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

During the last few months we lived 
moments of particular relevance for the 
Paralympic Movement. 

Results of sporting excellence marked 
the summer of 2014. The participation 
in the European Swimming and Athletics 
Championships, for the first time under the 
technical coordination of the respective 
sports federations, is something absolutely 
new.  The number of new athletes 
called by these federations for their first 
international experience and the high level 
performances of some of these young 
promises are really a cause of great 
joy. A large set of excellent results by 
other Portuguese athletes is something 
that left us particularly glad. To all those 
who, this way or that way, contributed 
to this sporting frame of success, our 
congratulations and our thanks!

Last August 7, history was made in 
the Portuguese Sport. For the first 
time in our country, the Deaflympic 
dimension saw the tutelage and Portugal 
Paralympics Committee sign a contract-
programme based on the Regulations 
of the Preparation Programme for the 
Deaflympic Games, valid from 2014 
to 2018, in order to assure the grants 
conceded in the year after the games, 
similarly to the case of the Olympic and 
Paralympic athletes.  

Four years were spent in the difficult 
negotiations. The road was rough, but 

Durante os últimos meses viveram-se 
momentos de particular relevância para o 
movimento paralímpico.

Resultados de excelência desportiva 
marcaram o verão de 2014. A participação 
nos campeonatos da europa de natação 
e de atletismo, pela primeira vez sobre 
a coordenação técnica das respetivas 
federações desportivas da modalidade, 
é algo absolutamente inédito. O número 
de novos atletas convocados por estas 
federações para a sua primeira experiência 
internacional e as prestações de elevado 
nível de algumas destas jovens promessas 
são, na verdade, matéria de grande 
satisfação. Um vasto conjunto de resultados 
de excelência por parte de outros atletas 
lusos é algo que nos deixou particularmente 
satisfeitos. A todos os que de alguma forma 
contribuíram para este quadro desportivo de 
sucesso, muitos parabéns e muito obrigado!

No passado dia 7 de agosto fez-se história 
no desporto em Portugal. Pela primeira 
vez no nosso país, a dimensão surdolímpica 
viu ser assinado entre a tutela e o Comité 
Paralímpico de Portugal um contrato-
programa que tem por base o Regulamento 
do Programa de Preparação para os Jogos 
Surdolímpicos, com vigência de 2014 a 2018, 
garantido assim as bolsas no ano pós jogos, 
a exemplo do que sucede com os atletas 
olímpicos e paralímpicos. 

Quatro anos foi a duração do ardiloso 
processo negocial. O trilho foi árduo, mas 

Pela primeira vez no 
nosso país, a dimensão 

surdolímpica viu ser 
assinado entre a tutela 
e o CPP um contrato-

programa que tem por base 
o Regulamento do Programa 

de Preparação para os 
Jogos Surdolímpicos 

For the first time in our 
country, the Deaflympic 

dimension saw the tutelage 
and Portugal Paralympic 

Committee sign a contract-
programme based on 
the Regulations of the 

Preparation Programme for 
the Deaflympic Games.

Humberto Santos

MOMENTOS  
DE REFERÊNCIA 
MOMENTS  
OF REFERENCE  
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conseguimos. A aprovação do documento 
supra referido, no qual se encontram 
definidos os requisitos de entrada, 
manutenção e saída no programa, assim 
como os valores para a preparação e das 
respetivas bolsas, era um desiderato há 
muito assumido pelo CPP, que finalmente 
se concretizou. Para que tal fosse possível, 
foi preciso muito trabalho. A todos os 
que estiveram envolvidos, agradecemos 
o seu precioso contributo. Aos senhores 
Secretários de Estado do Desporto 
e Juventude e da Solidariedade e da 
Segurança Social, o nosso sentido registo 
de agradecimento por terem viabilizado a 
concretização de algo que algum tempo era 
apenas um sonho. O desporto português 
está de parabéns!

«Igualdade, Inclusão e Excelência 
Desportiva» é incontornavelmente um 
projeto com futuro. O 1º Congresso 
do Comité Paralímpico de Portugal 
encarregou-se de demonstrar que o 
lema desta organização tem fundamento, 
protagonistas e base de apoio. Quando 
se decidiu avançar com a realização do 
evento, as dúvidas eram muitas, sobretudo 
pelo facto de ser uma realização original 
e nunca ter sido levado a efeito até então. 
Sabia-se apenas que se pretendia ouvir, 
partilhar, conhecer mais e, se possível, 
projetar e mobilizar para o futuro. Os 
potenciais visados eram todos aqueles 
que de alguma forma se sentissem 
interessados pelo tema, independentemente 
da entidade de origem, do nível e tipo 
de envolvimento. Perspetivou-se ouvir 
o que de melhor temos em Portugal e 
noutros países, recorrendo a um leque de 
protagonistas diversificado, com o objetivo 
de construir um quadro de participações 
e de interesses distintos, que de alguma 
forma pudessem contribuir para as metas 
traçadas. Pela elevada participação, pela 
diversidade e qualidade das matérias 
abordados, pelos contributos para o 

presente e futuro, este foi na verdade um 
evento de grande relevância, um verdadeiro 
momento de referência. 

A todos os que de algum modo ajudaram 
a dar forma ao 1º Congresso do Comité 
Paralímpico de Portugal, bem hajam e 
muito obrigado! 

Humberto Santos
Presidente do Comité Paralímpico de Portugal

we did it. The approval of the above 
mentioned document, where the 
requirements for the admittance, stay and 
exit from the programme are defined, as 
well as the amounts for the preparation 
and respective grants was a desideratum 
long presented by Portugal Paralympic 
Committee, which finally reached its 
happy end. In order to make that possible, 
much work had to be done. To all who 
were involved we thank their precious 
contribution. To the Secretaries of State 
for Sport and Youth and of Solidarity and 
Social Security, our deeply felt thank you 
for their contribution to the materialization 
of something that some time before was 
just a dream. Congratulations to the 
Portuguese Sport!

«Equality, Inclusion and Sporting 
Excellence » is unavoidably a project 
with future. The 1st Congress of Portugal 
Paralympic Committee brought into 
evidence that the motto of this organization 
has fundament, protagonists and a 
supporting base. When it was decided to go 
forward with the organization of the event, 
doubts were many, especially due to the 
fact that it was original, something that had 
never been made before.  We only knew 
we wanted to hear, share and get more 
knowledge and, if possible, project and 
mobilize to the future.  The potential targets 
were all who felt someway interested in 
the theme, no matter the entity of origin, 
level or type of involvement. We intended 
to listen to the best elements we had in 
Portugal and in other countries, resorting 
to a varied range of   protagonists, in order 
to build a frame of different  participations  
and interests that could somehow  
contribute to the defined goals. Due to 
the high participation, the diversity and 
quality of the matters approached and the 
contributions to the present and to the 
future, this was truly an event of great 
relevance, a true moment of reference. 

To all those who helped give shape to 
the 1st Congress of Portugal Paralympic 
Committee, thank you very much! 

Humberto Santos 
President of Portugal Paralympic 
Committee

O 1º Congresso do Comité 
Paralímpico de Portugal 
encarregou-se de demonstrar 
que o lema desta organização 
tem fundamento, protagonistas 
e base de apoio

The 1st Congress of Portugal 
Paralympic Committee brought 
into evidence that the motto 
of this organization has 
fundament, protagonists  
and a supporting base. 

BRAND SERVICES

NENHUMA
VITÓRIA PASSA 
EM BRANCO

www.white.com.pt

Apoiamos todas as conquistas 
do Comité Paralímpico de Portugal.
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Besides being an important support 
to the preparation of the Ankara 
Deaflympic Games, which will take 
place in 2017, the contract-programme 
is a way of acknowledging the 
Deaflympic athletes by the sporting 
and social institutions.  Pedro Silva, 
President of the Portuguese Federation 
of Amateur Wrestling applauds this 
protocol, but recalls to attention that 
supports are lacking to those that 
compete at the highest level.  
 
«The contract-programme contributes 
to support a frame of global preparation 
of the athletes. Being  help, and all help 
is  welcome, it does not respond, only by 
itself, to the preparation needs of a high 
performance athlete, of a fighting sport, of 
direct confrontation, who, to compete at his 
best level, must prepare with other athletes 
of equal value», Pedro Silva says, although he 
recognizes the importance of this protocol: 
«it will be one contribution more to the best 
possible preparation , within the frame of what 
the Federation  and its human resources, 
athletes, trainers, and other officials have 
been doing along the years. At the formal 
level, the contract-programme puts the 
Deaflympic sport on the same platform of 
sporting, political and social  relevance as the 
Paralympic sport, for instances».

As it has been doing until now, the 
Portuguese Federation of Amateur Wrestling 

Além de ser um apoio importante para 
a preparação dos Jogos Surdolímpicos 
de Ankara, que terão lugar em 2017, o 
contrato-programa é um reconhecimento 
dos atletas surdolímpicos pelas 
instituições desportivas e sociais. 
Pedro Silva, Presidente da Federação 
Portuguesa de Lutas Amadoras (FPLA), 
aplaude este protocolo, mas relembra 
que faltam apoios a quem compete ao 
mais alto nível.

«O contrato-programa contribui para 
apoiar um quadro de preparação global 
dos atletas. Sendo uma ajuda, e todas as 
ajudas são bem-vindas, não responde por 
si só às necessidades de preparação de um 
atleta de alto rendimento, de um desporto 
de combate, de confrontação direta, que 
para se exibir ao seu melhor nível tem 
de se preparar com parceiros de igual 
valor», refere Pedro Silva, que reconhece, 
no entanto, a importância deste protocolo: 
«será mais um contributo para a melhor 
preparação possível, no quadro do que a 
FPLA e os seus recursos humanos, atletas, 
treinadores e outros oficiais têm vindo a 
efetuar ao longo dos anos. No plano formal, 
o contrato-programa coloca o desporto 
surdolímpico no mesmo patamar de 
relevância desportiva, política e social do 
que o desporto paralímpico, por exemplo».

Tal como tem feito até agora, a FPLA irá 
assegurar o enquadramento técnico e 

O contrato-programa será 
mais um contributo para a 

melhor preparação possível, 
no quadro do que a FPLA e 
os seus recursos humanos, 
atletas, treinadores e outros 
oficiais têm vindo a efetuar  

ao longo dos anos. 

The contract-programme will 
be one contribution more to 

the best possible preparation, 
within the frame of what the 

Federation and its human 
resources, athletes, trainers, 
and other officials have been 

doing along the years

Pedro Silva
Presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras
President of the Portuguese Federation of Amateur Wrestling 

 

CONTINUAR 
A LUTAR ATÉ 

ANKARA 

WRESTLING ON  
TO ANKARA

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

Pedro Silva 
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desportivo dos praticantes, tendo em vista 
a preparação para Ankara. Hugo Passos, 
a referência portuguesa na luta greco-
romana, com quatro medalhas de ouro e 
uma de bronze em Jogos Surdolímpicos, 
é acompanhado pela Federação desde a 
década de 90. Outros valores poderão surgir, 
mas para isso serão necessários muito 
trabalho, dedicação, um pouco de sorte e um 
enquadramento ótimo. «Portugal tem tido 
uma estrutura débil no apoio aos atletas de 
elite em geral e aos atletas surdolímpicos 
em particular. Se não for possível haver 
um enquadramento a médio e longo prazo, 
não é legítimo esperar que os mesmos se 
possam dedicar o suficiente à prática de 
alto rendimento», explica Pedro Silva, que 
garante que a FPLA nunca deixará de lutar 
pelo aparecimento de novos talentos.

Para os próximos Jogos, as esperanças 
estão depositadas em Hugo Passos. Caso 
não surjam imprevistos na caminhada 
até lá, Pedro Silva está certo de que o 
atleta «saberá honrar o seu currículo, 
a modalidade, a federação, o comité, o 
movimento surdolímpico e o país».

is going to assure the technical and sporting 
frame to the athletes, taking into account 
the preparation for Ankara. Hugo Passos, 
a Portuguese reference in Greco-Roman 
Wrestling, with four gold medals and one 
bronze, in Deaflympic Games, is being 
followed by the Federation since the nineties. 
Other values may come up, but for that much 
work, dedication, a bit of luck and an optimal 
frame will be needed. «Portugal has a weak 
structure in terms of support to elite athletes 
in general and the Deaflympic athletes in 
particular. If a frame is not possible on the 
middle and long terms, then it is not legitimate 
to expect the same athletes will be able to 
apply themselves sufficiently to the high 
performance practice», Pedro Silva explains, 
and assures that the Portuguese Federation 
of Amateur Wrestling will never stop fighting 
for the appearance of new talents.

For the next Games, hopes are placed on 
Hugo Passos. If there are no unforeseen 
problems on the road to Ankara, Pedro Silva 
is sure the athlete «will honour his curriculum, 
the sport, the federation, the committee, the 
Deaflympic movement an the country».

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 Hugo Passos 
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«O contrato-programa para os Jogos 
de Surdolímpicos permite que atletas e 
técnicos persigam um sonho. O sonho 
de chegar mais longe, atingindo assim 
os objetivos estabelecidos». José 
Luís Sousa, Presidente da Federação 
Portuguesa de Taekwondo (FPT), 
acredita que o protocolo poderá ser 
fundamental para o sucesso da missão 
portuguesa em Ankara 2017.

«Este contrato é fulcral para a preparação 
do Hélder Gomes, assim como para todos 
os atletas que agora vão surgindo. Em 
qualquer plano ou atividade desportiva,  
o financiamento é um dos principais  
fatores que contribuem para o 
desenvolvimento. Sem ele, não podemos 
planear, preparar, treinar ou mesmo 
competir. Sem ele, não há resultados 
desportivos de excelência», explica 
José Luís Sousa. Garantindo verbas 
fundamentais para o êxito nos Jogos 
Surdolímpicos e condições de igualdade 
perante os adversários, este protocolo 
permite aos atletas e equipa técnica 
uma preparação mais eficaz, para que 
possam responder às exigências do Alto 
Rendimento. O dirigente destaca o facto 
de o documento estar bem definido e claro 
para todos, através dos pressupostos, 
direitos e deveres, quer para a federação, 
quer para os atletas e técnicos. Aplaude 
ainda a distribuição e justificação 
dos apoios locados a cada um dos 
intervenientes, recomendando a medida 
para futuros contratos.    

«The contract-programme for the 
Deaflympic Games will allow the 
athletes and technicians follow a 
dream. It is the dream of going further, 
attaining the defined goals». José Luís 
Sousa, President of the Portuguese 
Taekwondo Federation believes the 
protocol can be fundamental for the 
success of the Portuguese mission  
to Ankara 2017.

«This contract is crucial for the  
preparation of Hélder Gomes, as well 
as of all the athletes that are coming 
up now. In any plan or sporting activity, 
financing is one of the main factors that 
contribute to the development. Without 
it we cannot plan, prepare, train or even 
compete. Without it there are no excellent 
sporting results», José Luís Sousa 
explains. Ensuring fundamental financing 
to the success in the Deaflympic Games, 
and conditions of equality in front of 
the opponents, this protocol allows the 
athletes and technical team a more efficient 
preparation, so that they may respond to 
the demands of High Performance. The 
Federation leader emphasizes the fact  
that the document is well defined and  
clear to all, through presuppositions,  
rights and duties, both for the federation,  
and the athletes and technicians.  
He also applauds the distribution and 
justification of the supports given to 
each of the intervening persons and 
recommends this measure in future 
contracts.    

«Este contrato é fulcral 
para a preparação de todos 

os atletas que agora vão 
surgindo. Sem ele, não 

podemos planear, preparar, 
treinar ou mesmo competir .» 

«This contract is crucial  
for the preparation of all the 

athletes that are coming  
up now. Without it we  
cannot plan, prepare,  

train or even compete».

«ESTAMOS CERTOS DE QUE 
ANKARA SERÁ UM SUCESSO»  

«WE ARE SURE ANKARA  
WILL BE A SUCCESS»

José Luís Sousa

José Luís Sousa 
Presidente da Federação Portuguesa de Taekwondo 

President of the Portuguese Taekwondo Federation 
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Os Jogos de Ankara estão a cerca de três 
anos de distância e muito poderá acontecer 
até lá. No entanto, José Luís Sousa não 
hesita em depositar grandes expectativas 
no consagrado Hélder Gomes, assim como 
nos jovens atletas que estão na forja. «Nas 
últimas duas edições dos Jogos, em Taipé e 
Sófia, fomos muito bem representados pelo 
Hélder, que conquistou duas medalhas de 
bronze. Os seus resultados de excelência, 
juntamente com o contrato-programa, são 
uma motivação para o aparecimento de novos 
talentos. Embora seja ainda muito cedo, 
estamos certos de que poderá estrear-se na 
Turquia pelo menos um atleta». 
 
A FPT tem como objetivo realizar um 
trabalho de base na divulgação, promoção 
e desenvolvimento do taekwondo para 
pessoas portadoras de deficiência, 
incorporando já na sua estrutura um 
Departamento de Taekwondo Adaptado. 
«Queremos que a modalidade seja 
encarada pela sociedade como um meio de 
inclusão, no qual todos somos iguais. Com 
este princípio, temos a convicção de que 
Ankara será um sucesso para todos».

The Ankara Games are about three years 
distant and many things can happen until 
then. Nevertheless, José Luís Sousa does 
not hesitate to place great expectations 
on the consecrated Hélder Gomes, as 
well as on the young athletes that are 
beginning. «In the last two editions of the 
Games, in Taipei and Sofia, we were very 
well represented by Hélder, who won two 
bronze medals. His results of excellence, 
together with the contract-programme, are 
a motivation for the appearance of new 
talents. Although it is still too early, we are 
sure that at least one athlete can have His 
debut in Turkey».

The Portuguese Taekwondo Federation has 
the goal to work from the base in divulging, 
promoting and developing taekwondo for 
people with disabilities and already integrates 
in its structure a Department for Adapted 
Taekwondo.  « We want the modality to be 
taken by the society as a means of inclusion, 
where all of us are equal. Based on this 
principle, we are convinced that Ankara will 
be a success to all».

santa casa A

A FPT tem como objetivo 
realizar um trabalho de base 
na divulgação, promoção  
e desenvolvimento do 
taekwondo para pessoas 
portadoras de deficiência, 
incorporando já na sua 
estrutura um Departamento  
de Taekwondo Adaptado. 

The Portuguese Taekwondo 
Federation has the goal 
to work from the base in 
divulging, promoting and 
developing taekwondo for 
people with disabilities and 
already integrates in its 
structure a Department  
for Adapted Taekwondo.

Hélder Gomes
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Para Manuel Costa e Oliveira, 
Presidente da Federação Portuguesa 
de Judo (FPJ), o contrato-programa 
para os Jogos Surdolímpicos Ankara 
2017 é crucial, pois permite alavancar 
objetivos que estão delineados para a 
modalidade, tendo em vista o aumento 
do seu reconhecimento na vertente 
surdolímpica. 

«As verbas que estão consignadas 
são muito bem-vindas e vão ser bem 
aproveitadas. Naturalmente, temos sempre 
uma perspetiva de que estas possam 
melhorar. Agora, vamos trabalhar com o 
que temos», afirma Manuel Costa e Oliveira, 
que considera que estes instrumentos 
podem ser um alicerce importante 
para o desenvolvimento da modalidade. 
Nas últimas duas edições dos Jogos 
Surdolímpicos, Portugal foi representado 
exclusivamente por Joana Santos, que 
conquistou o ouro, em Taipé 2009, e a 
prata, em Sófia 2013. «Temos conhecimento 
de outros atletas, que ainda não atingiram 
a dimensão competitiva e desportiva da 
Joana, mas que podem também chegar 
ao sucesso. Este protocolo pode ser 
um estímulo para outras realidades», 
acrescenta Manuel Costa e Oliveira.

To Manuel Costa e Oliveira, President 
of the Portuguese Judo Federation, 
the contract-programme for the 
Ankara 2017 Deaflympic Games is 
crucial, because it allows supporting 
goals defined for the sport, taking into 
account the increased recognition  
of the Deaflympic variation. 

«The amounts consigned are very 
welcome and they are going to be well 
applied. Naturally, we always have the 
hope that they can be increased. Now, 
we are going to work with what we 
have», says Manuel Costa e Oliveira, 
who considers these instruments can 
be an important base for the sport’s 
development. In the last two editions of 
the Deaflympic Games, Portugal was 
represented exclusively by Joana Santos, 
who conquered gold, at Taipei 2009, and 
silver, at Sofia 2013. «We know other 
athletes that have not yet achieved Joana’s 
competitive and sporting dimension, but 
they can also attain success. This protocol 
can be a stimulus for other realities», 
Manuel Costa e Oliveira adds.

One of the main innovations introduced by 
the contract-programme is the fact that 

Manuel Costa e Oliveira 
Presidente da Federação Portuguesa de Judo 

President of the Portuguese Judo Federation  
 

«VAMOS  
ASSUMIR TODAS 

AS VERTENTES 
DO JUDO» 

«WE ARE 
GOING TO TAKE 

ALL JUDO 
MODALITIES»

Manuel Costa e Oliveira 

«Temos conhecimento de 
atletas que podem também 

chegar ao sucesso.  
Este protocolo pode ser  

um estímulo para  
outras realidades» 

« We know other athletes  
that can also attain success. 

This protocol can be a  
stimulus for other realities»
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Uma das principais inovações 
introduzidas pelo contrato-programa 
é o facto de a FPJ estar a trabalhar 
em proximidade com a vertente 
surdolímpica, realidade que até à data 
«era perfeitamente distante». Segundo 
Manuel Costa e Oliveira, «a passagem de 
responsabilidades do Comité Paralímpico 
de Portugal para as federações 
desportivas é uma medida positiva e 
estamos recetivos a isso. A pouco e 
pouco vamos assumir nas nossas mãos 
todas as vertentes do judo. Temos uma 
equipa técnica, com o nosso diretor 
técnico nacional, que gradualmente se 
vai mostrando mais sensível e disponível 
para a área do desporto adaptado, 
neste caso específico, do surdolímpico. 

Importante também mencionar o mestre 
Júlio Marcelino, que trabalha há muitos 
anos com a Joana e é um homem muito 
conhecedor nesta vertente. Há todo um 
trabalho de preparação a fazer. É este  
o nosso caminho e vamos cumprir o  
nosso papel».

the Portuguese Judo Federation is working 
closely with the Deaflympic variation, a 
reality that until now «was absolutely far 
away ». In Manuel Costa e Oliveira’s opinion, 
«the transmission of responsibilities from 
Portugal Paralympic Committee to the 
sports federations is a positive measure 
and we are receptive to that. Little by 
little, we are going to take in our hands all 
Judo variations. We have a technical team, 
with our national technical director, which 
gradually is becoming more and more 
sensitive and available towards the field 
of adapted sport, in this specific case the 
Deaflympic sport. It is also important to 
mention Master Júlio Marcelino, who has 
been working with Joana for many years 
and is a man with deep knowledge of this 
variation. There is a lot of preparation work 
to be done. This is our road and we are 
going to accomplish our job».

Joana Santos

«A passagem de 
responsabilidades do Comité 
Paralímpico de Portugal para 

as federações desportivas 
é uma medida positiva e 

estamos recetivos a isso» 

«The transmission of 
responsibilities from Portugal 

Paralympic Committee to  
the sports federations  

is a positive measure and  
we are receptive to that»
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Duas medalhas de bronze, records 
nacionais e pessoais batidos e vários 
nadadores estreantes. A natação 
portuguesa, representada por 11 atletas, 
esteve em bom plano no Campeonato da 
Europa de Natação IPC, disputado em 
Eindhoven, na Holanda.

António Carneiro, Chefe de Missão, 
considera que a participação portuguesa 
foi positiva, destacando a renovação 
da convocatória. «Nos últimos anos, as 
seleções tinham estado maioritariamente 
estáticas em relação aos selecionados. 
Ficamos contentes com a presença 
destes novos nadadores, que demonstram 
potencial». O dirigente está confiante 
relativamente à próxima época, visto 
que o enquadramento da natação IPC na 
Federação Portuguesa de Natação (FPN) 
já estará estabilizado e bem definido. «A 
Federação tem demonstrado interesse em 
aliciar novos e jovens praticantes e renovar 
a modalidade. Penso que estamos no bom 
caminho». Portugal é também candidato à 
organização do Campeonato da Europa de 
2016, o qual seria realizado no Funchal.

Two bronze medals, national and 
personal records broken and the debut 
for several swimmers. Portuguese 
Swimming, represented by eleven 
athletes, was on a good level in the IPC 
Swimming European Championship, 
which took place at Eindhoven, the 
Netherlands.  

António Carneiro, Head of Mission, considers 
positively the Portuguese participation and 
highlights the renewal of the convocation. «In 
these last years, the national teams had been 
largely static regarding the selected athletes. 
We are glad with the presence of these 
new swimmers, who showed potential». 
The sport leader trusts the next season, 
because the frame that concerns IPC 
swimming, within the Portuguese Swimming 
Federation, will then be stabilized and well 
defined. «The Federation has shown interest 
in attracting new and young athletes and 
in renewing the modality. I think we are on 
the good path». Portugal is also a candidate 
to the organization of the 2016 European 
Championship, which would be held at 
Funchal. 

    BALANÇO DO 
CAMPEONATO DA EUROPA  

DE NATAÇÃO IPC

    BALANCE SHEET OF 
THE IPC SWIMMING  

EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
Delegação portuguesa – Campeonato da Europa de Natação IPC 
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Em Eindhoven, subiram ao 3.º lugar do 
pódio David Grachat e Nelson Lopes, 
nos 400m Livres S9 e 50m Costas S4, 
respetivamente. Além destes resultados, 
importa também relembrar as prestações 
nas restantes provas:

AMADEU CRUZ 
A estreia em competições IPC não foi 
feliz, pois o jovem atleta acabou por ser 
desclassificado na prova 100m Costas 
S11, devido a um problema com os óculos 
de competição. Participou ainda nos 50m 
Livres S11, com o tempo de 37,44s;

DAVID CARREIRA  
Estreou-se com record nacional nos 
100m Mariposa S8. Com o tempo de 
1:12.93 minutos, ficou na 8.ª posição. Nos 
100m Bruços SB8, terminou a prova com 
1:25.52m.

DAVID GRACHAT  
Na final dos 50m Livres S9, terminou com 
26,80s, o que lhe valeu o 6.º lugar. Nos 
100m S9, ocupou a mesma posição, com a 
marca de 58,53s.

At Eindhoven, David Grachat and Nelson 
Lopes stepped up the podium to the 
third place, in the 400m Freestyle S9 
and 50m Backstroke S4, respectively. 
Besides these results it is also important to 
recall the performances in the remaining 
competitions:

AMADEU CRUZ 
His debut in IPC competitions was 
not happy, as the young athlete was 
declassified in the 100m Backstroke S11 
competition, because of a problem with his 
competition goggles. He also participated 
in the 50m Freestyle S11, with the time of 
37.44 seconds.

DAVID CARREIRA  
In his debut he got the national record in 
the 100m Butterfly S8. With the time of 
1:12.93 minutes, he was 8th place. In the 
100m Breaststroke SB8 he finished with 
1:25.52 min.

DAVID GRACHAT  
In the final test of the 50m Freestyle S9 he 
finished with 26.80 seconds, which gave 

EMANUEL GONÇALVES 
Terminou as finais dos 100m Mariposa e 
400m Livres S10 nas 7.ª e 8.ª posições, 
com os tempos 1:04.31 e 4:31.36m, 
respetivamente. Nos 200m Estilos SM10, 
estabeleceu um novo record nacional da 
distância, com o tempo 2:24.16m, que lhe 
valeu o 7.º lugar.

GINO CAETANO  
Ao terminar os 100m Costas S10 com 
1:06.47m, ficando na 7.ª posição, obteve o 
acesso ao Projeto Rio 2016. Na prova de 
100m livres S10, colocou o record nacional 
em 58.10s. 

IVO ROCHA  
Fazendo a estreia em competições IPC, 
conseguiu o 5.º lugar nos 400m Livres S6, 
alcançando 6:29.93m, o que representa 
menos dez segundos em relação ao seu 
record pessoal. Participou ainda nos 100m 
Bruços SB5 (7.ª posição, com 1:57.73m), nos 
100m Estilos S6 (8.ª posição, com 1:33.47m) 
e nos 100m Costas S6 (6.ª posição, com 
1:53.81m).

JOÃO PINA  
Bateu o record nacional nas eliminatórias 
dos 50m Livres S2, terminando a prova 
em 1:20.87m. Na final, ficou em 8.º lugar, 
não conseguindo melhorar o seu tempo. O 
resultado obtido permitiu-lhe garantir, pela 
primeira vez, o acesso a um Programa de 
Preparação Paralímpico. Nadou ainda os 
50m Costas S2, os quais terminou na 8.ª 
posição, com 1:20.75m.

NELSON LOPES  
Nos 100m Livres S4 ficou em 8.º lugar, 
com 1:50.30m. Competiu ainda nos 50m 
Livres S4, terminando com 53,41s, o que foi 
insuficiente para chegar à final. 

RUBEN LINHARES  
Estreante em provas IPC, participou nas 
provas de 100m Mariposa S8, fazendo o 
tempo de 1:22.21m, e de 50m Livres S8,  
com o tempo de 31,16s.

TERESA NEVES 
Na primeira participação em campeonatos 
IPC, estabeleceu três novos records 
nacionais: nos 100m Mariposa S10 
(1:17.24m), nos 400m Livres S10 (5:18.60m) e 
nos 100m Costas S10 (1:22.85m). Competiu 
ainda nos 200m Estilos SM10, terminando 
com 2:53.82m.

VÍTOR ENCARNAÇÃO  
Fez também a sua estreia, participando nos 
50m Livres S13 (27,56s) e nos 100m Livres 
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Duas medalhas de bronze, 
records nacionais e pessoais 
batidos e vários nadadores 
estreantes resumem a 
participação portuguesa nos 
Europeus de Natação IPC 

Two bronze medals, national 
and personal records broken 
and the debut for several 
swimmers summarize the 
Portuguese participation  
in the IPC Swimming  
European Championships 

him the sixth position. In the 100m S9, he 
got the same position, with 58.53 seconds.

EMANUEL GONÇALVES 
He finished the finals of 100m Butterfly 
and 400m Freestyle S10 in the 7th and 8th 
positions, with the times of 1:04.31 e 4:31.36 
minutes, respectively. In the 200m Medley 
SM10, he established a new national record 
of the distance with the time of 2:24.16 
minutes, which gave him the 7th position. 

GINO CAETANO  
At the end of the 100m Backstroke S10 
with 1:06.47 minutes, the 7th position, he 
achieved access to the Rio 2016 Project. 
In the 100m Freestyle S10 competition he 
placed the national record at 58.10 seconds. 

IVO ROCHA  
In his debut in IPC competitions he reached 
the 5th position in the 400m Freestyle 
S6, with 6:29.93 minutes, which means 10 
seconds less in his personal record. He 
was also in the 100m Breaststroke SB5 
(7th position, with 1:57.73 minutes), in the 
100m Medley S6 (8th position, with 1:33.47 
minutes) and in the 100m Backstroke S6 
(6th position with 1:53.81minute).

JOÃO PINA  
He broke the national record in the heats 

of 50m Freestyle S2, finishing the test with 
1:20.87minute. In the final competition he got 
the 8th position, but could not improve his 
time. The result he obtained granted him, 
for the first time, access to a Paralympic 
Preparation Program. He swam also the 
50m Backstroke S2, which he finished in 
the 8th position, with 1:20.75 minute.

NELSON LOPES  
In the 100m Freestyle S4 he was 8th, with 
1:50.30 minute. He competed also in the 50m 
Freestyle S4, ending with 53,41seconds, which 
was not enough to go to the final.  

RUBEN LINHARES  
This was his debut in IPC competitions, 
participated in the 100m Butterfly S8, with 
1:22.21 minute, and in the 50m Freestyle S8, 
with 31.16 seconds.

TERESA NEVES 
In her first participation in IPC championships, 
she established three new national records: in 
the 100m Butterfly S10 (1:17.24minute), 400m 
Freestyle S10 (5:18.60 minutes) and in the 
100m Backstroke S10 (1:22.85minute). She 
also competed in the 200m Medley SM10, 
ending with 2:53.82minutes.

VÍTOR ENCARNAÇÃO  
This was a debut too, taking part in the 
50m Freestyle S13 (27.56 seconds) and in 
the 100m Freestyle S13 (59.51seconds). He 
also competed in the 400m Freestyle S13, 
but due to the fact the event had less than 
six swimmers, it was considered extra-
competition. Even so, the time he made is a 
new national record of the distance. 

S13 (59,51s). Competiu ainda nos 400m 
Livres S13, mas por estarem menos de 
seis competidores a prova é considerada 
extra-competição. Mesmo assim, o tempo 
alcançado constitui um novo record 
nacional na distância.

David Grachat e Nelson Lopes 
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BRONZE PARA 
DAVID GRACHAT 

E NELSON LOPES 

BRONZE FOR 
DAVID GRACHAT 

AND NELSON 
LOPES 

David Grachat e Nelson Lopes foram os 
medalhados no Campeonato da Europa 
de Natação IPC. Ambos os atletas estão 
satisfeitos com as medalhas de bronze 
conquistadas e com a chegada de novos 
elementos à seleção nacional. 

Ao segundo dia de prova, a primeira medalha. 
David Grachat nadou os 400m Livres S9 
em 4.26,61m minutos e subiu ao terceiro 
lugar do pódio, atrás do italiano Federico 
Morlacchi (1.º lugar) e do croata Kristijan 
Vincetic (2.º) lugar. O atleta luso está satisfeito 
com esta conquista na sua prova de eleição 
em competições internacionais: «a medalha 
é uma recompensa a todo o trabalho. Tive 
um ano atípico, pois estive lesionado no 
ombro durante três meses. Apenas comecei 
a treinar no mês que antecedia a prova e a 
minha presença no Europeu esteve até em 
risco. Por isso, fiquei muito contente». 

A outra medalha de bronze chegou no último 
dia de competição. Nelson Lopes, nos 50m 
Costas S4, foi o terceiro mais rápido, com o 
tempo de 53,34 segundos. Em 1.º lugar ficou 
o checo Arnost Petracek, seguindo pelo 
russo Aleksei Lyzhikhin. A subida ao pódio 
foi o concretizar de um objetivo para Nelson 
Lopes, que depositou grandes esperanças 
nesta prova. «É sempre bom ganharmos uma 
medalha. É a expressão material do resultado 
de todo o nosso trabalho».

David Grachat e Nelson Lopes aplaudem a 
prestação da seleção e a presença de sete 
novos elementos. «É um bom indicativo da 
renovação da modalidade. Alguns tremeram 
um pouco, o que é normal numa estreia 
internacional. Globalmente, portaram-se muito 

David Grachat and Nelson Lopes 
were medalled in the IPC Swimming 
European Championship. Both athletes 
are satisfied with the bronze medals 
they conquered and the arrival of new 
elements to the national team.  

On the second day of competition, the first 
medal was won. David Grachat swam the 
400m Freestyle S9 in 4.26,61 minutes and 
stepped up the podium to the third place, 
behind the Italian Federico Morlacchi (1st 
position) and the Croatian Kristijan Vincetic 
(2nd position). The Portuguese athlete is happy 
with this conquest in his favourite competition 
in international events: «the medal is a reward 
to all my work. I had a non typical year, as I 
was injured in the shoulder for three months. 
I just started training in the month immediately 
before the competition and my presence 

Nelson LopesDavid Grachat

bem e fizeram um bom campeonato», afirma 
o David, que lamenta, no entanto, o facto de 
Portugal ter apenas uma atleta feminina na 
comitiva. Nelson considera fundamental a 
entrada de «sangue novo», pois a seleção não 
pode estar constantemente a contar com os 
mesmos. «Temos elementos que vêm trazer 
qualidade à seleção. Muitos conseguiram 
alcançar finais e bater records pessoais e 
nacionais».

Em 2015, todos terão de estar a postos para o 
Campeonato do Mundo de Natação IPC, que 
será disputado em Glasgow (Escócia). Esta 
importante competição servirá para a obtenção 
de mínimos e abertura de vagas para os Jogos 
Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016.

in the European championship was at risk. 
Therefore, I was very happy». 

The other bronze medal came in the last 
day of competition. Nelson Lopes, in the 
50m Backstroke S4, was the third faster 
swimmer, with the time of 53.34 seconds. 
The 1st position was the Czech Arnost 
Petracek, followed by the Russian Aleksei 
Lyzhikhin. Going up to the podium was the 
materialization of a goal for Nelson Lopes, 
who had put great hopes on this test. «It is 
always good to win a medal. It is the material 
expression of the result of all our work».

David Grachat and Nelson Lopes applaud 
the team’s performance and the presence of 
seven new elements. «It is a good indication 
of the sport’s renewal. Some trembled a little, 
which is normal in an international debut. 
Globally, they behaved very well and made 
a good championship», says David, who 
nevertheless laments the fact that Portugal 
has only one woman athlete in the delegation. 
Nelson considers fundamental the entry of 
«fresh blood», because the team cannot count 
permanently on the same athletes. «We have 
elements that come and bring quality to the 
team. Many achieved finals and broke personal 
and national records».

In 2015, all will have to be ready for the IPC 
Swimming World Championship, which will 
be held in Glasgow (Scotland). This important 
event will be used to obtain the minimums and 
to open places for the Rio de Janeiro 2016 
Paralympic Games.
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O atletismo português mostrou mais 
uma vez a sua qualidade, ao conquistar 
dez medalhas no Campeonato da 
Europa de Atletismo IPC. Em Swansea, 
no País de Gales, 22 atletas estiveram 
em ação, competindo entre 600 atletas, 
de cerca de 40 países.

«Sabíamos, pelo conhecimento que temos 
dos atletas e dos lugares que ocupam nos 
respetivos rankings, que teríamos boas 
prestações, capazes de dignificar o país», 
afirma José Lourenço, Chefe de Missão, 
que enaltece o espírito de sacrifício: «existe 
muito empenho por parte dos atletas, pois 
muitos deles conseguem conciliar a sua 
vida profissional com os treinos que fazem 
diariamente».

Ao todo, Portugal conquistou dez medalhas, 
uma de ouro, seis de prata e três de bronze. 
Nuno Alves alcançou o 1.º lugar no pódio 
nos 5.000m T11. As medalhas de prata foram 
conquistadas por Luis Gonçalves (400m 
T12), Firmino Baptista (100m T11), Nuno 
Alves (1.500m T11), Lenine Cunha (salto em 
comprimento T20), Odete Fiúza (1.500m T12) 
e Cristiano Pereira (1.500m T20). O bronze 
foi para Carlos Ferreira (5.000m T11), 
Mário Trindade (100m T52) e Cátia Almeida 
(1.500m T20).

Merecem também destaque os restantes 
membros da seleção, que lutaram também 
por lugares no pódio e, em diversas provas, 
conseguiram as suas melhores marcas da 
época:

LANÇAMENTO DO PESO 
Ricardo Marques, na classe F20, ficou 
em 4.º lugar, alcançando os 12,20m. Na 
mesma classe, Inês Fernandes conquistou 

Portuguese Athletics showed once again 
its quality by winning ten medals in the 
IPC Athletics European Championship. 
In Swansea, Wales, 22 athletes were in 
action, competing among 600 athletes 
from about 40 countries. 

«We knew, based on the knowledge we have 
on the athletes and positions they occupy 
in the respective rankings, that we would 
have good performances, able to dignify 
the country», says José Lourenço, Head 
of Mission, who emphasizes the spirit of 
sacrifice: «there is a lot of commitment from 
the athletes, as many of them manage to 
conciliate their professional lives with the 
training they make daily».

Portugal won a total of ten medals, one gold, 
six silver and three bronze. Nuno Alves took 
the 1st place on the podium for the 5.000m 
T11. The silver medals were grabbed by Luis 
Gonçalves (400m T12), Firmino Baptista 
(100m T11), Nuno Alves (1500m T11), Lenine 
Cunha (long jump T20), Odete Fiúza (1500m 
T12) and Cristiano Pereira (1500m T20). 
Bronze went to Carlos Ferreira (5000m 
T11), Mário Trindade (100m T52) and Cátia 
Almeida (1500m T20).

The other team members, who also fought 
for places on the podium and, in several 
competitions, got their best marks in the 
season, deserve highlights too:

SHOT PUT  
Ricardo Marques, class F20, got the 4th 

   BALANÇO DO 
CAMPEONATO DA EUROPA  

DE ATLETISMO IPC 
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Nos Campeonatos 
Europeus de Atletismo 

IPC, Portugal conquistou 
dez medalhas: uma de 

ouro, seis de prata  
e três de bronze 

In the IPC Athletics 
European Championship 

Portugal won ten medals: 
one gold, six silver and 

three bronze. 

Delegação portuguesa – Campeonato da Europa de Atletismo IPC 
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também a 4.ª posição, com 11,62. Na classe 
F12, Eduardo Sanca terminou no 6.º lugar, 
com a marca de 12,09m, enquanto Nelson 
Gonçalves fez a sua melhor marca da época, 
com 9,84m, o que equivaleu ao 15.º lugar.

LANÇAMENTO DO DISCO 
Estabelecendo um novo record pessoal, 
Eduardo Sanca terminou a prova classe 
F12 em 7.º lugar, com a marca de 34,49m. 
Com o melhor lançamento da época, 
Nelson Gonçalves ficou na 8.ª posição,  
na classe F11, atingindo os 28,42m.

LANÇAMENTO DO DARDO 
Nesta prova, Nelson Gonçalves alcançou os 
31,91m, ficando na 8.ª posição.

SALTO EM COMPRIMENTO 
Maria da Graça Fernandes, na classe T38, 
terminou no 5.º lugar, com um salto de 3,96m. 
Na classe T20, Érica Gomes ficou perto 
do bronze, com 4,89m. Em 5.º e 8.º lugar 
ficaram Cláudia Santos, com 4.63 metros (o 
melhor salto da época), e Raquel Cerqueira, 
com 4,28m, respetivamente.Também na 
classe T20, Carlos Lima fez o seu melhor 
salto da temporada, ao alcançar os 5,58m.

100 METROS 
José Rodolfo Alves, na classe T13, terminou 
a eliminatória com o tempo de 12,45s, o que 
foi insuficiente para um lugar na final. 

200 METROS 
O tempo de 25,29s também não foi 
suficiente para que José Rodolfo Alves 

position, reaching the 12.20m. In the same 
class, Inês Fernandes also conquered 
the 4th position, with 11.62m. In class F12, 
Eduardo Sanca finished 6th, with 12.09m, 
while Nelson Gonçalves made his best 
mark in the season, with 9.84m, equivalent 
to the 15th position. 

DISCUS THROW  
Establishing a new personal record, 
Eduardo Sanca ended his class F12 
competition in the 7th position, with 34.49m.
With the best throw of the season, Nelson 
Gonçalves won the 8th position, in class 
F11, reaching the 28.42m.

JAVELIN THROW  
In this test, Nelson Gonçalves reached 
31.91m and got the 8th position. 

LONG JUMP  
Maria da Graça Fernandes, class T38, 
finished 5th, with a 3.96m jump. In class 
T20, Érica Gomes was close to bronze, 
with 4.89m. In the 5th and 8th positions 
were Cláudia Santos, with 4.63 metres 
(the best jump of the season) and Raquel 
Cerqueira, with 4.28m, respectively. Also in 
class T20, Carlos Lima made His best jump 
in the season, reaching 5.58m.

100 METRES 
José Rodolfo Alves, class T13, finished the 
heat with the time of 12.45 seconds, which 
was not enough to get to the final.  

200 METRES 
The 25.29 seconds time was not enough 
either for José Rodolfo Alves to go to 
the final. In class T11, in spite of his best 
mark in the season, with 24.07 seconds, 
Firmino Baptista did not get a place among 
the final athletes. The same happened to 
Luís Gonçalves, in class T12, with 23.39 
seconds, who did not qualify for the final. 

400 METRES 
Crossing the end line in the 1st position, 
in class T52, Mário Trindade had the bad 
luck of being declassified for crossing the 
limiting lines of the track. In class T20, 
Cláudia Santos was 4th, with 1:03.49 
minutes, her best personal mark ever. 
In the same competition Cátia Almeida 
and Raquel Cerqueira ended with 1:07.94 
minutes and 1:10.10 minutes (personal 
records for both), which correspond 
respectively to the 6th and 8th positions. 
Also in class T20, Carlos Lima and António 
Monteiro obtained the 5th and the 8th 
positions, with 53.85 seconds and 56.39 
seconds, respectively. Cristiano Pereira 

alcançasse a final. Na classe T11, apesar de 
ter conseguido a melhor marca da época, 
com 24,07s, Firmino Baptista não integrou 
o grupo de finalistas.  A mesma sorte teve 
Luís Gonçalves, na classe T12, com 23,39s, 
que não se apurou para a final.

400 METROS 
Cortando a meta em 1.º lugar, na classe 
T52, Mário Trindade teve a infelicidade 
de ser desqualificado, por ultrapassar as 
linhas delimitadoras da pista. Na classe T20, 
Cláudia Santos ficou em 4.º lugar, com 
1:03.49m, a sua melhor marca pessoal de 
sempre. Na mesma prova, Cátia Almeida 
e Raquel Cerqueira terminaram com 
1:07.94m e 1:10.10m (records pessoais para 
ambas), correspondendo respetivamente 
ao 6.º e 8.º lugares. Também na classe 
T20, Carlos Lima e António Monteiro 
ficaram na 5.ª e 8.ª posição, com 53,85s e 
56.39s, respetivamente. Cristiano Pereira 
não conseguiu apurar-se para a final desta 
prova. Maria da Graça Fernandes, em T38, 
terminou a corrida em 4.º lugar, com 1:12.75m.

1.500 METROS 
Completando a prova T11 em 4:40.52m, 
Carlos Ferreira ficou na 4.ª posição.

was not able to qualify for the final in this 
competition. Maria da Graça Fernandes, in 
T38, finished her race in the 4th position, 
with 1:12.75 minutes.

1500 METRES 
Finishing the T11 competition with 4:40.52 
minutes, Carlos Ferreira got the 4th 
position. 
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From the 100 meters to the 5000 metres, 
passing by long jump, tem were the 
podium places conquered by Portugal in 
the IPC Athletics European Championship.  
The nine medalled athletes are already 
thinking about one of the next big 
challenges: Qatar World Championship, in 
2015.   

The first Portuguese medal in the IPC 
European championship was won by Luís 
Gonçalves. The result had a particular 
meaning for the athlete, who returned to one 
of the main stages of athletics after two years 
of suspension. When he finished the T12 
400m in 50.31seconds, he managed to get the 
silver medal and his best time in the season.  
«In spite of not being in my best shape in 
the moment I was able to be present at the 
highest level. I had made only three 400m 
competitions before arriving to Swansea 
and I lacked competitive rhythm. This medal 
is a motivation to go on competing». The 
athlete, glad for the fact of having now a guide 
attributed to him, is anxious to go back into 
action and, «with much work and sacrifice», 
will train in order to reach the Qatar World 
Championship, in 2015, with the maximum of 
his energy. 

In the 100m T11, Firmino Baptista got silver, 
with the time of 11.90 seconds. The athlete, 
who was not expecting this medal, was 
happy with the result: «it was the fruit of the 

Desde os 100 até aos 5.000 metros, 
passando pelo salto em comprimento, 
foram dez os pódios conquistados por 
Portugal no Campeonato da Europa 
de Atletismo IPC. Os nove atletas 
medalhados pensam já num dos próximos 
grandes desafios: o Campeonato do 
Mundo do Qatar, em 2015.  

A primeira medalha portuguesa do  
Europeu foi conquistada por Luís Gonçalves. 
O resultado teve um significado especial para 
o atleta, que regressou a um dos principais 
palcos do atletismo após dois anos de 
suspensão. Ao completar os 400m T12 em 
50,31s, conseguiu a prata e o seu melhor 
tempo da época. «Apesar de não estar 
no melhor momento de forma, consegui 
apresentar-me ao mais alto nível. Tinha 
realizado apenas três provas de 400m antes 
de chegar a Swansea e faltava-me ritmo 
competitivo. Esta medalha é uma motivação 
para continuar a competir». O atleta, satisfeito 
pelo facto de já lhe ter sido atribuído um guia, 
está ansioso por voltar à ação e, «com muito 
trabalho e sacrifício», vai treinar para chegar 
ao Campeonato do Mundo do Qatar, em 2015, 
na máxima força.

Nos 100m T11, Firmino Baptista foi prata, 
com o tempo de 11,90s. O atleta, que não 
estava à espera desta medalha, ficou satisfeito 
com o resultado: «foi fruto do trabalho 
realizado ao longo da época por mim, pelos 

    DEZ MEDALHAS 
PARA O ATLETISMO PORTUGUÊS 

  
   TEN MEDALS FOR THE 

PORTUGUESE ATHLETICS
Pódio 5.000m T11 
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meus treinadores e pelo meu guia». Prepara-
se agora para iniciar a caminhada até ao 
Campeonato do Mundo de 2015, ambicionando 
ainda a presença nos Jogos do Rio de Janeiro, 
em 2016.

Primeiro o ouro, depois a prata. Nuno 
Alves teve uma participação de sonho no 
Campeonato Europeu: foi primeiro nos 
5.000m T11, completando a prova em 
16:10.72m, o melhor tempo da época e perto 
de bater o seu record pessoal. Nos 1.500m 
T11, ficou na 2.ª posição, com o tempo 
4:24.50m. «As medalhas são o resultado 
de muitas horas de trabalho semanais 
durante a época. Ajudam-me a superar os 
momentos de sacrifício que enfrento durante 
o ano, devido ao facto de conciliar a alta 
competição com a minha vida profissional. 
No momento em que a medalha é colocada 
ao peito sinto satisfação e alívio, por não ter 
defraudado as pessoas que acreditam no meu 
sucesso», explica Nuno Alves, que já pensa 
no Campeonato do Mundo, onde poderão ser 
abertas cotas de participação para Portugal 
para os Jogos de 2016.

O pódio dos 5.000m T11 teve outro português. 
Carlos Ferreira foi bronze, completando a 
prova em 17:14.46m. O atleta, que em 2013 
falhou o Campeonato do Mundo devido 
a lesão, ficou satisfeito com o resultado. 
«Conseguir ir ao Europeu, trazer o bronze 
e bater o meu record pessoal deste ano foi 

work done along the season by myself, by 
my trainers and by my guide». He is now 
preparing to start the long walk to the 2015 
World Championship and at the same time his 
ambition is also to be present in the 2016 Rio 
de Janeiro Games.  
 
First gold, then silver, Nuno Alves had a 
participation of dreams in the European 
championship: he was1st in the 5000m T11, 
ending the test in 6:10.72 minutes, the best 
time of the season and close to breaking 
his personal record. In the 1500m T11, he 
was 2nd, with 4:24.50 minutes. «The medals 
are the result of many hours of work every 
week during the season. They help me 
overcome the moments of sacrifice that I 
have to face along the year, due to the fact of 
having to conciliate high competition with my 
professional life. In the moment the medal is 
put on my chest I feel satisfaction and relief 
for not having defrauded the people that 
believe in my success», Nuno Alves explains 
and he is thinking already about the World 
Championship, where quotas of participation 
can be opened for Portugal for the 2016 
Games. 

The 5000m T11 podium had another 
Portuguese. Carlos Ferreira won bronze, 
finishing the test with 17:14.46 minutes. 
The athlete, who in 2013 missed the World 
Championship because of an injury, was 
happy with the result. «To be able to go to 

«As medalhas são o resultado 
de muitas horas de trabalho 
semanais durante a época»

«The medals are the result 
of many hours of work every 
week during the season»
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the European championship, to bring bronze 
and to break my personal record of this year 
was positive for me. I have been in athletics 
for almost 20 years and this is another medal 
to add to the several ones that I have won, 
always with much effort. I hope I will be a 
good example for the younger people». Now 
Carlos Ferreira is going to start training so that 
he may participate in a marathon, as he does 
every year, aiming at gaining the minimums 
for the World Championship. 

In the lT 20 long jump, Lenine Cunha added 
one more medal to his already long career. 
Nevertheless, the year marked by injuries was 
not giving him big hopes about getting a good 
result: «in the two and a half months before 
the competition I did only gymnasium work 
and very little track training. In addition, I have 
not yet overcome an injury in the left knee. 
So, the medal meant a lot to me. Eventually I 
made the best mark of the year, 6.84m, and 
one of the best in my career». The spirit of 
team, lived during the competition, was a 
decisive factor for the good performance: 
«we were always present in our companions’ 
competitions. When my turn arrived, neither 
the rain nor the wind prevented them from 
supporting me. That counts very much». 
Lenine is now preparing for 2015, a year 
that will be quite important: «I have the 
national championships, the European Track 
Championship, in March, in Russia, the Global 
Games, in September, in Ecuador, and the 
World Championship, in Qatar».

Although he conquered a bronze medal in 
the 100m T52, with the time of 19.64 seconds, 
Mário Trindade thinks «it tastes like not 
enough, I was expecting a better result. I 
worked very much to get to Swansea at my 
best level. Nevertheless, winning a medal in 
my first competition of this level is always 
good». The athlete also shows his satisfaction 
for the performance of the rest of the 
delegation: «the goals were more than attained 
and all have good reasons to be happy. In 
addition to the medals, personal records were 
broken, a sign that there was much training 
behind each athlete. This is an incentive to go 
on working». Mário Trindade is motivated to 
be present in the next World Championship in 
perfect conditions to attain a result as good 
as or better than the obtained in the European 
championship. In May, he will be present in 
the Switzerland meeting, to break the 400m 
European record.

To Odete Fiúza, the silver medal in the 
1500m T12, with 5:26.25 minutes, is the 
consequence of several years in athletics. 
The athlete refers also that results eventually 

positivo para mim. Já ando no atletismo há 
cerca de 20 anos e esta é mais uma medalha 
a juntar às várias que conquistei, sempre 
com muito esforço. Espero ser um bom 
exemplo para os mais jovens». Carlos Ferreira 
vai começar agora a treinar para participar 
numa maratona, tal como faz todos os anos, 
tendo em vista a obtenção de mínimos para o 
Mundial.

No salto em comprimento T20, Lenine Cunha 
juntou mais uma medalha de prata ao seu 
extenso palmarés. No entanto, o ano marcado 
por lesões não lhe dava grandes esperanças 
quanto à obtenção de um bom resultado: 
«nos dois meses e meio que antecederam a 
prova, fiz apenas trabalho de ginásio e muito 
pouco treino de pista. Além disso, ainda não 
ultrapassei uma lesão no joelho esquerdo. 
Por isso, a medalha significou bastante para 
mim. Acabei por fazer a melhor marca do ano, 
6,84m, e uma das melhores da carreira». O 
espírito de equipa vivido durante a competição 
foi um fator determinante para a boa 
prestação: «estivemos sempre presentes nas 
provas dos nossos companheiros. Quando 
chegou a minha vez, nem a chuva e o vento 
os impediram de me apoiar. Isso conta muito». 
Lenine está já a preparar-se para 2015, um 
ano que será bastante importante: «tenho 
os campeonatos nacionais, o Campeonato 
da Europa de Pista Coberta, em março, na 
Rússia, os Global Games, em setembro, no 
Equador, e o Mundial, no Qatar».

Apesar de ter conquistado o bronze nos 100m 
T52, com o tempo de 19,64s, Mário Trindade 
considera que «soube a pouco, estava à 
espera de um resultado melhor. Trabalhei 
muito para chegar a Swansea no meu melhor 
nível. Mas conquistar uma medalha na minha 
primeira competição deste nível é sempre 
bom». O atleta mostra também satisfação 
pela prestação da restante comitiva: «os 
objetivos foram mais do que superados e 
todos têm motivos para estar contentes. Além 
das medalhas, bateram-se records pessoais, 
sinal de que houve muito treino por trás de 
cada atleta. É um incentivo para continuar 
a trabalhar». Mário Trindade está motivado 
para se apresentar no próximo Mundial em 
perfeitas condições, para fazer um resultado 
tão bom ou melhor do que o obtido no 
Europeu. Em maio, vai tentar estar presente 
no meeting da Suíça, para bater o record da 
Europa nos 400m.

Para Odete Fiúza, a medalha de prata nos 
1.500m T12, com o tempo de 5:26.25m, é 
consequência de vários anos de atletismo. 
A atleta refere também que os resultados 
acabam por depender muito da condição física 

É preciso continuar a investir 
nos atletas, não só em termos 

de apoios financeiros, mas 
também ao nível do treino 
e apoio médico, para que 

possam estar bem preparados 
para o Mundial de 2015. 

We must go on investing on 
the athletes, not only in terms 
of financial support, but also 

at the level of training and 
medical support, so that we 

may be well prepared for the 
2015 World championship.

Mário Trindade ©Marcelino Almeida/FPAtletismo 
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dos adversários. «Podemos estar num bom 
momento da nossa vida, mas as oponentes 
podem estar ainda melhor. O mais importante 
é todo o processo de treino e de conciliação 
com a vida profissional, passar as fases de 
qualificação e chegar às competições. Na 
prova, tudo pode acontecer». Fazendo uma 
análise dos resultados obtidos por Portugal, 
Odete Fiúza é prudente e alerta que é preciso 
continuar a trabalhar: «estamos a dois anos 
dos Jogos e ainda não saíram as marcas 
de qualificação. Penso que muitos dos 
adversários tiveram um período de menor 
intensidade de treino. Não devemos ficar 
iludidos de que trouxemos grandes resultados 
ou que fizemos performances extraordinárias. 
É preciso continuar a investir nos atletas, não 
só em termos de apoios financeiros, mas 
também ao nível do treino e apoio médico, 
para que possam estar bem preparados para 
o Mundial de 2015».

Os jovens atletas Cristiano Pereira e Cátia 
Almeida, que correram os 1.500m T20 em 
4:00.65m e 5:03.98m, conseguiram a prata 
e o bronze, respetivamente. João Amaral, 
o treinador, considera muito importante a 
conquista de Cristiano, lamentando o facto de 
o ouro ter escapado por pouco: «mediante 
os atletas em prova e o desenrolar da 
competição, tínhamos tudo preparado para 
disputar o 1.º lugar. No entanto, houve um 
descuido nos últimos 400m e tal não foi 
possível. Mas ficámos contentes. O Cristiano 
ainda é muito novo e tem muito para aprender, 
mas estamos no caminho certo». Teve uma 
prestação ainda melhor no Grand Prix de 
Birmingham, no qual foi ouro, vencendo o 

recordista do mundo e batendo o record 
nacional.

Analisando a prestação de Cátia Almeida, João 
Amaral relembra que a atleta passou por uma 
fase má, no período que antecedeu a prova: 
«Saiu do Projeto no dia 1 de agosto e tivemos 
de trabalhar muito para que no Europeu 
conseguisse fazer os mínimos para reentrar. 
O bronze chegou com alguma sorte, pois não 
esteve bem na parte final da prova. Felizmente, 
conseguimos o nosso objetivo. A Cátia tem 
qualidade e é trabalhadora. Espero que as 
coisas corram melhor daqui para a frente».

Cristiano Pereira vai agora focar-se nos 
campeonatos nacionais de estrada da 
ANDDI e nos campeonatos para atletas sem 
deficiências, tendo já em vista os Mundiais e 
o Campeonato da Europa de Pista Coberta. 
João Amaral espera, assim, que o atleta 
chegue ao Rio de Janeiro bem preparado, 
capaz de encarar com mais à vontade a prova 
dos 1.500m. Cátia Almeida irá lutar também 
para ser campeã nacional e melhorar as suas 
marcas, procurando garantir os mínimos 
rapidamente para encarar a época com 
tranquilidade.

depend much on the opponents’ physical 
conditions. «We can be in a good moment 
of our lives, but the opponents can be even 
better. The most important thing is the whole 
process of training and conciliation with our 
professional lives, to pass the qualifying stages 
and reaching the competitions. In the test 
everything can happen». Analysing the results 
obtained by Portugal, Odete Fiúza is prudent 
and warns that we must go on working: «we 
are at about two years from the Games and 
we do not have yet the qualification marks. I 
think many opponents had a period of lower 
training intensiveness. We should not feed 
the illusion that we brought great results or 
that we had extraordinary performances. We 
must go on investing on the athletes, not only 
in terms of financial support, but also at the 
level of training and medical support, so that 
we may be well prepared for the 2015 World 
championship».

The young athletes Cristiano Pereira and Cátia 
Almeida, who ran the 1500m T20  in  4:00.65 
minutes and 5:03.98 minutes , won silver and 
bronze, respectively. João Amaral, the coach, 
considers important the conquest of Cristiano, 
but laments the fact that the gold medal was 
not won by very little: «taking into account the 
athletes in competition and the development of 
the competition, we had everything prepared 
for fight for the 1st position. Nevertheless, 
there was a little carelessness in the last 
400m and the intent was not possible. We 
are happy, though. Cristiano is still very young 
and has a lot to learn, but we are on the right 
path». He had an even better performance in 
the Birmingham Grand Prix, where he won 
gold, defeating the holder of the World record 
and breaking the national record. 

Analysing Cátia Almeida’s performance, 
João Amaral recalls the athlete had been 
through a bad stage, in the period before the 
competition: «She left the Project on the 1st 
of August and we had to work very much so 
that in the European championship she could 
get the minimums to re-enter. Bronze arrived 
with some luck, because she was not well 

in the final part of the competition. Happily 
we attained our goal. Cátia has quality and is 
a hard worker. I hope things run better from 
now on».

Now Cristiano Pereira is going to focus on 
the ANDDI road national championships 
and on the championships for athletes 
without disabilities, having in view the 
World championship and the European 
Track Championship. João Amaral hopes, 
therefore, the athlete goes to Rio de Janeiro 
well prepared, able to face more at ease 
the 1500m competition. Cátia Almeida will 
fight too, to become national champion and 
to improve her marks, trying to guarantee 
quickly the minimums to face the season with 
tranquillity. 

Cristiano Pereira ©Marcelino Almeida/FPAtletismo
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BREVES
SHORT NEWS

O Comité Paralímpico de Portugal foi 
uma das entidades presentes na Feira 
do Associativismo, que a Câmara 
Municipal de Loures promoveu no 
Pavilhão Paz e Amizade, nos dias  
18 a 20 de julho.

Foram várias as associações e coletividades 
que marcaram presença, sendo que o CPP 
aproveitou a oportunidade para afirmar 
a sua presença no concelho e dar-se a 
conhecer aos munícipes, em mais uma 
iniciativa de promoção e divulgação do 
Movimento Paralímpico.

O Comité Paralímpico de Portugal 
(CPP) celebrou, no passado dia 26 de 
setembro, o seu sexto aniversário, 
tendo sido fundado no ano 2008, logo 
após a representação nacional nos 
Jogos Paralímpicos de Pequim.

Para assinalar a data, o Hotel Dom Pedro 
Palace, em Lisboa, acolheu – ao final da tarde 
do dia 25 de setembro – representantes dos 
parceiros institucionais e privados, atletas, 
treinadores e amigos do Movimento Paralímpico 
que se reuniram para a apresentação dos 
projetos mais recentes do CPP.

O Mapa de Inclusão Desportiva, a 
Campanha de Recrutamento e o 1º 
Congresso do CPP, foram os projetos que 
mereceram destaque e que demonstraram 
que o CPP continua a trabalhar pela 
Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva.

Durante a cerimónia houve ainda lugar para 
que o Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Dr. Emídio Guerreiro, felicitasse 

FEIRA DO 
ASSOCIATIVISMO 

ASSOCIATIVE 
MOVEMENT FAIR 

ANIVERSÁRIO 
CPP 

PPC 
ANNIVERSARY  

o Comité Paralímpico pelo trabalho 
desenvolvido, sendo que o Presidente do 
CPP, Dr. Humberto Santos, demonstrou a 
sua satisfação pela vitalidade do Desporto 
Paralímpico em Portugal.

Portugal Paralympic Committee (PPC) 
celebrated last September 26, its sixth 
anniversary. The Committee was 
founded in 2008, just after the national 
representation in the Beijing Paralympic 
Games.   
 
To mark the date, Hotel Dom Pedro Palace, in 
Lisbon, received – at the end of the afternoon, 
on the 25th of September – representatives of 
the institutional and private partners, athletes, 
coaches and friends of the Paralympic 
Movement that met for the presentation of the 
most recent projects of the PPC. 

The Map of Sporting Inclusion, the 
Recruitment Campaign and the 1st Congress 
of PPC were the projects that deserved to 
stand out and that showed PPC goes on 

working for Equality, Inclusion and Sporting 
Excellence. 

During the ceremony there was still time for 
the Secretary of State for Sport and Youth, 
Dr. Emídio Guerreiro, to congratulate the 
Paralympic Committee for the work developed 
and PPC President, Dr. Humberto Santos, 
showed his satisfaction for the vitality of the 
Paralympic Sport in Portugal. 

Portugal Paralympic Committee was 
one of the entities that were present 
in the Associative Movement Fair, 
promoted by the City Hall of Loures,  
in the “Paz e Amizade” Pavilion,  
on July 18 to 20.  
 
Several associations and collectivities were 
present and PPC grabbed the opportunity 
to state its presence in the municipality and 
to make it known to the citizens, in another 
initiative to promote and divulge  
the Paralympic Movement. 
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AGENDA

19 DE NOVEMBRO
Entrega das Bolsas de Estudo  
«Jogos Santa Casa»

19TH NOVEMBER 
Attribution of the  
«Jogos Santa Casa» Scholarships 

25 E 26 DE NOVEMBRO 
Dia Paralímpico na Escola  
– Loures 

25TH AND 26TH NOVEMBER  
Paralympic School Day   
– Loures

O Pavilhão do Conhecimento, em 
Lisboa, recebeu, no dia 16 de outubro, 
a 5ª edição da cerimónia de atribuição 
dos Prémios Angelini Univeristy 
Awards 13/14 (AUA), subordinada ao 
tema Melhor Desporto, Melhor Saúde. 

O projeto fixURself, um dispositivo médico 
e aplicação para smartphone centrado 
na recuperação de lesões desportivas, 

PRÉMIOS 
ANGELINI 

ANGELINI 
AWARDS 

desenvolvido por alunos da Faculdade 
de Farmácia e Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, conquistou o júri,  
do qual fazia parte o Comité Paralímpico  
de Portugal.

De realçar ainda os vários trabalhos 
submetidos na área do desporto adaptado, 
prova de que estas temáticas são cada vez 
mais consideradas nos trabalhos científicos  
e de investigação. 
 
The Pavilion of Knowledge, in Lisbon, 
received on the 16th October, the 5th 
edition of the ceremony of the Angelini 
University Awards 13/14 (AUA), under 
the theme Better Sport, Better Health.  
 
The project fixURself, a medical device  
and application for Smartphone centred 
on the recovery from injuries in sport, 
developed by students of the Faculty of 
Pharmacy and Faculty of Sciences of the 
University of Lisbon, conquered the jury,  
of which Portugal Paralympic Committee 
was a member. 

O Comité Paralímpico de Portugal 
organizou a 24 e 25 de outubro, no 
Auditório da Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa, o seu 1º 
Congresso, subordinado aos temas da 
Inclusão e da Excelência Desportivas.

O evento reuniu personalidades do mundo 
do desporto, entre eles o Presidente do 
International Paralympic Comittee, Sir Philip 
Craven. 

O Congresso do Comité Paralímpico 
de Portugal teve como objetivo 
promover o debate em torno das 
temáticas do movimento paralímpico, 
desafiando a comunidade científica para 
o desenvolvimento de investigações, 
experiências e estudos relacionados com 

CONGRESSO  
CPP  
PPC 

CONGRESS

o desporto adaptado e com as pessoas 
portadoras de deficiência. 

Além das sessões temáticas, dinamizadas 
por especialistas, houve também espaço 
para uma componente pedagógica, 
através da apresentação de projetos 
de investigação, posters e ainda breves 
comunicações. 

Portugal Paralympic Committee 
organized on the 24th and 25th October, 
in the Auditorium of the Lisbon Higher 
School of Health Technologies its 1st 
Congress, under the themes of Inclusion 
through Sport and Sporting Excellence.  
 
The event put together personalities 
from the world of sport, among them the 

President of the International Paralympic 
Committee, Sir Philip Craven. 

The Congress of Portugal Paralympic 
Committee had as goal to promote 
debate around themes of the Paralympic 
Movement, challenging the scientific 
community towards the development 
of researches, experiences and studies 
related to adapted sport and to people with 
disabilities.  

Besides the thematic sessions, animated 
by specialists, there was also room for 
a pedagogic component, through the 
presentation of research projects, posters 
and short communications.  

Highlights deserve also the various works 
submitted in the area of adapted sport, 
evidence that these themes are more and 
more taken into account in scientific and 
research works. 
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