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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO COMITÉ 
PARALÍMPICO DE PORTUGAL  
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF PORTUGAL 
PARALYMPIC COMMITTEE 

It is known that Portugal Paralympic 
Committee has, in its foundation DNA, 
principles such as Equality and Inclusion; 
it is also known that in the past six years 
(not yet fully completed) the Committee’s 
action has been very much directed to 
sensitizing the public opinion in general 
and, very particularly, the different social 
protagonists, holders of responsibility 
regarding sports. 

Grounded on the ideas expressed above, 
Portugal Paralympic Committee has been 
developing its activity around a large 
set of public and private entities that, 
one way or another, may contribute to 
a wider, better and more varied offer of 
sport for people with disabilities. Being 
commonly understood that the approach 
should be each time and as much as 
possible through sport, without adjectives, 
without stigma, without prejudice, we have 
nowadays in our country a large set  
of examples that leads to the evidence  
of a more inclusive reality. 

Portugal Paralympic Committee 
embraces, as extraordinary members, 
three entities related to the highest 
level of education and one organization 
particularly devoted to sports ethics; 
as permanent members, there are 
five national sport associations for 
people with disabilities, twenty sport 
modality federations and one multi-sport 
federation, and has also, as honorary 
member, the Portuguese Federation 

Sendo conhecido que o Comité Paralímpico 
de Portugal (CPP) tem no seu ADN 
fundacional princípios como a Igualdade  
e a Inclusão, é igualmente sabido que nestes 
cerca de seis anos (ainda por perfazer) a sua 
ação tem estado muito objetivada no sentido 
de sensibilizar a opinião pública em geral e, 
de um modo muito particular, os distintos 
atores sociais com responsabilidades  
na dimensão desportiva.

Tendo por base o desiderato supra referido, 
o CPP tem vindo a desenvolver a sua 
atividade em torno de um vasto conjunto  
de entidades públicas e privadas que de 
alguma forma possam contribuir para uma 
maior, melhor e mais diversificada oferta 
desportiva para os cidadãos com deficiência. 
Sendo entendimento que cada vez mais,  
e tanto quanto possível, a abordagem deve 
ser feita pela vertente do desporto, sem 
adjetivação, sem estigma e sem preconceito, 
temos atualmente no nosso país um vasto 
conjunto de exemplos que remete para  
a evidência de uma realidade mais inclusiva.

O CPP conta com três entidades do ensino 
superior e uma organização particularmente 
vocacionada para a ética desportiva, como 
membros extraordinários, cinco associações 
nacionais de desporto para pessoas com 
deficiência, vinte federações de modalidade 
e uma federação multidesportiva, como 
membros efetivos, e ainda a Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com Deficiência (FPDD), como membro 
honorário. No total, são 31 membros, uma 

A abordagem paralímpica 
deve ser feita pela 

vertente do desporto,sem 
adjetivação, sem estigma 

e sem preconceito. 

The approach paralympic 
should be each time and 

as much as possible 
through sport, without 

adjectives, without 
stigma, without prejudice.

Humberto Santos

A CONCRETIZAÇÃO DE  
UM NOVO DESÍGNIO 
THE MATERIALIZATION  
OF A NEW DESIGN 
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composição por certo suficientemente 
diversificada para permitir uma progressiva 
e significativa metamorfose desportiva, que 
no seu essencial se reveste de um novo 
olhar e uma nova cultura de desporto em 
Portugal.

Poderia mobilizar para este texto, como 
exemplo, inúmeros casos de sucesso, 
várias federações e imensos clubes em 
que esta mutação é já um facto. Contudo, 
pela simbologia que representa e pela 
relevância que assume para o movimento 
paralímpico, circunscrevo-me no presente 
momento apenas às modalidades de atletismo 
e natação. Pela primeira vez na história 
do desporto em Portugal, a Federação 
Portuguesa de Atletismo e a Federação 
Portuguesa de Natação assumiram  
a responsabilidade de desenvolver  
o programa de preparação paralímpico.  
Sou compelido desde já a registar um 
enorme agradecimento aos presidentes 
das referidas federações e às respetivas 
equipas técnicas. Não menos relevante foi 
o envolvimento da administração pública, 
muito em particular do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, concretamente do seu 
presidente que, ao ter revelado sensibilidade 
e disponibilidade para encarar esta alteração, 
conseguiu igualmente encontrar os meios 
necessários para concretizar tal desiderato.

Impõe-se ainda uma referência à postura 
institucional da FPDD que, tendo vislumbrado 
a relevância desta alteração, nomeadamente 
para os atletas e demais agentes desportivos, 
soube ser parte da solução, num quadro 
de óbvias dúvidas e receios que todos 
teremos por certo. Estamos igualmente muito 
entusiasmados e animados para conseguir 
construir as melhores soluções possíveis para 
que o desenvolvimento desportivo para as 
pessoas com deficiência seja uma realidade. 

Este é na verdade um momento histórico, 
fruto da visão, sensibilidade, disponibilidade 

e empenho de muitos. Será certamente 
desta forma, porque todos não seremos 
de mais para a concretização de um novo 
desígnio, que o lema «Igualdade, Inclusão 
e Excelência Desportiva» se tornará numa 
realidade social em Portugal.

Bem hajam e muito obrigado!

Humberto Santos
Presidente do Comité Paralímpico de Portugal

of Sport for the Disabled. The total is 
31 members; certainly a composition 
varied enough to allow a progressive 
and meaningful sporting metamorphosis 
which, essentially, presents a new sight 
and a new culture of sport in Portugal. 

I could carry to this text, as examples, 
numberless successful cases, several 
federations and many clubs where this 
mutation is already a fact. Nevertheless, 
for the symbol they are and for the 
importance they have in the Paralympic 
Movement, for now I refer only the 
athletics and swimming modalities. For 
the first time in the history of sport 
in Portugal, the Portuguese Athletics 
Federation and the Portuguese Swimming 
Federation took the responsibility of 
developing the Paralympic preparation 
programme. I must express immediately 
my huge gratitude to the actual presidents 
of the referred federations and to the 
respective technical teams. Not less 
meaningful was the involvement of the 
public administration, particularly the 
Portuguese Institute for Sport and Youth, 
objectively the president, who, revealing 
sensitiveness and availability to face this 
change, was also able to find the means 
needed to materialize the ideas. 

We must also refer the institutional position 
of the Portuguese Federation of Sport 
for the Disabled, which , seeing the 
importance of this change, namely for the 
athletes and other sports agents, knew 
how to be part of the solution, within a 
frame of obvious doubts and fears that 
we all certainly have. We are also very 
enthusiastic and encouraged to be able  
to build the best possible solutions so that 
the development of sport for people with 
disabilities becomes a reality. 

This is truly a historical moment, fruit of 
the vision, sensitiveness, availability and 

commitment of many persons. Because 
we all will not be too many to materialize 
a new design, it will certainly be through 
this way that the motto «Equality, 
Inclusion and Sports Excellence» will turn 
into a social reality in Portugal. 

Thank you very much to all!

Humberto Santos 
President of Portugal Paralympic 
Committee

Pela primeira vez na história 
do desporto em Portugal, 
a Federação Portuguesa 
de Atletismo e a Federação 
Portuguesa de Natação 
assumiram a responsabilidade 
de desenvolver o programa de 
preparação paralímpico.

For the first time in the 
history of sport in Portugal, 
the Portuguese Athletics 
Federation and the Portuguese 
Swimming Federation took the 
responsibility of developing 
the Paralympic preparation 
programme.
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O Dia Paralímpico reuniu mais de 2.000 
alunos do 2.º, 3.º e, pela primeira vez,  
do 1.º ciclo, assim como do ensino secundário 
e de instituições do concelho de Évora.

Este evento teve lugar em sete espaços 
públicos e desportivos, levando à cidade  
18 modalidades paralímpicas.

AÇÃO DE FORMAÇÃO

Dirigida aos alunos do ensino superior,  
aos técnicos de instituições de apoio  
à deficiência e a professores de todos 
os graus de ensino, a ação de formação 
foi um verdadeiro sucesso! Mais de 130 
formandos assimilaram os ensinamentos 
de atletismo, boccia, goalball e voleibol 
sentado.

COLÓQUIO DE ABERTURA  
DO DIA PARALÍMPICO

Depois do sucesso da edição de 2013, Évora 
recebeu também o colóquio que debateu o 
movimento paralímpico. O Professor José 
Marmeleira, Docente da Universidade de Évora, 
e Diogo Menezes, Mestrando na Universidade 
de Évora, apresentaram o trabalho «Padrões 
de atividade física em pessoas com deficiência 

The Paralympic Day brought together more 
than 2000 pupils of the 2nd, 3rd and, for 
the first time, of the 1st cycles, as well as 
pupils from the secondary schools and 
from institutions of the municipality of 
Évora. 

This event took place in seven public and 
sports spaces, and brought to the city  
18 Paralympic sports. 

TRAINING ACTION 

Directed to university students, to 
technicians of institutions supporting 
disabled persons and to teachers of all 
levels of teaching, the training action was 
a true success! More than 130 trainees 
acquired knowledge about athletics, boccia, 
goalball and sitting volleyball. 

PARALYMPIC DAY OPENING 
CONFERENCE 

After the success of the 2013 edition, Évora 
hosted also the conference that debated 
the Paralympic Movement. Professor José 
Marmeleira, of Évora University, and Diogo 
Menezes, a student working for a Master 
degree, presented the work «Padrões de 
atividade física em pessoas com deficiência 
visual ou auditiva: o que já se sabe e o que 
se procura saber...»[Patterns of physical 
activity in persons with visual or hearing 
impairment: what we already know and 
what we are trying to know…]; Maria de 
Lurdes Cardiga presented the project of 
the João Cardiga Equestrian Academy, and 
a board of athletes and technicians shared 
their experiences with the participants 
in the conference. Hugo Passos, Lenine 
Cunha, Sara Duarte, André Venda and 
Joaquim Nunes were the speakers. 

ÉVORA FOI PALCO DO DIA 
PARALÍMPICO 2014

ÉVORA WAS THE STAGE FOR 
THE 2014 PARALYMPIC DAY

No dia 6 de maio, Évora 
recebeu o Dia Paralímpico, 

evento organizado pelo Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP), 
que contou com a presença de 

mais de 2.000 participantes.

On the 6th of May, Évora 
welcomed the Paralympic Day, 
an event organized by Portugal 
Paralympic Committee, which 

counted on the presence of 
more than 2000 participants. 

1. Ação de formação no Dia Paralímpico 2014 
(atletismo) · Training action on the 2014 Paralympic  
Day (athletics) Copyright: CMÉvora

1
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visual ou auditiva: o que já se sabe e o que 
se procura saber...»; Maria de Lurdes Cardiga 
apresentou o projeto da Academia Equestre 
João Cardiga; e uma mesa de atletas e técnicos 
partilhou a sua experiência com os participantes 
no colóquio, Hugo Passos, Lenine Cunha, Sara 
Duarte, André Venda e Joaquim Nunes foram 
os oradores de serviço.

CERIMÓNIA DE ABERTURA 
PRAÇA DO GIRALDO

Cartão de visita da cidade, a Praça do Giraldo 
recebeu a Cerimónia de Abertura do evento. 
Com a presença do Diretor Regional do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, 
Dr. João Araújo, em representação do 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude; 
do Presidente da Câmara Municipal de Évora, 
Dr. Carlos Pinto de Sá; da Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Évora, Dra. Élia Mira;  
do Reitor da Universidade de Évora, Professor 
Doutor Carlos Braumann, e do Presidente 
do CPP, Dr. Humberto Santos, o momento 
protocolar deu depois lugar a demonstrações 
de boccia ao longo da manhã.

OPENING CEREMONY 
PRAÇA DO GIRALDO

Visiting-card of the city, Praça do Giraldo 
received the event’s Opening Ceremony.  
With the presence of the Regional Director 
of the Portuguese Institute for Sport and 
Youth, Dr. João Araújo, representing the 
State Secretary for Sport and Youth, the 
Mayor of Évora, Dr. Carlos Pinto de Sá, the 
Vice-president of the City Council, Dr. Élia 
Mira, the Principal of Évora University, 
Professor Doctor Carlos Braumann, and the 
President of Portugal Paralympic Committee, 
Dr. Humberto Santos, the protocol moment 
later gave place to some exhibitions of boccia 
during the morning. 

ÉVORA ARENA 

Goalball, boccia and simulated shooting 
were the sports available in this space, an 
emblematic site of the city, which along the 
day welcomed many hundreds of participants 
who did not want to miss the chance of trying 
these modalities. 

RIDING HALL AND PUBLIC GARDEN 

One of the novelties in this edition was the 
possibility of trying horse riding, side by 
side with Sara Duarte, a major figure in the 
national Paradressage. 

«Sempre achei estas  
pessoas muito corajosas 
porque não têm vergonha 
dos problemas que têm e 
de quererem fazer aquilo de 
que gostam. Fiquei com uma 
perspetiva diferente sobre  
os paralímpicos.»
Catarina Neto 
Aluna da Escola Secundária Severim 
Faria, participante no Dia Paralímpico

«I have always thought  
these are very courageous 
people, because they are not 
ashamed of their problems 
and they want to do what they 
like. My perspective about the 
Paralympians is different now.»
Catarina Neto 
Pupil at Severim Faria Secondary School, 
participant in the Paralympic Day

4. Boccia, Praça do Giraldo Copyright: CPP

3. Da esquerda para a direita · From left to right: Dr. 
João Araújo, Dr. Carlos Pinto Sá, Dr. Humberto Santos, 
Professor Doutor Carlos Braumman e Dra. Élia Mira na 
Cerimónia de Abertura do Dia Paralímpico Évora 2014. 
Copyright: CPP

2. Da esquerda para a direita · From left to right:  
Joaquim Nunes, Hugo Passos, André Venda, António 

Carneiro, Sara Duarte e Lenine Cunha. Copyright: CPP

2

3

4
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ARENA DE ÉVORA

Goalball, boccia e tiro simulado foram  
as modalidades que estiveram disponíveis 
neste espaço. Um local emblemático da 
cidade que recebeu ao longo do dia largas 
centenas de participantes que não quiseram 
perder a oportunidade de experimentar 
estas modalidades. 

PICADEIRO E JARDIM PÚBLICO

Uma das novidades desta edição foi  
a possibilidade de experimentar a equitação 
ao lado de uma das maiores figuras  
da paradressage nacional, Sara Duarte.

A atleta fez uma apresentação e acompanhou 
alguns dos pequenos cavaleiros por um dia, 
alguns deles em contacto com os cavalos 
pela primeira vez.

No Jardim, as atividades foram dedicadas 
aos alunos do 1.º ciclo, que nesta edição 
foram também convidados a participar. 
Tiveram à sua disposição modalidades 
como esgrima, boccia, atletismo e lutas 
amadoras, onde tiveram oportunidade de 
combater com o campeão surdolímpico, 
Hugo Passos.

ESCOLA SALESIANOS E ESCOLA 
GABRIEL PEREIRA

As instalações escolares receberam grande 
parte das modalidades desportivas: esgrima, 
boccia, basquetebol em cadeira de rodas, 
voleibol sentado, andebol em cadeira de 
rodas, paraciclismo, ténis em cadeira de 
rodas, judo, entre outras.

Nos Salesianos, André Venda e Lenine 
Cunha foram os heróis de serviço. Sempre 
próximos das crianças e jovens que 
experimentavam as modalidades, foram 
verdadeiros exemplos de como a prática 
desportiva nos leva à superação pessoal  
e à excelência.

The athlete made a presentation and  
helped some of the younger riders for a day, 
some of them in contact with horses for the 
first time. 

In the Garden, activities were devoted to 
the 1st cycle schoolchildren, who were also 
invited to participate in this edition. They 
had at their disposal sports such as fencing, 
boccia, athletics and amateur wrestling, 
where they had the opportunity of fighting 
with Hugo Passos, the Deaflympic champion. 

SALESIANS SCHOOL AND GABRIEL 
PEREIRA SCHOOL 

The school facilities hosted a large part of 
the sporting modalities: fencing, boccia, 
wheelchair basketball, sitting volleyball, 
wheelchair handball, paracycling, wheelchair 
tennis, judo, among others. 

In the Salesians, André Venda and Lenine 
Cunha were the heroes on duty. Always 
close to the children and young pupils, who 
tried the modalities, they were true examples 
of how sports practice leads us to overcome 
ourselves and to excellence. 

5 - Tiro, Arena de Évora · Shooting, Évora Arena 
Copyright: CPP

6 - Goalball, Arena de Évora · Goalball, Évora Arena 
Copyright: CPP

7 - Sara Duarte, Paradressage · Sara Duarte, 
Paradressage 
Copyright: CPP

Uma das novidades desta 
edição foi a possibilidade de 

experimentar a equitação 
ao lado de uma das maiores 

figuras da paradressage 
nacional, Sara Duarte.

One of the novelties in this 
edition was the possibility 

of trying horse riding, side 
by side with Sara Duarte, a 
major figure in the national 

Paradressage. 
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PISCINAS MUNICIPAIS
Se a natação adaptada já é um «clássico» 
nos Dias Paralímpicos, o aquatlo foi outra 
das grandes novidades. Nadar e correr foi 
o que aconteceu durante todo o dia nas 
piscinas. A experiência sensorial foi a tónica 
comum às atividades na água, que assim 
se afirmou uma vez mais como uma das 
atividades que mais adeptos conquista  
nesta iniciativa.

O Dia Paralímpico é uma iniciativa 
anual do CPP que tem como objetivos 
desmistificar a deficiência, caminhar para 
a integração social das crianças e jovens 
com deficiência através do desporto  
e afirmar o movimento paralímpico, bem 
como os valores do CPP e do International 
Paralympic Committee (IPC).

O evento contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Évora, Universidade de Évora, 
agrupamentos escolares e instituições 
do concelho e ainda dos Jogos Santa 
Casa, White, Imago, Initiative, Continente, 
Convento do Espinheiro, Ecork Hotel, 
Trevo e CIMAC.

«Por causa desta iniciativa já 
abrimos outras portas e no início 
de junho (em colaboração com a 
Federação de Triatlo de Portugal) 
realizámos o II Aquatlo Escolar 
de Évora, que teve pela primeira 
vez a realização de duas provas 
adaptadas, as quais contaram 
com a participação de todas as 
instituições de apoio à deficiência 
da nossa cidade. Uma vez mais o 
meu muito obrigado!!!»
Hugo Matias 
Responsável Técnico pelas Piscinas 
Municipais de Évora

«On account of this initiative we 
have already opened other doors 
and in the beginning of June 
(in cooperation with Portugal 
Triathlon Federation) we made the 
II Évora Schools Aquathlon, which 
had for the first time two adapted 
competitions, with participants 
from all institutions supporting 
disabled persons in our city. Once 
again, my deepest gratitude!!! »
Hugo Matias 
Technical Responsible Person for  
the Évora Municipal Swimming Pools

8 - Judo · Judo 
Copyright: CPP

9 - Basquetebol em cadeira de rodas · Wheelchair 
basketball 
Copyright: CPP 

10 - Atletismo · Athletics 
Copyright: CPP

11 - Ténis em cadeira de rodas · Wheelchair tennis 
Copyright: CPP

12 - André Venda (paraciclismo) · André Venda 
(Paracycling) 
Copyright: CPP

13 - Voleibol sentado · Sitting volleyball 
Copyright: CPP

MUNICIPAL SWIMMING POOLS 
If adapted swimming is already a “classic” in 
Paralympic Days, aquathlon was another of 
the great novelties. Swimming and running 
was what happened all day long at the 
swimming pools. Sensorial experience was 
the common tonus of the activities in the 
water, which this way affirmed themselves 
once again as one of the activities that 
conquers more fans in this initiative. 

Paralympic Day is a yearly initiative of 
Portugal Paralympic Committee with the 
goal of demystifying disability, advancing 
towards social integration of children and 
younger people with disabilities through sport, 
and affirming the Paralympic Movement, as 
well as the values of Portugal Paralympic 
Committee and of the International Paralympic 
Committee.

This event was supported by the City Council 
of Évora, the University of Évora, school 
groups and institutions of the municipality 
and also by Jogos Santa Casa, White, Imago, 
Initiative, Continente, Espinheiro Monastery, 
Ecork Hotel, Trevo and CIMAC.
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A assinatura do Contrato-Programa 
Preparação Paralímpica Rio 2016  
marca o início de um novo ciclo,  
que irá culminar na próxima edição 
dos Jogos Paralímpicos. No Brasil, 
a responsabilidade de representação 
da seleção portuguesa de natação 
será, pela primeira vez, da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN), que 
assume desde março a coordenação  
da modalidade.

«Foi um desafio que agarrámos de corpo  
e alma, pois acreditamos que a família  
da natação deve estar junta. Temos um 
longo caminho pela frente, mas com os 
apoios garantidos por parte da tutela 
sentimo-nos confortados e com a certeza 
de que tudo iremos fazer para que  
os nadadores com deficiência vejam as 
suas necessidades satisfeitas», afirma 
António José Silva, Presidente da FPN.  
O excelente relacionamento institucional 
com a Federação Portuguesa de Desporto 
para Pessoas com Deficiência (FPDD) 
é também uma vantagem, tendo já sido 
definidos os modelos e os modos  
da transferência progressiva da governação 
entre as duas entidades.

Sobre o contrato-programa, António José 
Silva reconhece que, comparativamente 
ao assinado no ciclo anterior, este melhora 
substancialmente as condições financeiras 
oferecidas aos que nele estão integrados. 
No entanto, considera que não responde 
totalmente às necessidades reais que os 

Foi um desafio  
que agarrámos de corpo  
e alma, pois acreditamos  
que a família da natação  

deve estar junta. 

It was a challenge we  
grabbed with body and soul,  
because we believe that the  

family of swimming has  
to stay together.

The signing of the Contract-Programme 
for the Rio 2016 Paralympic Preparation 
marks the beginning of a new cycle 
that will culminate at the next edition 
of the Paralympic Games. In Brazil the 
responsibility for the representation of 
the national swimming team will fall 
for the first time on the Portuguese 
Swimming Federation, which since 
March has had the coordination of the 
modality. 

«It was a challenge we grabbed with 
body and soul, because we believe 
that the family of swimming has to stay 
together. We have a long way ahead of 
us, but with the supports assured by 
the tutelage we feel comfortable and we 
are sure that everything will be done so 
that the swimmers with a disability may 
see their needs satisfied», states António 
José Silva, President of the Portuguese 
Swimming Federation. The excellent 
institutional relations with the Portuguese 
Federation of Sport for the Disabled is an 
advantage too, as the models and modes 
of progressive transfer of the governing 
power between the two entities have 
already been defined. 

About the contract-programme, António 
José Silva agrees that this contract 
improves substantially the financial 
conditions offered to the people it 
integrates. Nevertheless, he thinks the 
contract-programme does not meet 
totally the actual needs the athletes with 

FAMÍLIA DA NATAÇÃO  
UNIDA NO RIO 

THE FAMILY OF SWIMMING  
WILL BE TOGETHER AT RIO

António José Silva 

António José Silva 
Presidente da Federação Portuguesa de Natação 

President of the Portuguese Swimming Federation 

PATROCINADOR PRINCIPAL

Mais longe na igualdade,
mais alto na formação,
mais fortes para a vida.

Apostamos nos nossos atletas Paralímpicos.

Os Jogos Santa Casa apoiam quem luta pela excelência desportiva e quem 
prevalece pelo seu esforço. 
Através de um programa anual de concessão de bolsas de estudo, apostamos na formação 
dos nossos atletas paralímpicos e é com orgulho que participamos ativamente num futuro 
sustentado em perseverança, superação e sabedoria.

Jogos Santa Casa e Comité Paralímpico de Portugal: apostamos nos melhores.

AF CPP - Newsletter.pdf   1   14/04/30   15:54
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O Programa Esperanças 
Paralímpicas será importante 
para apoiar atletas da  
seleção nacional que não 
estejam integrados no  
Projeto de Preparação  
Paralímpica Rio 2016.
 
The Programme “Paralympic 
Hopes” will be important to 
support national team athletes 
who are not integrated in 
the Rio 2016 Paralympic 
Preparation Project.

praticantes com deficiência possuem para 
conseguirem condições de preparação de 
excelência. «De qualquer das formas, é de 
realçar o esforço que a secretaria de Estado 
do Desporto e Juventude tem feito, quer na 
dotação de mecanismos financeiros para 
precaver as necessidades de preparação, 
quer ainda as novas condições organizativas 
para a inclusão».

Uma das inovações deste contrato,  
o Programa Esperanças Paralímpicas, 
merece especial atenção por parte da 
natação, cuja estratégia passa pela captação 
de novos praticantes e juventude. Este será 
importante para apoiar atletas da seleção 
nacional que não estejam integrados no 
Projeto de Preparação Paralímpica Rio 2016.

Até chegarmos aos Jogos, a FPN irá 
trabalhar para que Portugal esteja 
presente «com uma seleção de qualidade, 
à semelhança do que tem acontecido nas 
edições anteriores», não esquecendo as 
limitações ao nível da quota atribuída pelo 
Comité Paralímpico Internacional, que terão 
de ser respeitadas impreterivelmente. 

a disability have in order to get conditions 
for a preparation of excellence. «Anyway, 
we must emphasize the effort that has 
been made by the State Secretary for 
Sport and Youth, both in allotting financial 
devices to answer to the preparation 
needs, and in establishing new conditions 
for organizing the inclusion».

One of the innovations in this contract, the 
Programme “Paralympic Hopes” deserves 
particular attention from Swimming, 
the strategy of which implies attracting 
new practitioners and young people. 
This programme will be important to 
support national team athletes who are 
not integrated in the Rio 2016 Paralympic 
Preparation Project.

Until the Games, the Portuguese 
Swimming Federation will work so that 
Portugal may be present «with a team of 
quality, similar to what has happened in 
previous editions», without forgetting the 
limitations concerning the quota attributed 
by the International Paralympic Committee, 
which must be respected without fail. 

PATROCINADOR PRINCIPAL

Mais longe na igualdade,
mais alto na formação,
mais fortes para a vida.

Apostamos nos nossos atletas Paralímpicos.

Os Jogos Santa Casa apoiam quem luta pela excelência desportiva e quem 
prevalece pelo seu esforço. 
Através de um programa anual de concessão de bolsas de estudo, apostamos na formação 
dos nossos atletas paralímpicos e é com orgulho que participamos ativamente num futuro 
sustentado em perseverança, superação e sabedoria.

Jogos Santa Casa e Comité Paralímpico de Portugal: apostamos nos melhores.
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Com a integração do atletismo 
adaptado na Federação Portuguesa 
de Atletismo (FPA), foi dado o «último 
passo para a reunião de toda a família 
da modalidade». Esta mudança poderá 
ser benéfica na preparação dos atletas 
para os Jogos do Rio 2016, aliando-se  
ao apoio financeiro fornecido pelo 
Contrato-Programa Preparação 
Paralímpica Rio 2016.

O protocolo irá auxiliar todo o processo de 
preparação dos atletas, guias e respetivos 
treinadores para as principais provas 
internacionais que se avizinham. No entanto, 
segundo Jorge Vieira, Presidente da FPA, 
«os montantes envolvidos no projeto 
paralímpico têm de crescer para que 
a preparação dos atletas tenha uma 
abordagem mais global e interdisciplinar. 
Neste momento, verificamos que os 
quantitativos deverão “chegar à justa”  
para satisfazer todas as exigências».  
A integração dos atletas na modalidade 
poderá trazer benefícios importantes, 
fornecendo-lhes o acesso às mesmas 
condições existentes para os atletas 
olímpicos, como é o caso da assistência 
médica. 

The integration of adapted athletics in 
the Portuguese Athletics Federation 
was the «last step towards the union 
of all the family of this modality». 
This change may be beneficial to the 
preparation of the athletes for the Rio 
2016 Games, together with the financial 
support supplied by the Contract-
Programme concerning the Rio 2016 
Paralympic Preparation.

The protocol will help all the preparation 
process of the athletes, guides and 
respective coaches for the main 
international competitions that are coming 
closer. Nevertheless, according to Jorge 
Vieira, President of the Portuguese 
Athletics Federation, «the amounts 
involved in the Paralympic Project must 
grow so that the athletes’ preparation 
has a more general and interdisciplinary 
approach. For the moment, we see that 
the amounts will be “just enough” to meet 
all the demands». The athletes’ integration 
in the modality may bring important 
benefits that can offer them access to 
the same conditions that exist for the 
Olympic athletes, as is the case of medical 
assistance.  

Jorge Vieira

Jorge Vieira
Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo  

President of the Portuguese Athletics Federation  
 

«NA FPA OS 
ATLETAS TÊM A 
POSSIBILIDADE 
DE CHEGAR AO 
SEU MELHOR» 

«IN THE 
PORTUGUESE 

ATHLETICS 
FEDERATION ALL 
ATHLETES HAVE 
THE POSSIBILITY 

OF REACHING 
THEIR BEST»
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Sentimos que a FPA é a 
instituição-mãe de todas 

as variantes de prática do 
atletismo, e esperamos que 

os atletas e treinadores 
também sintam esse prazer 

ao se integrarem num sistema 
federado como o nosso.

We feel the Portuguese 
Athletics Federation is the 

mother-institution of all 
variations practiced in athletics, 

and we hope the athletes 
and coaches also feel that 

pleasure, when they integrate a 
federated system like ours. 

Para Jorge Vieira, acolher o atletismo 
adaptado na estrutura da FPA é um 
momento de grande responsabilidade  
e satisfação, pois simboliza a união de 
toda a família da modalidade. «Sentimos 
que a FPA é a instituição-mãe de todas as 
variantes de prática do atletismo, como tal, 
a modalidade fica mais rica e a federação 
também e esperamos que os atletas e 
treinadores também sintam esse prazer 
ao se integrarem num sistema federado 
como o nosso».

Numa altura em que faltam cerca  
de dois anos para os Jogos do Rio 2016,  
é «extremamente difícil prever  
o desempenho e o nível de resultados  
na competição», refere Jorge Vieira.  
Até lá, espera-se que «os atletas 
melhorem, graças aos meios que têm 
à sua disposição, que sintam que estão 
num sistema que lhes proporciona o clima 
de alto rendimento e que ao estarem 
integrados na FPA têm a possibilidade  
de chegar ao seu melhor».

In Jorge Vieira’s opinion, receiving adapted 
athletics in the structure of the Portuguese 
Athletics Federation is a moment of 
great responsibility and satisfaction, for it 
symbolizes the meeting of all the modality’s 
family. «We feel the Portuguese Athletics 
Federation is the mother-institution of all 
variations practiced in athletics, therefore 
the modality becomes richer and the 
federation too we hope the athletes and 
coaches also feel that pleasure, when they 
integrate a federated system like ours».

At a time when about two years 
separate us from the 2016 Rio Games, 
it is «extremely difficult to foresee the 
performance and the level of results in 
the competition», Jorge Vieira refers. Until 
then, we expect that «the athletes improve, 
thanks to the means they have at their 
disposal, that they feel they are in a system 
that offers them the environment for high 
performance and that, integrated in the 
Portuguese Athletics Federation, they have 
the possibility of reaching their best».

A integração dos atletas  
na modalidade poderá  

trazer benefícios importantes, 
 fornecendo-lhes o acesso 

às mesmas condições 
existentes para os atletas 

olímpicos.

The athletes’ integration  
in the modality may bring 

important benefits that  
can offer them access  

to the same conditions that 
exist for the Olympic athletes.

Joaquim Machado (atletismo) – Jogos Paralímpicos Londres 2012 · Joaquim Machado (athletics) – London 2012 
Paralympic Games Copyright: Carlos Alberto Matos/CPP



PARALYMPIC NEWS  12 COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL JULHO 2014

MAIOR 
ESTABILIDADE 

PARA A 
PREPARAÇÃO 
DOS ATLETAS

MORE STABILITY 
FOR THE 

PREPARATION OF 
THE ATHLETES

Mário Lopes
Presidente da Federação Portuguesa de Desporto  

para Pessoas com Deficiência 
President of the Portuguese Federation of Sport  

for the Disabled 

«The Contract-Programme of 
Preparation is vital for the athletes  
and technicians involved in the 
Paralympic Project». Mário Lopes, 
President of the Portuguese Federation 
of Sport for the Disabled, says this 
support is crucial for the continuity  
of the work done until now, aiming  
at a meritorious performance  
in the Rio 2016 Games. 

The present contract introduced 
improvements regarding the reinforcement 
of funds and, as Mário Lopes emphasizes, 
«in relation to principles of predictability 
and continuity, because it is a multi-
cycle contract. Going beyond the present 
Paralympic cycle, it gives more stability to 
the process, which will bring fruits in the 
medium and long terms». 

The Programme “Paralympic Hopes”, 
the concept of which was introduced in 
the 2010 Sydney cycle, comes now with 
conditions to be fulfilled, and affirms itself 
as an important means to the planned 
renewal of the Paralympic Project. 

After the transfer of Athletics and 
Swimming, respectively, to the Portuguese 
Athletics Federation and to the Portuguese 
Swimming Federation, the Portuguese 
Federation of Sport for the Disabled 

«O Contrato – Programa de Preparação 
é vital para os atletas e técnicos 
envolvidos no Projeto Paralímpico». 
Mário Lopes, Presidente da Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com Deficiência (FPDD), considera que 
este apoio é fundamental para que  
se possa dar continuidade ao trabalho 
realizado até agora, visando uma prestação 
meritória nos Jogos do Rio 2016.

O presente contrato introduziu melhorias 
no que diz respeito ao reforço das verbas 
e, como destaca Mário Lopes, «em 
relação a princípios de previsibilidade 
e continuidade, pelo facto de ser um 
contrato multiciclo. Indo além do ciclo 
paralímpico atual, confere ao processo 
uma maior estabilidade, o que trará frutos 
a médio e a longo prazo». 

O Programa Esperanças Paralímpicas, 
cujo conceito foi introduzido no ciclo de 
Sidney 2010, aparece agora em condições 
de execução, assumindo-se como um 
meio importante para a renovação 
planeada do Projeto Paralímpico.

Após a transição do atletismo e da 
natação para a Federação Portuguesa 
de Atletismo e Federação Portuguesa de 
Natação, respetivamente, a FPDD ficou 
exclusivamente responsável pela gestão  

A FPDD «irá focar-se na 
preparação para o Campeonato 

do Mundo de Boccia de 2014, 
que decorrerá em Pequim, de 

19 a 28 de setembro.

The 2014 Boccia World 
Championship, which will take 
place in Beijing, from the 19th 

to the 28th of September.

Mário Lopes
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do boccia. Parceira do Comité Paralímpico 
de Portugal no Projeto Paralímpico Rio 
2016, a FPDD «irá focar-se na preparação 
para o Campeonato do Mundo de Boccia 
de 2014, que decorrerá em Pequim,  
de 19 a 28 de setembro. O objetivo será 
colocar ao dispor das equipas técnicas  
e da seleção nacional os meios necessários 
e indispensáveis para uma participação  
de acordo com os padrões de excelência  
a que nos têm habituado», refere 
Mário Lopes. 

A preparação dos atletas para este 
evento será preponderante, uma vez 
que as prestações desportivas terão 
grande influência nos rankings da Boccia 
International Sports Federation (BISFed). 
Por sua vez, estes irão contribuir para  
a definição da quota que será concedida  
a Portugal para os Jogos do Rio 2016. 
Neste momento, Portugal ocupa o 4.º 
lugar do ranking mundial em equipas 
(classes BC1/BC3), o 2.º nas variantes  
de pares (classe BC3) e o 11.º lugar nos  
pares (classe BC4).

(FPDD) became exclusively responsible 
for the management of Boccia. Partner 
of Portugal Paralympic Committee in the 
Rio 2016 Paralympic Project, the FPDD 
«will focus on the preparation for the 
2014 Boccia World Championship, which 
will take place in Beijing, from the 19th to 
the 28th of September. Our goal will be 
to render available to the technical teams 
and national team the necessary and 
indispensable means for participation in 
accordance with the patterns of excellence 
they have accustomed us», Mário Lopes 
refers. 

The preparation of the athletes for this 
event will be preponderant, because 
the sporting performances will have 
great influence in the rankings of Boccia 
International Sports Federation (BISFed). 
In their turn, these rankings will contribute 
to the definition of a quota to be conceded 
to Portugal for the Rio 2016 Games.  
For the moment, Portugal is 4th in the 
world ranking in teams (classes BC1/BC3), 
2nd in the varieties of pairs (class BC3) 
and 11th in pairs (class BC4).

 

Boccia Pares BC3 – Medalha de Prata Jogos Paralímpicos Londres 2012 · Boccia BC3 Pairs – Silver 
Medal London 2012 Paralympic Games Copyright: Carlos Alberto Matos/CPP
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BREVES
SHORT NEWS

De 4 a 10 de agosto, Eindhoven,  
na Holanda, recebe o Campeonato  
da Europa de Natação IPC 2014.  
Cerca de 400 atletas, provenientes  
de cerca de 40 países, vão reunir-se 
neste importante evento, que antecede 
o Campeonato do Mundo 2015,  
em Glasgow. 

Portugal estará presente com onze atletas: 
Amadeu Cruz, Ivo Rocha e Rúben Linhares 
(Feira Viva); Teresa Neves (Sporting); 
David Carreira (Bairro dos Anjos); David 
Grachat e João Pina (Gesloures); Emanuel 
Gonçalves e Vítor Encarnação (CN Madeira); 
Gino Caetano (SC Aveiro) e Nelson Lopes 
(CV Gama). 

A seleção irá competir nas mais variadas 
provas e distâncias, no Pieter van den 
Hoogenband Swimming Stadium. «Este 
complexo de piscinas tem ótimas condições 
para um evento deste tipo. Recebeu 
o Campeonato do Mundo de Natação 
Adaptada IPC, em 2010, assim como, 
anualmente, é palco da Eindhoven Swim 
Cup, competição que promove a inclusão 
de nadadores com e sem deficiência num 
só evento», explica António José Silva, 
Presidente da Federação Portuguesa  
de Natação (FPN), que dá o mote para  
a prova: «deem o melhor, representem  
o país com dignidade e orgulho, e que isso 
se traduza em classificações de mérito 
à escala internacional. É para isso que 
trabalhamos».

Devido à transferência de governação  
da modalidade, os clubes dos participantes 
têm tido uma maior responsabilidade  
na preparação para o Europeu. Todavia,  
a FPN irá organizar um estágio entre 28  
e 31 de julho, em Rio Maior, «com o objetivo 
principal de preparar a seleção para a prova 
máxima da época, principalmente os novos 
nadadores que participam pela primeira 
vez numa competição internacional deste 
calibre», refere António José Silva.

PORTUGAL NO 
CAMPEONATO  

DA EUROPA  
DE NATAÇÃO  

IPC 2014  

PORTUGAL 
IN THE 2014 

IPC SWIMMING 
EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP 

From the 4th to the 10th of August, 
Eindhoven, in The Netherlands, will 
host the 2014 IPC Swimming European 
Championship. About 400 athletes, from 
nearly 40 countries, will meet in this 
important event, which precedes the 
2015 World Championship, to be held in 
Glasgow. 

Portugal will be present with eleven athletes: 
Amadeu Cruz, Ivo Rocha and Rúben Linhares 
(Feira Viva); Teresa Neves (Sporting); David 
Carreira (Bairro dos Anjos); David Grachat and 
João Pina (Gesloures); Emanuel Gonçalves 
and Vítor Encarnação (CN Madeira); Gino 
Caetano (SC Aveiro) and Nelson Lopes (CV 
Gama). 

The national team will compete in the various 
tests and distances, in the Pieter van den 
Hoogenband Swimming Stadium. «This 
complex of swimming pools offers very 
good conditions for an event of this kind. It 
welcomed the IPC Adaptive Swimming World 
Championship, in 2010, and is every year 
also the stage of the Eindhoven Swim Cup, 
a competition that promotes the inclusion of 
swimmers with and without disabilities in one 
event only», the President of the Portuguese 
Swimming Federation , António José Silva, 
explains, while ,at the same time, he gives 
the motto for the competition: «give your 
best, represent the country with dignity and 
pride and translate this into results of merit at 
the international scale. That is what we are 
working for».

Due to the transfer of government of the 
modality, the participating clubs have now a 
higher responsibility in the preparation for the 
European Championship. Nevertheless, the 
Portuguese Swimming Federation is going to 
organize a training period from the 28th to the 
31st of July , at Rio Maior, «having as its main 
goal the preparation of the national team for 
the season’s maximal competition , especially 
the new swimmers that participate for the 
first time in an international event of this 
importance», António José Silva refers.
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AGENDA

DE 4 A 10 DE AGOSTO
Campeonato da Europa IPC Natação  
– Eindhoven (Holanda) 

FROM THE 4TH TO THE 10TH OF AUGUST
IPC Swimming European Championship  
– Eindhoven (The Netherlands) 

DE 18 A 23 DE AGOSTO
Campeonato da Europa IPC Atletismo  
– Swansea (País de Gales) 

FROM THE 18TH TO THE 23RD OF AUGUST 
IPC Athletics European Championship  
– Swansea (Wales) 

26 DE SETEMBRO
6º aniversário CPP 

ON THE 26TH OF SEPTEMBER
6th anniversary of Portugal Paralympic Committee 

24 E 25 DE OUTUBRO
Congresso CPP - Igualdade, Inclusão  
e Excelência Desportiva – Auditório da Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde (Lisboa) 

ON THE 24TH AND 25TH OF OCTOBER
Congress of Portugal Paralympic Committee  
– Equality, Inclusion and Sports Excellence  
– at the Auditorium of the Higher School of Health 
Technology (Lisbon) 

O Campeonato Europeu de Atletismo 
IPC 2014 realiza-se de 18 a 23 de 
agosto, em Swansea, no País de Gales. 
Cerca de 600 atletas, oriundos de 40 
países, vão competir neste evento,  
pela primeira vez disputado  
na Grã-Bretanha.

Todos os eventos desportivos e treinos 
terão lugar na Swansea University 
International Sports Village, que dispõe 
de infraestruturas modernas e de uma 
localização privilegiada, situando-se a 
poucos metros da Península de Gower. 
A comitiva portuguesa será constituída 
por cerca de 21 atletas, que irão competir 
em quatro classes: deficiência visual, em 
velocidade (100, 200 e 400m), meio-fundo 
(1.500 e 5.000m) e lançamentos (peso e 
disco); deficiência intelectual, em velocidade 
(400m), meio-fundo (1.500m), lançamento 
(peso) e salto em comprimento; deficiência 
motora, em velocidade (100 e 400m em 
cadeira de rodas), e paralisia cerebral, em 
velocidade (400m) e salto em comprimento.

A coordenação desta prova contou já com 
a atuação da Federação Portuguesa de 
Atletismo (FPA), que integrou este ano  
o atletismo adaptado na sua estrutura.  
A FPA foi responsável pela homologação  
de provas, para que os atletas confirmassem/
obtivessem marcas de qualificação para o 
Europeu, participação/inscrição em provas 
nacionais e internacionais, realização de 
estágios de preparação e operacionalização 
para a presença de Portugal no Europeu.

The 2014 IPC Athletics European 
Championship will take place, from the 
18th to the 23rd of August, in Swansea, 
Wales. About 600 athletes, from 40 
countries, will compete in this event, 
held in the United Kingdom for the first 
time.

All sporting events and training sessions 
will take place at the Swansea University 
International Sports Village, which has 
modern structures and a privileged 
location, a few meters from the Gower 
Peninsula. The Portuguese delegation 
will include about 21 athletes who are 
going to compete in four classes: visual 
disability, in sprint (100, 200 and 400 m), 
middle distance (1,500 and 5,000m) and 
throw (shot put and discus); intellectual 
disability, in sprint (400m), middle distance 
(1,500m), throw (shot put) and long jump; 
physical disability, in sprint (100 and 400m 
in wheelchair) and cerebral palsy, in sprint 
(400m) and long jump. 

CAMPEONATO 
EUROPEU DE 

ATLETISMO IPC 
2014 CONTA COM 

PORTUGAL 

THE 2014 IPC 
ATHLETICS 
EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP 
IS COUNTING ON 

PORTUGAL 
 

The coordination of this competition has 
already counted on the activity of the 
Portuguese Athletics Federation, which 
integrated adapted athletics in its structure 
this year. The Portuguese Athletics 
Federation was responsible for the 
homologation of competitions, so that the 
athletes could confirm/ obtain qualification 
marks for the European Championship, 
for the participation/ enrolment in national 
and international competitions, for the 
organization of training camps related to 
the preparation and operations regarding 
the presence of Portugal in the European 
Championship. 
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