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Julho carregado de medalhas

Bronze no Mundial de Natação, Bronze no Europeu de Equipas de Boccia, Prata no Europeu de Basquetebol em Cadeira de Rodas 
divisão C e 14 medalhas nos Jogos Europeus da Juventude - captámos a sua atenção?
Motivos mais que suficientes para ler as notícias que selecionámos para esta edição. Em agosto vamos de férias, mas voltamos em 
setembro, cheios de energia para mais conquistas. Fique connosco!

NOTÍCIAS

Mundial de Natação: David Grachat de bronze, 
7 finais, 6 mínimos paralímpicos e 10 records 
nacionais

David Grachat acabou por ser o nadador em maior 
destaque, ao terminar os 400 metros livres S9 no 3º 
lugar, com 4.23.79.
Para além desta medalha, Portugal alcançou 7 finais e 6 
nadadores fizeram ou reconfirmaram mínimos para os 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.
No final da competição, fica ainda o balanço dos 10 
records nacionais que caíram durante a competição e 
a certeza de que a natação portuguesa está no bom 
caminho para resultados relevantes a nível internacional.

Leia o balanço completo da prestação portuguesa aqui

Equipa BC1-BC2 conquista bronze no 
Campeonato Europeu de Pares e Equipas de  
Boccia

Abílio Valente, António Marques, Cristina Gonçalves, 
Fernando Ferreira e João Paulo Fernandes, foram os 
atletas que chegaram ao 3º lugar na competição.
A competição decorreu até 26 de julho em Surrey, 
Inglaterra e Portugal teve ainda em competição o par 
BC3, formado pelos atletas Armando Costa, José Carlos 
Macedo e Luís Silva, e o par BC4, de que faziam parte 
Domingos Vieira, Nuno Guerreiro e Pedro da Clara.

Conheça aqui a prestação dos atletas ao pormenor 

Portugal Vice-Campeão da Europa - Divisão C 
de Basquetebol em Cadeira de rodas

Na final, a Bósnia foi mais forte e venceu Portugal por 
51-75 mas Portugal assegurou o 2º lugar na prova e, 
mais importante, a subida à Divisão B.
A competição, que decorreu em Lisboa  no Pavilhão 
Municipal do Casal Vistoso, demonstrou a vontade da 
equipa portuguesa em chegar à final e assim subir de 
divisão. Depois de um mau arranque com a Bósnia e  
Finlândia, a seleção nacional derrotou a Irlanda, Grécia 
e Sérvia na fase de grupos, ultrapassou a Finlândia nas 
meias finais e apenas caiu perante o vencedor invicto 
da prova.

O resumo do jogo e da participação portuguesa aqui

Jogos Europeus da Juventude - 14 medalhas e 
uma delegação carregada de boas experiências

A delegação portuguesa foi composta por 6 atletas: Ana 
Filipe e Ivan Amona no atletismo, Tiago Pedro e Tiago 
Teixeira no boccia, Renata Pinto e Ruben Linhares na 
natação.
Se à partida, existiam reservas sobre a possibilidade de 
sonhar com boas classificações e medalhas, as dúvidas 
ficaram dissipadas após a primeira jornada competitiva, 
após a qual Portugal contava já com nove medalhas; ao 
longo da competição outras foram sendo somadas até 
chegar ao número de 14.

Leia a notícia na íntegra no site do CPP
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