidades,  
a aposta da sociedade em nós é muito 
maior. sendo também o único surdo 
numa equipa ouvinte, receava ainda que 
desafio da comunicação fosse uma barreira 
intransponível, mas estava enganado –  
os maiores problemas vieram de outros 
lados. a equipa, essa, tem sido impecável  
e unida na resolução de todos os entraves.

acredito ser importante começar por  
dizer isto, porque vejo na comunidade 
surda muito receio dos surdos  
se assumirem como líderes, de adquirirem  
as competências para o serem, em  
especial quando tal envolve o trabalho  

it was with a mix of reluctance and 
pride that i accepted the invitation from 
portugal paralympic committee and from 
the portuguese league of sport for the 
deaf to head this deaflympic mission. i 
say reluctance because, in spite of some 
experience in the area, this is from far the 
leadership with the largest responsibility 
that i have ever received. the level of 
serious work, the rigour and exigency 
are much higher, the investment and 
effort come from many more people 
and entities, the bet that society puts on 
us is bigger. as i am also the only deaf 
person in a team of listeners, i feared the 
challenge of communication would be an 
insurmountable barrier, but i was wrong 
– the bigger problems came from other 
places. actually, the team has been faultless 
and united in the resolution of all difficulties. 

i believe it is important to begin by 
saying this, because i see in the deaf 
community much fear in the deaf people 
to take upon themselves the responsibility 
of leadership, of acquiring the skills to 
become leaders, mainly when this implies 

rui Pinheiro

rui Pinheiro  
chefe de Missão aos jogos surdolímpicos 2013 

head of mission to the 2013 deaflympic games

Mostrar 
PortUgal no 
seU MelHor e 

Fazer HIstórIa 

to show 
portugal at 

its best and to 
make history   
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com equipas mistas de surdos e ouvintes. 
e é aqui que entra o orgulho – o orgulho  
de poder contribuir para esta ponte, de 
estar numa posição em que possa ser 
parte da solução e não do problema  
e, acima de tudo, de fazer a minha (pequena) 
parte na construção de uma futura  
e efectiva equiparação dos surdolímpicos 
aos paralímpicos e olímpicos, não só no 
direito aos prémios dos atletas medalhados, 
mas também na conquista de um programa 
de preparação quadrienal que fomente  
e dê garantias e segurança aos atletas  
que, dia após dia, se esforçam  
e se sacrificam pela oportunidade  
de representar portugal e de nos 
fazer sentir, a todos, o orgulho de sermos 
portugueses, pelo mero facto de vermos  
os nossos compatriotas subirem  
a um pódio, vitoriosos.

e é nessa missão maior que acredito,  
cuja força começa no momento em que  
o atleta se abstrai de si mesmo quando 
entra em acção e se torna um pouco  
de todos nós juntos, ali no campo, no ringue, 
na pista, seja onde for, a dar o seu melhor, 
a ultrapassar os seus limites, a descarregar 
aguerridamente toda a pujança e técnica 
que acumulou em treinos árduos, dia após 
dia – é naquele momento que todos os 
sacrifícios irão valer a pena, todas as dores 
e derrotas serão esquecidas. almejando 
sempre a própria vitória, tentando superar-
se, mas aceitando também a vitória do 
adversário, de quem foi superior  
a nós. porque, no final, o que fica são  
os valores do olimpismo, o sentimento  
de orgulho da missão cumprida, o respeito 
e reconhecimento dos nossos pares.  
É com esse espírito que desejo que todos – 
não só os atletas, mas também o restante 
staff e o nosso público – participem nesta 
celebração. estaremos lá para mostrar  
o nosso valor, para mostrarmos portugal 
no seu melhor. e, quem sabe, fazermos 
história – se o conseguimos em taipé, 
em 2009, batendo o recorde de medalhas 
alcançadas por uma comitiva portuguesa  
nos surdolímpicos, não vejo porque  
não haveremos de ter expectativas mais 
ambiciosas nestes Jogos, quatro anos depois. 

todos os atletas medalhados há quatro  
anos – hugo passos na luta greco-
romana; Joana santos no Judo; e hélder 
gomes, no taekwondo – estarão presentes 
nestes Jogos, para defenderem (e, acredito  
eu, reconfirmarem) o pódio alcançado. 
mas estas são apenas as estrelas mais 
brilhantes da constelação que nos 
acompanhará. no karaté, brilha tiago silva, 

working with mixed teams of deaf and 
listeners. and here pride comes in  - the 
pride of being able to help make the 
bridge, of being in a position   as part 
of the solution and not of the problem 
and, above all, of accomplishing my 
(small) part to build a future and effective 
equalization concerning deaflympians and 
paralympians and olympians, not only in 
terms of the prizes to medalled athletes, 
but also in the conquest of a four-year 
preparation programme that may improve 
and offer guarantee and security to the 
athletes that, day after day, strive and 
sacrifice themselves for the opportunity 
of representing portugal and making us all 
feel the pride of being portuguese through 
the simple fact of seeing our compatriots 
victoriously stepping up the podium. 

it is in this that i believe, in a greater 
mission the strength of which begins when 
the athletes forget about themselves, when 
they come into action and become a little 
bit of us all together, there in the field, in 
the rink, on the track, wherever it may be, 
giving their best, overcoming their own 
limits, relieving courageously all their vigour 
and technique accumulated in hard training 
day after day – at that moment all sacrifices 
will be worthwhile, all pains and defeats will 
be forgotten.   we always aim at our own 
victory, trying to overcome ourselves, but 
we also accept the victory of our opponent, 
of someone that has been better than us, 
because, in the end, what will remain are 
the olympic values, the feeling of pride for 
the accomplished mission, the respect and 
recognition of our peers. in this spirit i wish 
that all – not only the athletes, but also the 
rest of the staff and our public - participate 
in this celebration. we shall be there to 
show our valour, to show portugal at its 
best. and, who knows, to make history – if 
we made it at taipei, in 2009, breaking the 
record of medals won by a portuguese 
group in the deaflympics, i do not see 
why we should not have more ambitious 
expectations four years later, in these 
games.

all athletes that won medals four years ago 
– hugo passos in greco-roman wrestling, 
Joana santos in Judo and hélder gomes 
in taekwondo – will be in these games, 
to defend ( and i believe to reaffirm) the 
podium they attained. but these are only 
the brighter stars in the constellation that 
will go with us. tiago silva, also a repeating 
deaflympian, shines in karate, but with even 
more experience. this time he will try to 
get more than the fourth place he won in 

também um repetente surdolímpico,  
mas ainda mais experiente. tentará  
desta vez ir mais longe que o quarto lugar 
alcançado em taipé. Já não teremos equipa 
de bowling, mas iremos aventurar-nos  
no ciclismo de montanha, onde o estreante 
fábio inácio se tem revelado uma fantástica  
revelação a nível nacional. na natação,  
vai a equipa mais numerosa e que irá 
participar em mais provas: eunice almeida, 
luís peixoto, miguel boura, ricardo 
belezas, susana lourenço, tiago neves  
e miguel cruz têm dado tudo por tudo  
para merecerem o seu lugar nesta 
competição e é com alguma expectativa 
que aguardo surpresas nesta modalidade. 
por fim, no atletismo, temos messias dias, 
histórico campeão surdo nacional  
nas várias distâncias de corridas de fundo  
e meio-fundo da modalidade, que vai 
sozinho depois de vários candidatos 
promissores não terem obtido os novos 
mínimos, bem mais exigentes. no fundo,  
a qualidade dos muitos atletas que ficaram 
para trás só realça os altos voos que esta 
equipa pode alcançar e a dimensão daquilo 
que nos permite sonhar.

forÇa, portugal! 

taipei. we shall not have a bowling team, 
but we will take our chances in mountain 
biking, where fábio inácio, a debutant, is 
a stupendous revelation at national level. 
swimming will have the biggest team, 
which will participate in a larger number 
of competitions: eunice almeida, luís 
peixoto, miguel boura, ricardo belezas, 
susana lourenço, tiago neves and miguel 
cruz have been giving all their efforts 
to deserve their place in this event; with 
some expectation, i am waiting for a few 
surprises in this sport. at last, in athletics, 
we have messias dias, historic national 
deaf champion in the different long distance 
and middle distance races; he will go alone, 
after several promising candidates had 
failed the new, much more demanding 
minimum marks. after all, the quality of 
many athletes that stayed behind only 
enhances the high flights that this team can 
achieve and the dimension of what allows 
us to dream. 

let us go, portugal! 
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Fábio Inácio não tem palavras 
para descrever a enorme 
honra que será envergar  

as cores nacionais.  

fábio inácio lacks words to 
describe the great honour of 
wearing the national colours.

aproxima-se a primeira participação 
internacional de Fábio Inácio,  
mas o jovem atleta de 22 anos  
não se deixa intimidar e quer ficar  
no top 5, «ambicionando a conquista  
da medalha».

esta será também a estreia do ciclismo 
português em Jogos surdolímpicos,  
que se fará representar na prova de cross 
country de btt, no dia 1 de agosto. fábio 
inácio não tem palavras para descrever  
a enorme honra que será envergar  
as cores nacionais. por enquanto,  
não tem um conhecimento aprofundado 
sobre os adversários que vai encontrar 
(tendo consciência dos bons desempenhos 
da frança e da rússia nos últimos anos), 
nem do percurso que o espera, mas está 
certo de que dará o seu melhor perante 
todos os cenários.

a ligação de fábio ao btt é recente 
(começou há cerca de um ano e meio 
atrás). o contacto com a natureza,  
dando-lhe a possibilidade de desfrutar  
das serras do nosso país, e o facto  
de ser independente nos resultados 
individuais foram fundamentais para  
que escolhesse este desporto. a alta  
competição é também um atractivo  
para si, pois correr para superar os seus 
limites e ultrapassar os seus adversários 
são sensações excepcionais. por outro 
lado, a modalidade tem contribuído para  

the first international participation of 
Fábio Inácio is near, but the 22-year old 
athlete is not intimidated and wants to 
reach the top 5, «aiming at the conquest 
of the medal».

this will also be the “debut” in deaflympic 
games for the portuguese cycling, which will 
represent us in the mtb cross-country event, 
on the 1st of august. fábio inácio lacks words 
to describe the great honour of wearing the 
national colours. meanwhile, he has no deep 
knowledge about the opponents he is going to 
face (having in mind the good performances 
of france and russia in recent years), and 
he does not know much about the trails that 
await him, but he is sure he will give his best 
whatever the situation. 

fábio’s association to mountain biking is 
recent (he started about a year and a half 
ago). contact with nature, which gave him the 
possibility of enjoying the mountains of our 
country, and the fact of being an independent 
in the individual results were fundamental 
to choose this sport. high competition also 
attracts him because racing to overcome 
his own limits and to be better than his 
opponents are exceptional sensations. on 
the other hand, the sport has contributed to 
fabio’s strengthening. it forces him to follow 
a healthier and more responsible lifestyle, 
because he cannot go to bed late and must get 
up early, he has to train hard and must take 
well balanced meals. it also turned him into 

Fábio Inácio

UM atleta  
todo-o-terreno

an off-road 
athlete

Fábio Inácio  
btt 
bTT
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o seu fortalecimento. obriga-o a ser  
mais saudável e responsável, tendo  
de se deitar e levantar cedo, treinar 
bastante e ter uma alimentação equilibrada. 
tornou-o igualmente mais forte 
emocionalmente, visto ser um desporto 
duro, que o coloca à prova contra condições 
adversas, como o frio, a chuva e o vento.

apesar da curta ligação ao btt, fábio 
conta já com um palmarés invejável, 
destacando as conquistas de quatro 
competições, na sua categoria de 
deficiência auditiva: campeonato nacional 
de maratonas 2012, taça de portugal  
de maratonas 2012, campeonato nacional 
de contra-relógio 2013 e taça de portugal 
de estrada 2013. 

modAlIdAde em exPAnsão 
satisfeito com os «excelentes apoios»  
que recebeu este ano da movefree, 
nutrilogia, biketreino, lancar, star balm, 
cofides, gdsgl, surdotV, pulaki  
e da equipa federada saertex portugal/
edaetech/lavarinhas, fábio considera, 
no entanto, que escasseiam incentivos 
monetários: «estes são essenciais,  
pois existem despesas elevadas  
nas deslocações para provas,  
estágios e para melhorar os materiais  
das bicicletas». colocando de lado  
as eventuais dificuldades, o jovem atleta 
incentiva e ajuda quem procura este 
«desporto extraordinário». a evolução  
do btt tem sido boa, tendo em conta  
que a federação só começou a abrir  
esta categoria nas competições no ano 
passado. «tenho recebido muitas perguntas 
acerca da iniciação em provas. para já, 
posso dizer que vão entrar, no máximo, 
cinco atletas surdos na próxima época».

com o desejo de alargar horizontes 
e participar em mais competições 
internacionais da sua categoria, como  
o campeonato europeu e do mundo  
ou o tour de formosa (taiwan), fábio 
inácio revela uma das suas maiores 
ambições: tornar-se o primeiro atleta  
com deficiência na história do país  
a participar em competições oficiais,  
como a Volta a portugal.

a stronger man emotionally, as this is a hard 
sport that puts him to test against adverse 
conditions, such as cold, rain and wind.

 in spite of his short association to mtb, 
fábio has already an enviable list of prizes; he 
highlights the conquest of four competitions, 
in his category of hearing impairment: the 
2012 national marathons championship, the 
portugal cup in the 2012 marathons, 2013 
time trial national championship and the 2013 
road cycling portugal cup. 

A sPorT ThAT Is exPAndIng  
happy with the «excellent support» he 
received this year from movefree, nutrilogia, 
biketreino, lancar, star balm, cofides, 
gdsgl, surdotV, pulaki and from the 
federated team saertex portugal/edaetech/
lavarinhas, nevertheless fábio thinks money 
incentives are scarce: «they are essential, 
because we have high expenses when 

travelling to competitions and training centres 
and to improve the equipment for the bikes». 
putting aside the possible difficulties, the 
young athlete stimulates and helps those who 
look for this «extraordinary sport». mtb’s 
development has been good, taking into 
account that the federation started to open 
this category to competitions only last year. 
«i have been receiving many questions about 
initiation in competitions. for now, i can say 
that five deaf athletes, at the most, will appear 
in the next season».

with the desire to widen horizons and to 
participate in more international competitions 
of his category, such as the european and 
the world championships and the formosa 
tour (taiwan) , fábio inácio reveals one of 
his biggest ambitions: to be the first athlete 
with a disability in the country’s history  to 
participate in official competitions, like the tour 
of portugal. 
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the sofia 2013 games mark the debut 
of Portuguese cycling in deaflympics. 
the young athlete Fábio Inácio, in 
Mtb cross-country, will be our only 
representative. others will be able to 
join him in the near future. 

a portuguese sport with traditions in 
paralympic games, present in four editions 
and conqueror of two medals, it will debut 
in deaflympics in sofia 2013. this way 
cycling begins its course, represented by 
fábio inácio, in the mtb cross-country 
event. delmino pereira, president of 
portuguese cycling federation, trusts 
the athlete’s skills. «we know fábio 
inácio is an athlete with physical and 
technical conditions at the level of a high 
performance athlete. i know our athletes 
are competitive, if well trained and after 
frequent presences in competitions with 
international opponents. the medals won in 
paralympic games are an evidence of that».

as a sports leader, delmino pereira foresees 
strong competition from «richer countries, 
with a more developed sports culture, 
that have been working these specialities 
for a longer time. it is the case of usa, 
england, france, australia, italy, germany, 
switzerland, among other countries». 

os jogos de sófia 2013 marcam  
a estreia do ciclismo português  
em surdolímpicos. o jovem atleta  
Fábio Inácio, em cross country  
de btt, será o único representante.  
outros poderão juntar-se a ele  
num futuro próximo.

modalidade lusa com tradição nos Jogos 
paralímpicos, com a presença em quatro 
edições e a conquista de duas medalhas, 
fará a estreia em surdolímpicos,  
em sófia 2013. o ciclismo inicia assim  
o seu percurso, representado por fábio 
inácio, na prova cross country de btt. 
delmino pereira, presidente da federação 
portuguesa de ciclismo (fpc), está 
confiante nas capacidades do atleta. 
«sabemos que o fábio inácio é um atleta 
com condições físicas e técnicas ao nível 
de um atleta de alto rendimento. sei que 
os nossos atletas, se forem bem treinados 
e se lhes proporcionarmos competição 
frequente com os seus adversários 
internacionais, serão competitivos. 
as medalhas conquistadas nos Jogos 
paralímpicos são a prova disso».

o dirigente antevê uma forte concorrência, 
proveniente de «países mais ricos e com 
uma cultura desportiva mais evoluída, 

o ciclismo inicia assim o seu 
percurso, representado por 

fábio inácio, na prova cross 
country de btt.

this way cycling begins  
its course, represented  

by fábio inácio, in the mtb 
cross-country event.

cIclIsMo: 
UMa ModalIdade 

eM evolUção  

cycling: 
a sport 

in eXpansion

delmino Pereira

delmino Pereira 
Presidente da Federação Portuguesa de ciclismo 

President of Portuguese cycling Federation
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«sentimos uma boa adesão 
da comunidade, com  
o aparecimento de mais 
atletas e a consequente 
melhoria da qualidade  
do trabalho a desenvolver. 
estou certo de que nos 
iremos aproximar do nível 
dos outros países».

«we feel a good adherence 
from the community, more 
athletes are coming up and 
consequently the quality of 
the work is improving. i am 
sure we will come closer 
to the level of the other 
countries». 

trabalhando estas especialidades  
há mais tempo. são os casos dos eua, 
da inglaterra, frança, austrália, itália, 
alemanha, suíça, entre outros». 

a fpc, que se tornou membro do comité 
paralímpico de portugal em 2010, tem 
como principal objectivo a preparação 
do atleta fábio inácio, «para que esta 
participação seja uma experiência 
motivadora para toda a comunidade  
de atletas surdos», refere delmino pereira.

«SENtIMoS uMA boA AdESão dA 
CoMuNIdAdE» 
olhando para a evolução da realidade 
surdolímpica do ciclismo no nosso país, 
delmino pereira considera que existe  
ainda um longo percurso a percorrer.  
«no entanto, sentimos uma boa adesão  
da comunidade, com o aparecimento  
de mais atletas e a consequente melhoria 
da qualidade do trabalho a desenvolver. 
estou certo de que nos iremos aproximar 
do nível dos outros países». 

mas para que exista progressão,  
são necessários mais atletas e provas.  
«a fpc está disposta a incrementar  
esta vertente do ciclismo, mas é essencial 
que a tutela nos ajude a financiar 
uma atividade que é de base bastante 
dispendiosa. não podemos, nesta fase, 
retirar verbas das outras selecções para 
esta vertente do ciclismo», explica delmino 
pereira, que aponta ainda outras medidas 
importantes: «melhorar a cooperação com 
as associações dos atletas e demonstrar 
maior determinação num caminho que 
consideramos irreversível: desenvolver  
o desporto para atletas com deficiência  
em cada federação de cada modalidade».

the portuguese cycling federation, which 
became a member of portugal paralympic 
committee in 2010, has defined as its 
main goal the preparation of athlete fábio 
inácio, «so that this participation may 
be a motivating experience to the whole 
community of deaf athletes», delmino 
pereira refers.

«WE fEEL A good AdhERENCE fRoM 
thE CoMMuNItY»

looking at the evolution of the deaflympic 
reality in our country’s cycling, delmino 
pereira thinks there is still a long way 
to run. «nevertheless, we feel a good 
adherence from the community, more 
athletes are coming up and consequently 
the quality of the work is improving. i am 
sure we will come closer to the level of the 
other countries». 

but in order to have progress, we need 
more athletes and events. «the portuguese 
cycling federation is willing to increment 
this side of the cycling sport, but it is 
fundamental that the tutelage help us 
finance an activity that is basically quite 
expensive. we cannot, at this stage, take 
out money from other selections and give 
it to this cycling modality», delmino pereira 
explains, mentioning also other important 
measures: «to improve cooperation with 
the athletes’ associations and to follow 
with more determination a path we define 
as irreversible: to develop the sport for 
athletes with a disability in each federation 
of each modality».
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com 15 anos, tiago neves é um  
dos mais promissores nadadores  
da selecção surdolímpica que estará 
nos jogos de sófia 2013.

a natação acompanha-o desde sempre. 
aos cinco anos começou a nadar,  
pois na altura fazia parte do currículo  
da sua escola. a integração no mundo  
da competição surgiu naturalmente, 
graças ao aperfeiçoamento dos tempos 
que conseguia nos treinos e nas 
competições em que participava.

sendo uma modalidade muito exigente,  
a natação requer o máximo dos atletas:  
«temos de ser disciplinados e persistentes. 
há que levantar cedo e nunca faltar aos 
treinos», refere tiago neves. a prática 
deste desporto completo ensinou-o 
também a ganhar e a perder e que 
o trabalho é essencial para alcançar 
objectivos. por outro lado, contribui para 
o seu bem-estar físico, sentindo-se mais 
forte, e permite-lhe conhecer pessoas 
novas e outras realidades. 

a prática deste desporto 
completo ensinou-o também 

a ganhar e a perder e que 
o trabalho é essencial para 

alcançar objectivos. 

the practice of this full  
sport taught him how to win,  
and how to lose too, and that 

working is crucial in order  
to attain goals.

tiago neves, 15 years old, is one of 
the most promising swimmers in the 
deaflympic team that will be in the 
2013 sofia games.

swimming has always been with him. he 
began swimming when he was 5 years 
old, for at the time the sport was in the 
curriculum of his school. coming into 
the competition world happened quite 
naturally, thanks to the improvement of 
times he used to make in training and the 
competitions he was in. 

as a very demanding sport, swimming 
requires the maximum from the athletes: 
«we must be disciplined and persistent. 
we have to get up early and never fail 
training», tiago neves refers. the practice 
of this full sport taught him how to win, 
and how to lose too, and that working is 
crucial in order to attain goals. on the 
other hand, it contributes to his physical 
well-being; he feels stronger and the 
sport lets him meet new people and other 
realities. 

«gostava de ser  
nadador olíMPIco»  

«i would like to be  
an olympic swimmer»

Tiago neves

tiago neves 
natação 

swimming
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«se a minha família não  
me ajudasse, em particular  
o meu avô, não estaria  
onde estou. normalmente, 
treino oito vezes por 
semana, antes e depois  
das aulas, trabalhando  
na piscina e fazendo também 
corrida e ginásio». 

«if my family did not help me, 
particularly my grandfather, 
i would not be where i 
am. usually i train eight 
times a week, before and 
after school; i work in the 
pool and i run and use the 
gymnasium». 

the young athlete of “clube de natação 
da amadora”, born in lisbon and living 
at sintra, conciliates everyday training 
with classes. «if my family did not help 
me, particularly my grandfather, i would 
not be where i am. usually i train eight 
times a week, before and after school; 
i work in the pool and i run and use the 
gymnasium». 

looking back to his career, tiago neves is 
proud of his participation in the deaf world 
swimming championship – at coimbra 
2011, his debut in international events, and 
in the Juvenile national championship, in 
the Jamor swimming pool, in 2012, for the 
first time in the history of deaf swimmers. 

soon, this athlete, who has the ambition of 
becoming one day an olympic swimmer, 
breaking records and raising high the 
name of portugal, will fulfil another 
important stage. in sofia he will meet great 
swimmers and he is aware that his task 
is not going to be easy. nevertheless, he 
knows he is going to give his best and this 
attitude may bring him good results.

o jovem atleta do clube de natação  
da amadora, natural de lisboa  
e residente em sintra, concilia 
diariamente os treinos com as aulas.  
«se a minha família não me ajudasse,  
em particular o meu avô, não estaria 
onde estou. normalmente, treino oito 
vezes por semana, antes e depois das 
aulas, trabalhando na piscina e fazendo 
também corrida e ginásio». 

olhando para o seu percurso, tiago 
neves orgulha-se da sua participação  
no campeonato mundial de natação  
de surdos – coimbra 2011, a sua estreia 
em provas internacionais, e no campeonato  
nacional de Juvenis, na piscina do Jamor, 
em 2012, pela primeira vez na história 
dos nadadores surdos.

brevemente, o atleta que ambiciona ser 
nadador olímpico, bater recordes e elevar 
o nome de portugal irá cumprir mais uma 
etapa importante. em sófia, encontrará 
grandes nadadores e tem consciência  
de que não terá tarefa fácil. no entanto, 
sabe que vai dar o seu melhor e isso 
poderá trazer-lhe bons resultados.
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o atletismo e a natação têm sido presença 
constante nos jogos surdolímpicos.  
em sófia, a selecção portuguesa  
estará novamente representada  
nas duas modalidades, cujo número  
de praticantes tem vindo a crescer.

«existem cada vez mais jovens a correr  
e a nadar. as condições para a prática 
destas modalidades incrementaram muito  
no nosso país, com mais piscinas e 
mais pistas abertas, e isso naturalmente 
aumenta a motivação dos atletas»,  
afirma com agrado José pavoeiro, 
presidente da federação portuguesa  
de desporto para pessoas com deficiência 
(fpdd), organismo responsável pela 
preparação do atletismo e natação para  
os Jogos de 2013.

neste ciclo, ainda não foi possível equiparar 
o programa surdolímpico ao paralímpicos, 
embora tenham sido feitos esforços nesse 
sentido. José pavoeiro espera que no 
próximo ciclo essa realidade se concretize. 
por outro lado, refere que «já será possível 
enquadrar os atletas nas provas das 
federações da modalidade, dando-lhes mais 
oportunidades de competição e de aferição 
dos seus momentos de forma». 

athletics and swimming have been 
a permanent presence in deaflympic 
games. In sofia, the Portuguese team 
will once again be represented in both 
sports, the athletes of which have been 
increasing in number.. 

«there are more and more young people 
running and swimming. conditions for the 
practice of these sports have improved 
a lot in our country, with more pools 
and more tracks open and that naturally 
increases the athletes’ motivation», 
says with pleasure José pavoeiro, the 
president of the portuguese federation of 
sports for the disabled, the responsible 
body for the preparation for the 2013 
games in athletics and swimming. 

in this cycle it was not yet possible to 
place the deaflympic and the paralympic 
programmes on the same footing, 
although efforts were made in that 
direction. José pavoeiro hopes this goal 
will be fulfilled in the next cycle.  on 
the other hand, he refers that «it will be 
possible to put the athletes in the frame of 
the sports federations’ events, giving them 
more opportunities for competition and 
evaluation of their actual level of fitness ». 

«Já será possível enquadrar 
os atletas nas provas das 

federações da modalidade, 
dando-lhes mais oportunidades 

de competição e de aferição 
dos seus momentos de forma».

in the 29-year-old athlete 
admits that sporting practice 
opened new horizons, gave 

him the possibility of meeting  
many people, countries and 

cultures and contributed  
to his own development. 

«exIsteM  
cada vez  

MaIs jovens  
a correr  

e a nadar»

«there are 
more and more 

young people 
running and 

swimming»
josé Pavoeiro 

josé Pavoeiro 
Presidente da Federação Portuguesa de desporto 

para Pessoas com deficiência
President of the Portuguese Federation of sports  

for the disabled
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na bulgária, o atletismo 
procura aumentar o número  
de medalhas, enquanto  
a natação procura  
o primeiro pódio. 

in bulgaria, athletics will be 
seeking a larger number of 
medals, while swimming will 
be aiming at its first podium. 

o dirigente alerta para a falta  
de financiamento que condiciona  
o desenvolvimento destas modalidades, 
criando constrangimentos a nível  
de preparação dos atletas, mas também  
no apoio aos clubes e técnicos que 
trabalham neste âmbito. defende que  
«deve existir maior apoio financeiro não  
só a nível estatal, como também  
de entidades privadas que se apercebam 
que o desporto é um ótimo veículo 
comunicacional e que os atletas  
portugueses têm uma qualidade ao nível  
da excelência, sendo grandes merecedores 
desses apoios».

boNS RESuLtAdoS  
tRAzEM MotIvAção 
desde 1993, ano em que portugal iniciou  
a sua participação em Jogos 
surdolímpicos, que as duas modalidades 
têm marcado presença nesta competição. 
na bulgária, o atletismo procura aumentar 
o número de medalhas (conquistou duas 
em Jogos anteriores), enquanto a natação 
procura o primeiro pódio. 

José pavoeiro espera que «os atletas 
obtenham os seus melhores resultados 
desportivos e que estes contribuam como 
factores de motivação para continuarem 
a enfrentar as dificuldades que por vezes 
encontram. É certo que vão estar países 
muito fortes nos Jogos, mas os atletas e 
equipa técnica, respeitando devidamente 
todos os seus adversários, deverão 
centrar-se na obtenção dos seus objetivos, 
garantido a melhor participação desportiva 
possível, que dignifique não só o país, mas 
todos os que trabalharam para que esta 
participação fosse possível».

the sports leader calls our attention to 
the lack of funds, which conditions the 
development of these sports, constraining 
the preparation of the athletes, but also 
the support to clubs and technicians 
that work in this scope.  he says «there 
must be a larger financial support not 
only at state level, but also from private 
entities that realize sport is an optimal 
communicational vehicle and that the 
portuguese athletes have quality at 
excellence level, and deserve greatly those 
supports».

good RESuLtS bRINg MotIvAtIoN  
since 1993, the year when portugal 
began participating in deaflympic games, 
both sports have been registering their 
presence in this event. in bulgaria, 
athletics will be seeking a larger number 
of medals (the sport won two medals in 
previous games), while swimming will be 
aiming at its first podium. 

José pavoeiro hopes «the athletes obtain 
their best sporting results and that these 
results contribute as motivation factors 
for the athletes to go on overcoming the 
difficulties that sometimes they meet. it 
is true there will be very strong nations 
in the games, but the athletes and the 
technical team, in spite of their respect 
towards all their opponents, will have to 
focus on the attainment of their goals, 
assuring the best possible sporting 
participation in order to bring honour not 
only to the country but to all who worked 
to make this participation possible».
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José macedo won the public election of 
international paralympic committee (ipc) 
for the athlete of the month of June with 
59% of the votes.

José macedo became boccia european 
champion, bc3 individuals, last June, 
after beating his greek opponent, greg 
polychronidis, the boccia paralympic 
champion, bc3 individuals. this fact 
contributed to macedo’s nomination  
by international paralympic committee 
(ipc) for athlete of the month of June. 
macedo was nominated together with 
the athletes sabine ellerbrock (germany, 
wheelchair tennis), alan fonteles oliveira 
(brazil, athletics), marlou van rhijn (the 
netherlands, athletics) and  alex Zanardi 
(italy, cycling).

José macedo venceu a votação pública  
do international paralympic committee 
(ipc) para atleta do mês de Junho,  
com 59% dos votos.

José macedo sagrou-se campeão  
da europa de boccia, individuais bc3, 
tendo em guimarães, no passado mês 
de Junho, derrotado o adversário grego: 
greg polychronidis, actual campeão 
paralímpico de boccia, individuais bc3. 
argumento que lhe valeu a nomeação 
por parte do international paralympic 
committee (ipc) para atleta do mês  
de Junho, tendo enfrentado nesta 
nomeação os atletas: sabine ellerbrock 
(alemanha, ténis em cadeira de rodas); 
alan fonteles oliveira (brasil, atletismo); 
marlou van rhijn (holanda, atletismo);  
e alex Zanardi (itália, ciclismo).

José macedo sagrou-se 
campeão da europa de boccia, 

individuais bc3, tendo  
em guimarães, no passado 

mês de Junho, derrotado  
o adversário grego. 

José macedo became boccia 
european champion, bc3 

individuals, last June, after 
beating his greek opponent

josé macedo

josé Macedo 
boccia
boccia

josé Macedo 
eleIto atleta do Mês  

de jUnHo do IPc

JosÉ macedo 
elected ipc’s athlete  

of the month of June


