
Março, um mês cheio de iniciativas!
Está quase a terminar o primeiro trimetre do ano e já pensamos no balanço das atividades concluidas e no desenvolvimento dos 
projetos futuros. De entre as varias iniciativas destacamos na edição de março da e-news a assinatura do protocolo de colaboração 
com a Sport TV, a iniciativa IRS Solidário, o Dia Paralímpico na Escola em Portimão e a Assembleia Plenária do CPP. 
Já sabe que pode sempre acompanhar todas as novidades em www.paralimpicos.eu ou na nossa página de facebook.

Sport TV e CPP assinam protocolo para 
transmissão de programas sobre desporto 
paralímpico

A SPORT TV e o Comité Paralímpico de Portugal 
assinam um protocolo que visa a transmissão de um 
programa mensal dedicado ao desporto paralímpico e 
surdolímpico, com destaque em 2016 para os atletas 
qualificados para os Jogos Paralímpicos.
 

NOTÍCIAS

Saiba as datas de transmissão e mais informações no 
site do CPP ou na página de facebook

Dia Paralímpico na Escola em Portimão
O Comité Paralímpico de Portugal em parceria com 
a Câmara Municipal de Portimão e o Agrupamento 
de Escolas Poeta António Aleixo,  dinamizou várias 
atividades na Escola Secundária Poeta António Aleixo, 
Escola Básica 2,3 D. Martinho Castelo Branco, Piscina 
Municipal e Marina de Portimão enquadradas na ação 
Dia Paralímpico na Escola.

Veja mais fotos do evento no facebook ou no site do CPP

IRS Solidário - Este ano pode entregar 0,5% do 
seu IRS ao CPP... sem gastar um cêntimo!
Sabia que este ano 0,5% do seu IRS pode ser entregue 
ao CPP e sem ter de gastar mais dinheiro?
Basta preencher o anexo H, quadro 9 da sua declaração 
de IRS com o NIF do CPP - mais fácil é impossível!

Quando preencher o seu IRS procure mais informações 
sobre como pode ajudar o CPP neste link

EM DESTAQUE
Portugal na máxima força no Campeonato 
Mundial de Maratona

A Federação Portuguesa de Atletismo divulgou a lista de 
selecionados para o Campeonato Mundial de Maratona 
do Comité Paralímpico Internacional, que se disputa em 
conjunto com a Maratona de Londres, a 26 de abril.

Estão selecionados os seguintes atletas:
Alberto Baptista (BFC - AA Porto)
Alexandrino Silva (ANARC - AA Vila Real)
Carlos Ferreira (AJP - AA Lisboa)
Gabriel Macchi (GCAD - AA Castelo Branco)
Joaquim Machado (IFC - AA Lisboa)
Jorge Pina (AJP - AA Lisboa)
José Monteiro (IND - AA Algarve)
Manuel Mendes (VSC - AA Braga)

A competição realiza-se a 26 de abril. Os restantes títulos 
mundiais na disciplina de atletismo IPC serão disputados no 
Mundial de Atletismo IPC que se realiza em Doha, Qatar de 
22 a 31 de outubro.
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(C) IPC

A vela foi uma das novidades 
deste Dia Paralímpico na Escola

Os alunos puderam tomar contacto 
com a realidade paralímpica 
através da prática de modalidades 
como andebol em cadeira de rodas, 
basquetebol em cadeira de rodas, 
boccia, ciclismo, goalball, judo, 
karaté, natação, ténis em cadeira 
de rodas, vela e voleibol sentado. 
Tiveram ainda oportunidade de 
participar no debate “O Movimento 
Paralímpico” e de visitar a exposição 
fotográfica que esteve patente no 
átrio da Escola Secundária Poeta 
António Aleixo.

CPP com novos membros
A Assembleia Plenária do Comité Paralímpico de Portugal 
reuniu a 24 de março de 2015 com dois pontos principais 
em agenda: a admissão de dois novos membros no CPP e a 
análise, discussão e aprovação do Relatório de Atividades e 
Contas do exercício de 2014.
Relativamente à entrada de novos membros, foi aprovada a 
integração da Confederação Portuguesa das Associações 
de Treinadores e da Federação Portuguesa de Badminton, 
passando a serem membros do CPP 34 entidades. 
Quanto ao Relatório de Atividades e Contas referentes a 2014, 
a Assembleia votou de forma favorável à aprovação do mesmo, 
validando mais uma vez a confiança na equipa do CPP na 
execução do orçamento e atividades.

Leia o comunicado na integra no site do CPP e consulte o 
Relatório de Atividades e Contas
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