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Lenine Cunha | Atletismo

ATLETA MAIS MEDALHADO DE SEMPRE 
SOMOU MAIS 8 MEDALHAS NO CAMPEONATO 
DO MUNDO EM PISTA COBERTA INAS 

Lenine Cunha | Athletics

MOST MEDALED ATHLETE EVER
ADDED ANOTHER 8 MEDALS AT
INAS WORLD CHAMPIONSHIPS IN INDOOR TRACK 

Um atleta de elite mas cheio de objectivos que ainda 
quer alcançar, José Macedo é uma referência no 
desporto nacional e internacional.

An elite athlete yet full of goals that still want to 
achieve, José Macedo is a reference in national and 
international sport.
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JOSÉ MACEDO
BOCCIA

ESPÍRITO DE SACRIFÍCIO, 
EVOLUÇÃO E RESULTADOS 
EXCEPCIONAIS
JOSÉ MACEDO
BOCCIA

SPIRIT OF SACRIFICE, 
EVOLUTION AND 
EXCEPTIONAL RESULTS

NELSON LOPES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATLETAS PARALÍMPICOS (CAP)

“QUERO DEFENDER OS 
ATLETAS E OS SEUS 
INTERESSES”
NELSON LOPES
PRESIDENT OF THE PARALYMPIC ATHLETES COMMISSION (CAP)

“I WANT TO DEFEND THE 
ATHLETES AND THEIR 
INTERESTS”

Presidente e atleta, Nelson Lopes explica como 
concilia a sua vida profissional e pessoal com as 
suas obrigações como nadador e presidente da CAP.

President and athlete, Nelson Lopes explains how to 
reconcile his professional and personal life with its 
obligations as a swimmer and president of CAP.
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DAVID GRACHAT
NATAÇÃO

“VOU LUTAR PELO 
RECORDE NACIONAL, PELA 
FINAL E PELO PÓDIO”
DAVID GRACHAT
SWIMMING

“I WILL FIGHT FOR THE 
NATIONAL RECORD FOR THE 
FINAL AND FOR THE PODIUM 
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Em ano de Campeonatos da Europa IPC, o atleta traça 
os seus grandes objetivos.

In year of  IPC European Championships, the athlete 
draws its major goals.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO COMITÉ 
PARALÍMPICO DE PORTUGAL  
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF PORTUGAL 
PARALYMPIC COMMITTEE 

The recently signed Programme-Contract 
concerning the Paralympic Preparation for 
Rio 2016 was cause for me to state publicly 
« Here we are, at last!». In fact, the whole 
constructive  process until the moment of 
signing was an unnecessarily crafty  path, 
harmful to the preparation programme, 
having in mind the full certainty we do not 
need two years to flow, at last, into the 
formalizing act of a commitment that for 
long had been the result of a consensus.  
The reference to such evidence cannot 
be framed in any other intention except 
that of sensitizing and making aware 
towards the need and effective possibility 
of improving procedures, making possible 
the appearance of a more assertive public 
administration, taking into account the ideas 
in presence. 

The signing of the Programme-Contract 
begins a new cycle and a new reality. The 
present contract introduces a new vision 
and a new dynamism and offers several 
innovations:

- A multi-cycle approach, that is, the now 
signed Programme-Contract has a vision 
and foresees the development of the 
activity beyond the present cycle (2016), 
one evidence of which is the support 
defined until the 31st December, 2017; 

- For the first time in the history of sport 
in Portugal, the Paralympic dimension 
contemplates a «Programme for 
Paralympic Hopes», a long desired claim;

A recente assinatura do Contrato-programa 
de Preparação Paralímpica Rio 2016 foi 
motivo para ter afirmado publicamente 
«Finalmente, aqui chegados!». Na 
verdade, todo o processo de construção 
até à assinatura foi um percurso 
desnecessariamente ardiloso, com 
prejuízos para o programa de preparação, 
existindo a plena certeza de que não são 
necessários dois anos para se desaguar, 
por fim, no acto de formalização de um 
compromisso que há muito se encontrava 
consensualizado. A referência a tais 
evidências não se pode enquadrar em 
qualquer outra intenção senão a de 
sensibilizar e consciencializar para a 
necessidade e efectiva possibilidade de 
melhorar procedimentos, potenciando o 
surgimento de uma administração pública 
de maior assertividade com os desideratos 
em presença.

Um novo ciclo e uma nova realidade se 
iniciam com a assinatura do Contrato-programa. 
O presente contrato introduz uma nova 
visão e uma nova dinâmica, sendo várias as 
inovações:

- Uma abordagem multiciclo, ou seja, o 
Contrato-programa agora firmado tem 
uma visão e prevê o desenvolvimento 
da actividade além do presente ciclo 
(2016), sendo uma das evidências o apoio 
definido até 31 de dezembro 2017;

- Pela primeira vez na história do desporto 
em Portugal, a dimensão Paralímpica 
passa a contemplar um «Programa 

Um novo ciclo e
uma nova realidade

se iniciam com
a assinatura do

Contrato-programa.

The signing of the 
Programme-Contract 

begins a new cycle and
a new reality.

Humberto Santos

FINALMENTE, AQUI 
CHEGADOS! 
HERE WE ARE, AT LAST!     
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Esperanças Paralímpicas», uma pretensão 
de há muito;

- O «Apoio Complementar» é outra 
novidade significativa, que irá permitir 
ajudar a ultrapassar algumas dificuldades 
por parte das modalidades que têm custos 
adicionais face à sua logística;

- Pela primeira vez, o «Apoio Financeiro 
à Missão aos Jogos Paralímpicos» fica 
definido e contratualizado no início de um 
ciclo;

- A par das melhores condições de 
trabalho, introduzem-se também novas 
«ferramentas», fundamentais para a 
gestão e qualidade do projecto, como 
é o caso do «Caderno de Encargos» 
por atleta, onde de forma clara e 
objectiva todas as partes em presença 
passam a conhecer as respectivas 
responsabilidades e objectivos.

Cumpre reconhecer a correspondência 
da tutela ao repto lançado de aumento 
de investimento financeiro, o qual se 
traduz num acréscimo significativo, face 
aos valores do Programa de Preparação 
Paralímpica de Londres. Contudo, reafirma-
se: «reconheço e registo o esforço financeiro 

que o Governo fez para aqui chegar, mas 

acreditem que enquanto outra ordem de 

valores não for praticado para com os 

atletas paralímpicos irei sempre ficar com 

o sentimento de insatisfação e do dever por 

cumprir».

Por fim, um agradecimento ao senhor 
Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude e ao senhor Secretário de 
Estado da Solidariedade e da Segurança 
Social, extensivo a todos os que 
contribuíram de alguma forma para que 
aqui chegássemos.

Humberto Santos

Presidente do Comité Paralímpico de Portugal

Cumpre reconhecer 
a correspondência da 
tutela ao repto lançado de 
aumento de investimento 
financeiro.

We must recognize the 
good response of the 
tutelage to the challenge 
we set regarding the 
increase in financial 
investment. 

- The «Complementary Support» is another 
meaningful novelty that will permit to help 
overcome some difficulties on the side of 
modalities that have additional costs, in 
terms of logistics; 

- For the first time, the «Financial Support to 
the Paralympic Games Mission » is defined 
and turned into contract at the beginning of 
a cycle;

- Simultaneously with better work 
conditions, new “tools” are introduced 
too, fundamental for the project’s  
management and quality , as is the case 
of the «Specifications Book» concerning 
each athlete , where clearly and objectively 
all parties in presence acknowledge their 
respective responsibilities and goals.

We must recognize the good response of the 
tutelage to the challenge we set regarding 
the increase in financial investment, which 
can be translated into a meaningful addition, 
comparing with the amounts of the London 
Paralympic Preparation Programme. 
Nevertheless, I restate: «I acknowledge 

and register the financial effort made by the 

Government to arrive here, but believe me 

that, while another order of values is not in 

practice towards the Paralympics athletes, 

I shall always remain with the sentiment of 

dissatisfaction and unfulfilled duty ».

To conclude, I express my gratitude to the 
Secretary of State for Sport and Youth and 
to the Secretary of State of Solidarity and 
Social Security, a gratitude that I would like 
to extend to all who have contributed, this 
way or that, so that we may say here we 
are.

Humberto Santos

President of Portugal Paralympic Committee 
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Nelson Lopes
Presidente da Comissão de Atletas Paralímpicos (CAP) 

President of the Paralympic Athletes Committee (CAP) 

VOZ PARA 
OS ATLETAS 

PARALÍMPICOS E 
SURDOLÍMPICOS 

VOICE TO THE 
PARALYMPIC 

AND DEAFLYMPIC 
ATHLETES Nelson Lopes é o novo Presidente da 

Comissão de Atletas Paralímpicos 
(CAP). «Ser a voz dos atletas e 
defender os seus interesses nas mais 
altas instâncias do desporto» são as 
motivações que irão pautar a actuação 
da sua equipa.

Desde o dia 19 de Outubro de 2013, Nelson 
Lopes desempenha o cargo de Presidente 
da CAP. Inactiva desde o final de 2010, a 
Comissão regressa com a missão de fazer 
chegar a voz dos atletas paralímpicos e 
surdolímpicos aos vários órgãos do Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP), tais como a 
Comissão Executiva e Assembleia Plenária. 
«Só desta forma se pode esperar uma 
evolução e melhoria das condições ao 
dispor dos atletas e, consequentemente, 
um desenvolvimento do Movimento 
Paralímpico», explica Nelson Lopes.

As principais áreas que pautam neste 
momento a intervenção da CAP são a 
transferência das modalidades de atletismo 
e natação para as respectivas Federações 
e assegurar que os apoios (bolsas e verbas 
para a preparação) chegam atempadamente 
aos atletas, para que possam, juntamente 
com os seus treinadores, planear a 
preparação da melhor maneira possível.

Já com os próximos Jogos Paralímpicos 
em mente, a CAP aguarda com expectativa 
o impacto do Contrato-Programa Rio 2016, 
assinado em 31 de Março. «A CAP espera 
que o restante ciclo possa decorrer sem 
mais sobressaltos, para que os atletas 
possam estar totalmente focados nos seus 
objectivos desportivos. Temos também 
a esperança que o Contrato-Programa 
permita finalmente a operacionalização do 

Nelson Lopes is the new President of 
the Paralympic Athletes Committee 
(CAP). «To be the voice of the athletes 
and to defend their interests at the 
highest levels of sport» are the 
motivations that will guide his team’s 
activity. 

As from the 19th of October 2013, Nelson 
Lopes is the President of the Paralympic 
Athletes Committee. Inactive since the 
end of 2010, the Committee returns with 
the mission of carrying the voice of the 
Paralympic and Deaflympic athletes to the 
various bodies of Portugal Paralympic 
Committee, such as the Executive Comittee 
and Plenary Assembly. 
«Only this way we can expect evolution 
and improvement in the conditions at 
the athletes’ reach and, consequently, a 
development in the Paralympic Movement», 
Nelson Lopes explains.

The main areas that regulate in this 
moment CAP’s intervention are the 
transfer of modalities such as athletics and 
swimming to the respective Federations 
and secure that supports (stipends and 
funds for the preparation) come in time to 
the athletes, so that they can, together with 
their trainers, plan the preparation the best 
way possible. 

Having already in mind the next Paralympic 
Games, the Committee awaits with 
expectations the impact of the Programme-
Contract Rio 2016, signed on March 31. 
. «The Paralympic Athletes Committee 
hopes the remaining cycle may run without 
surprises, so that the athletes may fully 
focus on their sporting objectives. We also 

Três medalhas de bronze
em Campeonatos da

Europa e três presenças
em Jogos Paralímpicos.

Three bronze medals
obtained in European 

Championships and
three presences in 
Paralympic Games.

Nelson Lopes
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projecto Esperanças Paralímpicas, que 
visa renovar a nossa equipa paralímpica», 
refere Nelson Lopes.

PRESIDENTE E ATLETA

Enquanto Presidente da CAP, Nelson 
Lopes integra a Comissão Executiva, 
Assembleia Geral e Estrutura de Gestão 
do Projecto Paralímpico do CPP, assim 
como no Conselho Nacional do Desporto. 
Para o exercício destas funções, necessita 
de estar presente em várias reuniões e 
realizar pareceres sobre assuntos ligados 
ao desporto paralímpico, entre outros. «O 
cargo exige a minha atenção diariamente. 
Muito deste trabalho é possível de realizar 
através de troca de e-mails, o que facilita a 
gestão da minha vida profissional e familiar. 
Apesar disso, algumas das reuniões 
acontecem ao Sábado, o que encurta 
alguns fins-de-semana».

Nelson Lopes é também um nadador 
experiente, com três medalhas de 
bronze em Campeonatos da Europa e 
três presenças em Jogos Paralímpicos. 
O seu longo percurso traz mais-valias 
para o desempenho das suas funções: 
«no decorrer destes anos, tive uma vida 

de atleta e sei o que é necessário para 
podermos demonstrar todo o nosso 
potencial. São essas as ideias e visão que 
tento fazer passar em representação da 
CAP». Fazem parte da sua equipa quatro 
atletas, também eles com provas dadas 
no desporto. «O Hugo Passos, Firmino 
Baptista, Nuno Alves e Susana Lourenço 
são atletas representativos de várias áreas 
do desporto adaptado. As suas opiniões são 
bastante importantes, pois trazem pontos 
de vista diferentes e válidos, fundamentais 
na tomada de decisões».

hope the Programme-Contract will finally 
allow the operation of the Paralympic 
Hopes project, which aims at renewing our 
Paralympic team», Nelson Lopes refers.

A PRESIDENT AND AN ATHLETE

As President of the Paralympic Athletes 
Committee, Nelson Lopes participates in the 
Executive Committee, General Assembly 
and Management Structure of the PPC’s 
Paralympic Project, as well as in the Sport 
National Council. To fulfil these functions he 
must be present in several meetings and 
express his opinion on matters linked to 
the Paralympic sport, among other things. 
«This office demands my attention every 
day. Much of this work can be done through 
e-mails, which facilitates the management 
of my professional and family life. In spite of 
that, some meetings are held on Saturdays, 
which shortens a few weekends».

Nelson Lopes is also an experienced 
swimmer, holder of three bronze medals 
obtained in European Championships and 
three presences in Paralympic Games. His 
long career adds value to the fulfilment of 
his responsibilities: «along all these years 
I have led an athlete’s life and I know what 

is needed to demonstrate all our potential. 
These are the ideas and the vision that 
I try to show as a representative of the 
Paralympic Athletes Committee». Four 
other athletes are in his team, they have 
done quite well in sport. «Hugo Passos, 
Firmino Baptista, Nuno Alves and Susana 
Lourenço are representative athletes from 
several areas of adapted sport. Their 
opinions are quite important for they 
carry different and valid points of view, 
fundamental to decision making».

santa casa A
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As 156 medalhas internacionais falam 
por si. Lenine Cunha entra em todas 
as competições para ganhar e prova 
disso foram os oito pódios no último 
Campeonato do Mundo de Atletismo em 
Pista Coberta. O sucesso do atleta deu 
origem a um Metting em seu nome, o 
qual terá lugar em Maio, na Póvoa de 
Varzim.

No 8.º Campeonato do Mundo de Atletismo 
em Pista Coberta INAS, que decorreu 
em Reims (França), entre os dias 28 de 
Fevereiro e 2 de Março, Portugal sagrou-se 
campeão mundial por equipas masculinas 
e femininas. Com um total de 24 medalhas 
(5 de ouro, 7 de prata e 12 de bronze), foi 
o país mais medalhado. Lenine Cunha 
destacou-se na prova, conquistando 8 
pódios: ouro no pentatlo, 3 medalhas 
de prata e 4 de bronze. «Correu muito 
bem. Não é tarefa fácil para um atleta 
conseguir este número de medalhas numa 
competição. Mas ainda podia ter sido 
melhor: ambicionava o ouro no salto com 
vara, prova na qual perdi o recorde do 
mundo, e nos 60m barreiras. Na penúltima 
barreira senti uma dor forte no joelho, 
devido à minha lesão, e fui-me abaixo», 
conta Lenine Cunha.

O atleta debate-se com uma pequena 
rotura no tendão rotuliano do joelho 
esquerdo, «provocada pelos impactos 
realizados com a perna de chamada nos 
saltos em comprimento, em altura e com 
vara». A fisioterapia tem ajudado na sua 
recuperação, fundamental para as várias 
competições que se aproximam.

Nos dias 24 e 25 de Maio realiza-se o 
Campeonato de Portugal de atletismo, na 
Póvoa de Varzim, e simultaneamente irá 
ter lugar o Meeting Internacional Lenine 
Cunha. Um dos objectivos é chamar 
público para ver as provas (na mesma 

The 156 international medals speak 
for themselves. Lenine Cunha is in all 
competitions to win and evidence of this 
were the eight podium places in the last 
World Indoor Athletics Championship. 
The athlete’s success originated a 
Meeting with his name, which will be 
held in May, at Póvoa de Varzim. 

In the 8th INAS World Indoor Athletics 
Championship, which took place at Reims 
(France), from February 28 to March 2, 
Portugal became world champion in the 
men’s and women’s team competitions. 
With a total of 24 medals (5 times gold, 7 
times silver and 12 times bronze) ours was 
the most medalled country. Lenine Cunha 
stood out in the event, with 8 podiums: 
gold in the pentathlon, 3 silver medals and 
4 bronze medals. «Things went all right. It 
is not an easy task for an athlete to get this 
quantity of medals in one event. But it could 
be even better: my ambition was gold in the 
pole vault, a competition where I lost the 
world record, and the 60 m hurdles. At the 
hurdle before the last, I felt a strong pain 
in my knee, due to my injury and I went 
down», Lenine Cunha says.

The athlete is suffering from a small 
rupture in the rotulian tendon of the left 
knee, «caused by the impacts made by the 
impulse leg in the long jumps, high jumps 
and pole vaults». Physiotherapy has been 
helping in the athlete’s recovery, which is 
fundamental for the several competitions 
that are about to come. 

On May 24 and 25 the Portuguese Athletics 
Championship will take place at Póvoa 
de Varzim and simultaneously the Lenine 
Cunha International Meeting will be held. 
One of the goals is to attract people to 

Lenine Cunha
Atletismo

Athletics

    MEDALHAS 
SEM SEGREDOS PARA LENINE

   MEDALS HAVE NO 
SECRETS TO LENINE

Não é tarefa fácil para 
um atleta conseguir este 

número de medalhas 
numa competição.  

It is not an easy task for an 
athlete to get this quantity 

of medals in one event.

Lenine Cunha
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altura, decorre também o Campeonato 
do Mundo de Atletismo para Atletas com 
Síndrome de Down). «É uma óptima ideia 
e estou surpreendido com a adesão, pois 
neste momento já temos a confirmação 
da presença de seis países. A prova é 
seleccionada pelo Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) e dará aos atletas a 
possibilidade de obterem marcas para o 
Campeonato Europeu de Atletismo IPC 
2014, no País de Gales», afirma Lenine, que 
ambiciona ver este evento realizar-se com 
regularidade. 

Seguem-se o Meeting de Atletismo 
Paralímpico de Paris, no dia 4 de Junho, 
para o qual foi convidado, o Campeonato 
Europeu de Atletismo INAS, em meados de 
Junho, e finalmente o Europeu de Atletismo 
IPC, em Agosto. «Nesta competição conto 
estar na minha plena forma e lutarei pela 
medalha no salto em comprimento».

Os Jogos do Rio 2016 ainda estão distantes, 
mas Lenine sabe bem o que quer: «vou 
dar o máximo na minha preparação, pois 

watch the competitions (at the same time 
there will also be the World Athletics 
Championship for Athletes with Down 
Syndrome). « It is a very good idea and I am 
surprised with the adherence, for in this 
moment we already have the confirmed 
presence of six countries. The competition 
is selected by the International Paralympic 
Committee (IPC) and it will give the athletes 
the chance of getting marks for the IPC 
2014 European Athletics Championship, in 
Wales», says Lenine, whose ambition is that 
this event may be held regularly. 

Afterwards there will be the Paralympic 
Athletics Meeting, in Paris, on the 4th of 
June, to which Lenine was invited, the 
INAS European Athletics Championship, 
in the middle of June and, finally, the IPC 
European Athletics Championship, in 
August. «For this competition I expect to 
be fully fit and I will fight for the long jump 
medal».

The Rio 2016 Games are still distant, but 
Lenine knows very well what he wants:

quero estar presente e a 100%, para poder 
repetir a proeza de Londres. Quando 
chegar o momento terei 33 anos e para 
um saltador é difícil continuar ao mais alto 
nível. Poderão ser os meus últimos Jogos e 
quero sair em grande».

MEDALHAS E MARCAS

2013 foi um ano muito bom para Lenine. 
Ganhou 12 medalhas no total, metade 
conquistada no Campeonato do Mundo de 
Atletismo INAS, no qual foi considerado o 
Melhor Atleta do Campeonato. «Nesta prova 
consegui medalhas, três delas de ouro, e 
boas marcas, com o recorde do mundo de 
salto com vara. Treinei bastante e fui bem-
sucedido», recorda Lenine, hoje o atleta 
mais medalhado de sempre em Portugal, 
com 156 medalhas internacionais.

Lenine Cunha

«I will give my best in my preparation, 
because I want to be present and at 100% 
to be able to repeat the London feat. When 
the moment arrives, I will be 33 years old 
and for a jumper it is difficult to go on at the 
highest level. They may be my last Games 
and I want to exit through the grand door».

MEDALS AND MARKS 

2013 was a very good year for Lenine. 
He won a total of 12 medals, half of 
them taken in the INAS World Athletics 
Championship, where he was considered 
the Championship’s Best Athlete. «In this 
competition I won medals, three of them 
gold, and good marks, such as the pole 
vault world record. I trained hard and was 
successful», Lenine recalls. With his 156 
international medals he Portugal’s most 
medalled athlete ever.

BRAND SERVICES

NENHUMA
VITÓRIA PASSA 
EM BRANCO

www.white.com.pt

Apoiamos todas as conquistas 
do Comité Paralímpico de Portugal.



PARALYMPIC NEWS  8 COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL MAIO 2014

As expectativas para a prova 
são bastante elevadas.

David Grachat sente que está 
perto do pódio.

 

Expectations regarding the 
competition are quite high. 

David Grachat feels he is
near the podium. 

Em ano de Campeonato da Europa de 
Natação 2014, que se realiza em Agosto, 
em Eindhoven, David Grachat já deu 
boas indicações. Braçada a braçada, o 
nadador vai lutar pelo recorde nacional, 
pela final e pelo pódio.

No dia 23 de Fevereiro, a Piscina Municipal 
de Vila Franca de Xira recebeu a primeira 
grande prova da época da modalidade. 
No Campeonato Nacional de Inverno de 
Natação Adaptada 2014, David Grachat foi 
um dos atletas em destaque, conquistando 
quatro medalhas de ouro e garantindo os 
mínimos para o Campeonato da Europa 
de Natação. «Embora ainda não estivesse 
na melhor forma, pois não me tinha 
preparado a 100% para esta competição, os 
resultados foram do meu agrado e são um 
bom indicador para o que aí vem. O grande 
objectivo é o Campeonato da Europa de 
Natação 2014».

As expectativas para a prova são bastantes 
elevadas. David Grachat sente que está 
perto do pódio. «No ano passado, no 
Campeonato do Mundo de Natação IPC, 
fui quarto classificado nos 400 metros 

David Grachat
Natação

Swimming

DAVID GRACHAT
VAI NADAR PELO PÓDIO

DAVID GRACHAT
WILL SWIM FOR THE PODIUM

In the year of the 2014 European 
Swimming Championship, which will 
occur in August, at Eindhoven, David 
Grachat has already given good signs. 
Stroke after stroke, the swimmer is 
going to fight for the national record, for 
the finals and for the podium. 

On February 13, the Municipal Swimming 
Pool of Vila Franca de Xira was the 
venue of the first big swimming event of 
the season. In the 2014 Winter Adapted 
Swimming National Championship, David 
Grachat was one of the outstanding 
athletes, grabbing four gold medals and 
guaranteeing the minimum marks for 
the European Swimming Championship. 
«Although I was not yet fully fit because 
I was not 100% prepared for this 
competition, the results pleased me and 
are a good sign of what is coming. The 
big goal is the 2014 European Swimming 
Championship».

Expectations regarding the competition 
are quite high. David Grachat feels he is 
near the podium. «Last year, in the IPC 
World Championship, I was fourth in the 

David Grachat
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Susana Lourenço

livres e à minha frente ficaram um 
australiano e dois europeus. Por isso, tenho 
esperança de obter um bom resultado. Mas 
estou consciente de que não me posso 
deslumbrar. A minha primeira meta é o 
recorde nacional, depois ir a uma final 
e, quando chegar o momento, pensarei 
na medalha». Antes desta competição, 
o nadador esteve presente num evento 
que se desenrolou na mesma piscina que 
servirá de palco para o Europeu: «foi a 
única prova internacional de preparação, 
a qual tive de pagar do meu bolso para 
poder participar». 2015 será novamente 
ano de Campeonato do Mundo, a disputar 
em Glasgow, para o qual David define como 
principal objectivo a abertura de uma vaga 
para Portugal para o Rio 2016.

Fazendo um balanço do início da época, o 
atleta considera que em termos de treino 
tudo está a correr bem, mas sente a falta 
de competição. «Estamos a atravessar uma 
fase de mudança. Vamos sair da Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com Deficiência (FPDD) e passar para a 
Federação Portuguesa de Natação (FPN). 
Neste momento, ainda não temos estágios 
marcados e as provas internacionais que 
gostaríamos. Psicologicamente, é um 
pouco difícil, pois apenas treinamos e só 
conseguimos competir a nível nacional. A 
definição de atleta é “aquele que compete”. 
Neste caso sou “aquele que treina e pouco 
compete”», explica David.

PRÓXIMO DA MEDALHA

Em 2013, no Campeonato do Mundo de 
Natação IPC, disputado em Montreal, no 
Canadá, David Grachat competiu entre os 
mais bem posicionados do ranking mundial, 
chegando às finais dos 50, 100 e 400 
metros livres. «Esta prova correu melhor 
do que esperava. Nesse ano já estávamos 
nesta situação de transição e tive pouca 
preparação: apenas tinha participado em 
duas competições, ambas nacionais. Fiquei 
surpreendido e muito satisfeito com os dois 
sextos lugares e com a quarta posição, 
a milésimos do pódio e do meu recorde 
pessoal/nacional».

400m freestyle and before me were one 
Australian and two European athletes. 
Therefore, I expect to get a good result. But 
I am also aware I cannot get dazzled. My 
first goal is the national record, afterwards 
is the finals and, when the moment comes, 
I will think about the medal». Before this 
competition, the swimmer was present 
in an event that took place in the same 
pool that will serve as the stage for the 
European Championship: «it was the 
only international competition for my 
preparation, which I had to pay from my 
own pocket in order to participate». 2015 
will be again another World Championship 
year, to be disputed in Glasgow, for which 
David defines as his main goal to open a 
vacant place for Portugal regarding Rio 
2016. 

Drawing up the balance sheet of the 
season’s beginning, the athlete thinks 
that in terms of training all is well, but he 
feels the scarcity of competitions. «We 
are crossing a period of change. We are 
leaving the Portuguese Federation of Sport 

for the Disabled (FPDD) and going to the 
Portuguese Swimming Federation (FPN). 
At this moment, we still have no confirmed 
training periods and the international 
competitions where we would like to be. 
Psychologically it is a bit difficult, for we 
only make our training and we compete 
only at the national level. An athlete, by 
definition, is “the one that competes”. In 
this case I am “the one that trains but little 
competes», David explains.

CLOSE TO THE MEDAL

In 2013, in the IPC World Swimming 
Championship, held in Montreal, Canada, 
David Grachat competed among the best 
positioned in the world ranking and reached 
the 50m, 100m and 400m freestyle finals. « 
This event ran better than I expected. That 
year we were already in the transitional 
situation and I had little preparation: I 
had been only in two competitions, both 
national. I was surprised and very pleased 
with my two sixth positions and the fourth 
position, at millesimums from the podium 
and from my personal/national record».

David Grachat
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Spirit of sacrifice, ability to adaptation 
and evolution, exceptional results turn 
José Macedo into a reference in the 
Portuguese and international sport. The 
boccia player goes on collecting titles 
and awards and he promises not to 
stop. 

The year started the best way possible for 
José Macedo. In February, representing 
SC Braga, he renewed the title of North 
Region Champion and was selected to the 
Final Stage of the National Championship. 
The athlete of boccia says he is in a good 
moment and attributes his success to the 
work done together with his technical team. 

Luís Marta, the athlete’s coach, believes 
José Macedo is on an excellent path to 
accomplish another memorable season. 
«It is not because of the title itself, but 
because of the way he got it, for in the 
entire event he suffered only one point, in 
the final game – a feat never attained in the 
modality. He was really demolishing in a 
competition that, although regional, brings 
together the greatest values of the modality 

Espírito de sacrifício, capacidade de 
adaptação e evolução e resultados 
excepcionais fazem de José Macedo 
uma referência do desporto português 
e internacional. O atleta de boccia 
continua a somar títulos e distinções e 
promete não ficar por aqui.

O ano começou da melhor forma para José 
Macedo. Em Fevereiro, representando o 
SC Braga, renovou o título de Campeão 
Regional Norte e apurou-se para a Fase 
Final do Campeonato Nacional. O atleta 
de boccia considera que está num bom 
momento de forma, atribuindo o seu 
sucesso ao trabalho realizado em conjunto 
com a sua equipa técnica.

Luís Marta, treinador do atleta, acredita que 
José Macedo se encontra num excelente 
caminho para realizar mais uma época 
memorável. «Não é pelo título em si, mas 
pela forma como o obteve, pois em toda 
a prova sofreu apenas um ponto, no jogo 
da final – um feito inédito na modalidade. 
Esteve verdadeiramente demolidor numa 

Espírito de sacrifício, 
capacidade de adaptação

e evolução.

Spirit of sacrifice, ability to 
adaptation and evolution.

José Macedo
BOCCIA
BOCCIA

JOSÉ MACEDO: 
UM ATLETA

DE ELITE  

JOSÉ MACEDO:
AN ELITE ATHLETE 

José Macedo
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competição que, apesar de regional, junta 
os maiores valores da modalidade na 
classe BC3, alguns deles representantes da 
selecção nacional. Foi um verdadeiro teste 
à sua forma desportiva».

Os objectivos para 2014 estão traçados: 
renovação dos títulos nacionais individuais 
e de pares e, ainda, a luta pelo título 
mundial da modalidade, que terá lugar em 
Setembro, em Pequim. Os estatutos de 
campeão europeu, vice-campeão do mundo 
e medalhado paralímpico são sinónimo de 
maior responsabilidade para o atleta. «José 
Macedo e o seu acompanhante técnico, 
Roberto Mateus, têm demonstrado uma 
elevadíssima entrega ao treino, estando 
melhores do que na época passada», 
afirma Luís Marta. O atleta bracarense está 
empenhado em manter um nível de forma 
consistente para garantir que os resultados 
não surgem por mero acaso: «entro em 
todas as provas com a vontade de vencer 
e vou confiante para o Campeonato do 
Mundo, pois acredito no meu potencial».

AS MERECIDAS DISTINÇÕES

José Macedo está orgulhoso com a 
distinção de atleta do mês de Junho de 
2013, pelo Comité Paralímpico Internacional 
(IPC), e nomeação pelo CPP como o 
representante português para o Prémio 
Laureus 2014. «Significa que a sociedade 
está atenta ao meu trabalho e me considera 
um digno representante do desporto 
português».

Este reconhecimento, que premeia 
também a equipa técnica e a secção de 
desporto adaptado do SC Braga, não 
surpreende Luís Marta: «o José Macedo é 
um verdadeiro atleta de elite, que se tem 
mantido nos patamares mais elevados 
ao longo de vários anos. Com o aumento 
da competitividade na modalidade, soube 
acompanhar essa evolução, adaptando-se 
e melhorando a sua performance. Houve 
muito investimento ao nível humano e 
de outros recursos para que pudesse 
demonstrar todo o seu potencial». Para o 
técnico, o sacrifício, a procura constante 
de resultados excepcionais, a simplicidade 
e o espírito desportivo fazem de José 
um exemplo a seguir. É um verdadeiro 
herói e uma das figuras incontornáveis da 
sociedade bracarense e minhota. A nível 
internacional, é uma referência do boccia, 
que ficará para sempre como uma das suas 
maiores figuras.

in class BC3, some of them representatives 
of the national team. It was a true test to his 
sporting fitness».

The goals for 2014 are defined: to repeat 
the individual and pairs national titles 
and also to fight for the world title of 
the modality, which will take place in 
September in Beijing. The statutes of 
European champion, World vice-champion 
and Paralympic medal-holder are 
synonymous to higher responsibility to the 
athlete. «José Macedo and his technical 
companion, Roberto Mateus, have been 
revealing a very high level of commitment 
to training. They are better now than last 
season», Luís Marta states. The athlete 

from Braga is committed to a consistent 
level of performance in order to guarantee 
that results do not come up by sheer luck: 
«I go to all competitions with the will to win 
and I will go to the World Championship 
with confidence, because I believe in my 
potential».

DESERVED AWARDS

José Macedo is proud of the athlete of 
the month prize that the International 
Paralympic Committee (IPC) awarded him 
in June 2013, and of his nomination by 
Portugal Paralympic Committee as the 
Portuguese candidate to the 2014 Laureus 
Prize.«It means that society is attentive 
towards my work and considers me a 
worthy representative of the Portuguese 
sport».

This acknowledgement, which rewards 
also the technical team and the section 
of adapted sport of SC Braga, does not 
surprise Luís Marta: «José Macedo is a 
true élite athlete who has stayed on the 
highest levels for several years. With the 
increase in competitiveness in the modality 
he knew how to follow that evolution 
adapted and improved his performance. 
There was a lot of investment at the human 
level and in terms of other resources so 
that he could show all his potential». In 
the technician’s opinion, the sacrifice, the 
permanent search for exceptional results, 
the humbleness and the sporting spirit 
turn José into an example to follow. He is a 
real hero and an unavoidable person in the 
society of Braga and of the Minho region. 
At international level he is a reference in 
boccia and will remain forever one of its 
highest figures. 

José Macedo
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TUDO A POSTOS!

Portugal recebeu, em Abril, a quarta 
edição do Campeonato da Europa de 
Orientação de Precisão. Palco de todos 
os desafios, Palmela abrigou, ao longo 
de quatro dias plenos de emoção, as 
competições de PreO e TempO, nas 
quais participaram 114 atletas em 
representação de 19 países.

Teve lugar em Palmela, de 11 a 16 de Abril, a 
quarta edição do Campeonato da Europa de 
Orientação de Precisão ETOC 2014. Além 
da vertente «clássica» de PreO, disputada 
nas classes Aberta e Paralímpica, esta 
edição trouxe uma novidade chamada 
TempO – variante constituída apenas por 
pontos cronometrados – que decidiu no 
nosso país a atribuição do respetivo título 
europeu pela primeira vez na história do 
Campeonato.

Portugal estreou-se em Campeonatos 
da Europa, apresentando-se na máxima 
força com uma representação de 9 atletas 
na competição de PreO (seis na Classe 
Aberta e três na Classe Paralímpica) e 
8 atletas na competição de TempO. Os 
Núcleos de Desporto Adaptado do Centro 
de Reabilitação do Norte e do Hospital da 
Prelada são aqueles que mais contribuem 
para a comitiva portuguesa, a qual é 
constituída pelos seguintes atletas: Joaquim 
Margarido e José Laiginha Leal (CRN), 
Ricardo Pinto e Júlio Guerra (DAHP), Nuno 
Pires (Ori-Estarreja), Luís Leite (GD4C), 
Cláudio Tereso (ATV), João Pedro Valente 
(CPOC), Jorge Baltazar (GDU Azoia) e Luís 
Miguel Nóbrega (COV-Natura).

Mas vale a pena recuar no tempo, a Março 
de 2009, altura em que o Grupo Desportivo 
dos Quatro Caminhos e o Núcleo de 
Desporto Adaptado do Serviço de Medicina 
Física e de Reabilitação do Hospital da 
Prelada procederam à organização de uma 
prova de Orientação de Precisão, sem 
com isso saberem que estavam a relançar 
a modalidade em Portugal. Apesar dos 
passos certos e seguros desta fantástica 
«caminhada» dados desde o início, não foi 
sem surpresa que se assistiu, em 2011, na 
sequência da Reunião Anual do Grupo de 
Trabalho Europeu, à indigitação de Portugal 
como organizador do ETOC 2014. Com 
um conhecimento reduzido da modalidade 
e o tempo a urgir, aos responsáveis 
portugueses só lhes restava uma hipótese: 
arregaçar as mangas e arrepiar caminho.

WE ARE ALL READY!

In April Portugal welcomes the fourth 
edition of the European Precision 
Orienteering Championship. During 
four days full of emotions, Pamela, the 
stage of all events, was the place of the 
PreO and TempO competitions, with 
the participation of 114 athletes from 19 
nations. 

From April 11 to 16, the fourth edition of 
the European Precision Orienteering 
Championship ETOC 2014 took place at 
Palmela. Besides the “classic” PreO version, 
with the Open Class and Paralympic Class 
events, this edition brings a novelty named 
TempO - a variety formed only by timed 
points – which will decide in our country 
the attribution of the respective European 
title for the first time in the history of the 
Championship

But it is worth the effort to go back in time, 
to March 2009, when “Grupo Desportivo dos 
Quatro Caminhos” and the “Centre of Adapted 
Sport of Physical Medicine and Rehabilitation 
Service of Prelada Hospital” organized a 
Precision Orienteering competition without 
knowing they were reactivating the sport in 
Portugal. In spite of the correct and firm steps 
taken from the beginning in this fantastic 
“walk”, it was not without surprise that we 
witnessed in 2011, after the Annual Meeting 
of the European Work Group, the nomination 
of Portugal as the organizing country of 
ETOC 2014. With scarce knowledge about 
the sport and under the pressure of time, the 
Portuguese responsible persons had only 
one option: tuck up the sleeves and take the 
shortest way. 

That is what they did! With two presences in 
World Championships (2012 and 2013), plenty 
of enthusiasm from the responsible persons 
of the Precision Orienteering Committee of 
the Portuguese Orienteering Federation , the 
support  of clubs and the indefatigable work 
of the ETOC 2014 Organizing Committee, 
under the leadership of Ricardo Chumbinho 
and  António Amador, it is now possible to 
say that we are ready. Palmela can offer 
maps and a terrain of great quality for the 
practice of this sport, the organization level 
is based on rigour and attention to detail, the 
enthusiasm is increasing more and more as 
the time goes on and everything conjugates 
to welcome the 114 athletes from 19 different 
countries in an event that will be memorable 
at all titles.

Federação Portuguesa de Orientação
Portuguese Orienteering Federation

CAMPEONATO 
DA EUROPA DE 

ORIENTAÇÃO DE 
PRECISÃO ETOC 2014  

EUROPEAN PRECISION 
ORIENTEERING 

CHAMPIONSHIP
ETOC 2014

 
RESULTADOS DA DELEGAÇÃO PORTUGUESA 

PRESENTE
RESULTS FOR THE PORTUGUESE 

DELEGATION

ETOC, classe TempO / ETOC, TempO class
Nuno Pires: 31º

João Pedro Valente 32º

ETOC-PreO, classe Paralímpica
ETOC-PreO, Paralympic class

Ricardo Pinto: 31º
José Laginha Leal: 37º

Júlio Guerra: 40º

ETOC-PreO, classe aberta
ETOC-PreO, Open class 

Jorge Baltazar: 43º
Cláudio Tereso: 54º

João Pedo Valente: 64º
Nuno Pires: 66º

Luis Leite: 71º
Joaquim Margarido: 78º

Equipas / Teams
Equipa / Team 1

(Jorge Baltazar, Ricardo Pinto e Nuno Pires): 20º
Equipa / Team  2

(João Pedro Valente, Cláudio Tereso e Júlio Guerra): 
23º

Mais informações em / Additional  information at

http://eoc2014.fpo.pt/index.php/pt7
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Foi o que fizeram! Com duas presenças em 
Campeonatos do Mundo (2012 e 2013), muito 
entusiasmo por parte dos responsáveis pela 
Comissão Técnica de Orientação de Precisão 
da Federação Portuguesa de Orientação, 
apoio dos clubes e um trabalho incansável do 
Comité Organizador do ETOC 2014, liderado 
por Ricardo Chumbinho e António Amador, 
é possível dizermos hoje que estamos 
preparados. Palmela tem para oferecer mapas 
e terrenos de grande qualidade para a prática 
da modalidade e o nível organizativo alicerça-
se no rigor e na atenção ao detalhe.

Refira-se, a finalizar, que a competição 
de TempO teve lugar nos dias 13 de Abril 
(qualificação) e 16 de Abril (final), enquanto 
os dias 14 e 15 de Abril foram destinados à 
competição de PreO. 

ORIENTAÇÃO DE PRECISÃO

A Orientação de Precisão é uma disciplina 
da Orientação, particularmente vocacionada 
para pessoas com mobilidade reduzida, 
podendo todos competir em igualdade de 
circunstâncias. Os participantes podem usar 
meios auxiliares de locomoção, incluindo 
cadeiras de rodas eléctricas, ou ser 
ajudados na deslocação por outras pessoas. 
Nesta disciplina da Orientação apenas 
é avaliado o desempenho técnico dos 
participantes e não a sua capacidade física.

Os competidores deslocam-se ao longo 
de um percurso marcado num mapa e 
são confrontados com pontos de controlo 
com várias balizas no terreno. Dispõem 
de um mapa muito pormenorizado e de 
descrições dos controles (sinalética). Com 
essas informações, têm de decidir qual das 
balizas corresponde ao elemento do mapa 
indicado pelo centro do círculo. São apenas 
permitidas deslocações ao longo dos trilhos 
e caminhos assinalados no mapa, não 
sendo autorizada a aproximação às balizas 
de controlo no terreno.

As balizas são designadas pelas letras 
A a E, tal como se observam da 
esquerda para a direita a partir de um 

ponto de decisão marcado no terreno 
e o resultado é registado, marcando o 
respectivo quadrado no cartão especial 
de controlo. Alguns pontos de controlo 
têm tempo cronometrado para a tomada 
de decisão, sendo registado o tempo que 
cada participante demora a tomar a sua 
decisão. Este tempo é usado como factor 
de desempate entre aqueles que tenham o 
mesmo número de respostas correctas.

marked with several flags on the ground. 
They have very detailed maps and control 
descriptions (signs). With this kind of 
information they have to decide which flag 
corresponds to the item on the map marked 
by the centre of a circle. The only allowed 
dislocations are those along the trails and 
paths marked on the map, the approach 
to the control flags on the ground is not 
allowed.  

The flags are designated with the letters 
A to E, as they are seen from left to right 
starting from a point of decision marked 
on the ground and the result is recorded 
by putting a mark in the respective square 
on the special control card. Some control 
points are timed for decision making, that 
means the time each competitor spends 
to take his/her decision is recorded. This 
time is used to solve tie breaking situations 
in the case of participants with the same 
quantity of correct answers. 

Everybody will try to break the hegemony 
of Sweden, the country that in the three 
previous editions grabbed all the gold medals 
in the team competitions and only once let 
the gold fall into the hands of Finland in an 
individual competition. Finland, and also 
Norway, Czech Republic, Russia, Denmark 
and Croatia can be the big candidates to the 
uppermost places on the podium. 

Portugal will have its debut in European 
Championships with the maximum of its 
strength, the presence of 9 athletes in the 
PreO competition (six in the Open Class and 
three in the Paralympic Class) and 8 athletes 
in the TempO competition. The Centres of 
Adapted Sport of the Northern Rehabilitation 
Centre (CRN) and of the Prelada Hospital 
(DAHP) are the largest contributors to the 
Portuguese delegation, which includes 
the following athletes: Joaquim Margarido 
and José Laiginha Leal (CRN), Ricardo 
Pinto and Júlio Guerra (DAHP), Nuno Pires 
(Ori-Estarreja), Luís Leite (GD4C), Cláudio 
Tereso (ATV), João Pedro Valente (CPOC), 
Jorge Baltazar (GDU Azoia) and Luís Miguel 
Nóbrega (COV-Natura).

To conclude, let us say that the TempO 
competition took place on April 13 
(qualifications) and on April 16 (the finals), 
while on April 14 and 15 there was PreO 
competitions. 

PRECISION ORIENTEERING 

Precision Orienteering is a modality of 
Orienteering, particularly directed to people 
with limited mobility as all participants can 
compete on equal terms. The participants 
can use mobility aids, including electric 
wheelchairs, and also they can be helped 
in their motions by other people. In this 
Orienteering modality only the participants’ 
technical 

PERFORMANCE IS EVALUATED,NOT 
THEIR PHYSICAL ABILITY. 

The competitors move along a trail shown 
on a map and they face control points 




