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

We are in the middle of 2015 and the 
reasons for joy are accumulating , a 
truly  diversified and multidimensional 
activity which directs us to an  
institutional reality that fills us with 
pride , turning each day into a new, 
stimulating and challenging moment. 

It is with great joy that we now 
record the fact that our qualification 
in cycling is guaranteed for the Rio 
2016 Paralympic Games, the first 
confirmation of the Portuguese 
participation in the 15th edition of 
the Paralympic Games. This was 
doubtless the corollary of much 
determination, much commitment and 
much investment of sports leaders, 
technicians and athletes of the 
Portuguese Cycling Federation. To 
all of them we solemnly address our 
acknowledgment and gratitude for this 
feat. 

The celebration of the 2015 Paralympic 
Day in the city of Almada came to 
reinforce clearly the number of adepts 
to the adapted sports which translates 
into a very meaningful and sensitizing 
moment for the common citizen, a 
reality that is thus strengthening the 
affirmation of the Paralympic movement 
in Portugal, widening more and more 
the universe of those who in different  
institutional and social positions contact 
for the first time this sport reality of 
humanistic foundation; this way the 

Estamos em meados de 2015 e 
os motivos de satisfação vão-se 
adicionando, uma atividade deveras 
diversificada e multidimensional a qual 
nos vai remetendo para uma realidade 
institucional que muito nos deve deixar 
orgulhosos, fazendo de cada dia, um 
novo, estimulante e desafiante momento.

É com enorme satisfação que se regista 
o facto de desde já estar garantida a 
qualificação da modalidade de ciclismo 
para os Jogos Paralímpicos do Rio 
2016, tratando-se assim da primeira 
confirmação de participação portuguesa 
na XVª edição dos Jogos Paralímpicos. 
Este foi sem dúvida o corolário de muita 
determinação, de muito empenho e de 
muito investimento de dirigentes, técnicos 
e atletas da Federação Portuguesa de 
Ciclismo, a todos em nome do Comité 
Paralímpico Portugal regista-se um 
solene reconhecimento e agradecimento 
pelo feito.

A realização do Dia Paralímpico 2015 
na cidade de Almada veio reforçar 
claramente o número de adeptos das 
modalidades adaptadas, traduzindo-
se num momento de sensibilização 
muito significativo para o comum do 
cidadão, realidade que vem assim 
reforçar a afirmação do movimento 
paralímpico em Portugal, alargando 
cada vez mais o universo dos que em 
distintas posições institucionais e sociais 
contactam pela primeira vez com esta 

O Dia Paralímpico 2015 
veio reforçar claramente o 

número de adeptos das 
modalidades adaptadas

2015 Paralympic Day came 
to reinforce the number of 

adepts to the adapted sports

Humberto Santos

MOTIVOS DE REGOZIJO 
ADICIONAM-SE 
REASONS FOR JOY ARE 
ACCUMULATING  
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realidade desportiva de fundamento 
humanista, desta forma se vão lançando 
sementes para uma almejada mudança 
de paradigma desportivo e social. À 
Câmara Municipal de Almada e às demais 
entidades que colaboram decisivamente 
para o sucesso desta ação, bem como 
a todos os participantes, bem hajam e 
muito obrigado. 

No passado dia 27 de maio, o Senhor 
Presidente da República realizou uma 
cerimónia de Homenagem ao Desporto 
Nacional, um ato absolutamente inédito 
que a prazo será por certo um momento 
histórico para o movimento paralímpico 
e surdolímpico. Entre os demais, 
foram condecorados quatro ex-atletas 
paralímpicos e um atleta surdolímpico e o 
Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Tive na altura oportunidade de afirmar: 
«Ao agraciar estes atletas de referência, 
incontornavelmente, encontra-se implícita 
uma mensagem dirigida aos portugueses, 
que consubstancia a valoração destes 
exemplos nacionais, deste capital de 
excelência que o nosso país dispõe e que 
precisa de ser igualmente reconhecido e 
apoiado pelos distintos atores sociais.»

Sobre a distinção ao Comité 
Paralímpico de Portugal, referi: «Trata-
se de algo que para nós tem tanto de 
surpreendente como de honroso. Somos 
incontornavelmente uma entidade muito 
recente, que tem tentado congregar em 
seu torno o melhor que existe em termos 
de sinergias positivas, atletas, técnicos, 
federações, associações, instituições 
académicas, entidades públicas e privadas, 
personalidades, muitos, cada vez mais 
são os que se tem vindo a associar a este 
projeto de fundamento humanista, para 
o qual todos não seremos de mais, pois 
temos um longo trilho a percorrer. Não 
obstante os avanços que se verificaram 
desde o surgimento do Comité Paralímpico 
a verdade é que ainda se fazem sentir 
significativas assimetrias, quadros de 
entropia que temos de conseguir alterar 
e corrigir, uma busca incessante por 
uma almejada equidade, um desiderato a 
alcançar, temos pois um longo caminho 
por calcorrear, sendo que será por 
certo será mais fácil se o fizermos em 
convergência de contributos.»

Na verdade, este foi mais um momento 
de regozijo, indelével na história do 
movimento paralímpico em particular e do 
desporto em geral.

seeds are sown for an expected change 
in the sporting  and social paradigm. 
To the Almada City Council and to the 
other entities that decisively cooperate 
to the success of this action, as well as 
to all the participants, thank you.  

Last May 27th, the President of the 
Republic fulfilled a ceremony of 
Homage to the National Sport, an 
act absolutely new that in time will 
certainly be a historical moment for the 
Paralympic and Deaflympic movement. 
Among several entities, four former 
Paralympic athletes and one Deaflympic 
athlete were decorated, as well as 
Portugal Paralympic Committee. 

At that time I had the opportunity of 
stating: «With the decorations awarded 
to these athletes of reference, there 
is inevitably an implicit message 
addressed to the Portuguese, which 
consubstantiates the value of these 
national examples, of this capital of 
excellence that our country has and 
which also needs to be  recognized 
and supported by the different social 
players.»

About the award to Portugal Paralympic 
Committee, I referred: «It is something 
that for us is as much surprising as 
honourable. We are inevitably a very 
recent entity that has been trying to 
congregate the best that there is in 
terms of positive synergies, athletes, 
technicians, federations, associations, 
academic institutions, public and private 
entities, personalities, many, each time 
more and more are those that have 
been joining this project of humanistic 
foundation, for which we all are not too 
many , because we have a long path to 
walk. 

A todos os que têm contribuído para 
este frutuoso trajeto dedicamos este 
reconhecimento público ao mais alto nível 
nacional.

Obrigado e bem-haja.

Humberto Santos
Presidente do Comité Paralímpico de 
Portugal

In spite of the progress made since the 
creation of the Paralympic Committee, 
the truth is there are still meaningful 
asymmetries, frames of entropy that 
we must change and correct, an 
endless search for the equity we aspire 
to, a desideratum to attain; we have 
therefore a long way to walk but it will 
certainly be easier if we make it in a 
convergence of contributions.»

In fact, this was another indelible 
moment of joy in the history of the 
Paralympic movement in particular, and 
of sport in general. 

To those who have been contributing 
to this fruitful path we dedicate this 
public acknowledgement at the highest 
national level. 

Thank you

Humberto Santos                            
President of Portugal Paralympic 
Committee

“Ainda se fazem sentir 
significativas assimetrias 
que temos de conseguir 
alterar e corrigir”

“There are still meaningful 
asymmetries, that we must 
change and correct”
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Land of bicycle riders, Portugal goes 
on writing the cycling history with the 
victories of its champions. Luís Costa, 
handbike paracyclist, has run along 
roads all over the world and has won 
results at the level of the best in the 
sport. In 2016 the national cycling is 
back to the Paralympic Games. 

Noticing the enthusiasm that grew 
around Alessandro Zanardi (former 
Italian car racer and now a reference in 
paracycling), with his wins in the London 
2012 Games, Luís Costa became curious 
about the sport. «In the beginning I just 
wanted to buy a handbike to avoid the 
gymnasium, because I always liked 
outdoor sport», explains the athlete of 
W52 team – Quinta da Lixa – Jetclass and 
inspector in the Judiciary Police.  «My 
wife noticed my potential and demanded 
that, at the minimum, I had to qualify for 
the Paralympic Games. From then on, I 
applied my efforts and started believing 
that it was possible». After gaining 
experience in 2013, Luís Costa came up 
in great shape the following year. He was 
Paracycling National Champion in several 
specialities; he grabbed the Portugal 
Cup, won international competitions 
and managed to get other outstanding 
results. The best ones of the world 
became nearer. Evidence of that was the 
5th position in the world ranking of the 
International Cycling Union, class H5. 

The great quality leap in his 
performances did not come by chance. 
Luís Costa trains intensively eight times a 
week, moved by his will to go farther.  «I 
like to have goals that motivate me to give 
my best every day. This becomes a vice. 

País de ciclistas, Portugal continua 
a escrever a sua história com as 
vitórias dos seus campeões. Luís 
Costa, paraciclista de handbike, tem 
percorrido estradas por todo mundo 
e conquistado resultados ao nível dos 
melhores da modalidade. E em 2016, o 
ciclismo nacional está de volta aos Jogos 
Paralímpicos.

Ao ver o entusiasmo gerado em torno 
de Alessandro Zanardi (ex-automobilista 
italiano e agora uma das referências do 
paraciclismo), com as suas conquistas 
nos Jogos de Londres 2012, Luís Costa 
ficou curioso sobre a modalidade. «Ao 
início, queria apenas comprar uma 
handbike para fugir ao ginásio, pois 
sempre gostei de desporto ao ar livre», 
explica o atleta da equipa W52 – Quinta 
da Lixa – Jetclass e inspetor da Polícia 
Judiciária. «A minha mulher percebeu 
o meu potencial e exigiu que, no 
mínimo, me qualificasse para os Jogos 
Paralímpicos. A partir daí, esforcei-
me e comecei a acreditar que isso era 
possível». Após ganhar experiência em 
2013, Luís Costa surgiu em grande no 
ano seguinte. Foi Campeão Nacional de 
Paraciclismo, em várias especialidades, 
ergueu a Taça de Portugal, venceu várias 
provas internacionais e conseguiu outros 
resultados de relevo. Os melhores do 
mundo ficaram mais próximos. Prova 
disso foi o 5.º lugar no ranking mundial da 
União Internacional de Ciclismo na classe 
H5.

O grande salto qualitativo nas suas 
performances não surgiu por acaso. 
Luís Costa treina arduamente, oito vezes 
por semana, movido pela sua vontade 

Em 2016, o ciclismo nacional 
estará de volta aos Jogos 

Paralímpicos 

In 2016 the national cycling is 
back to the Paralympic Games

Luis Costa
Atleta de ciclismo 

Cycling athlete 

PARACICLISMO 
PORTUGUÊS DE NÍVEL 

MUNDIAL 

PORTUGUESE 
PARACYCLING AT    

WORLD LEVEL  
Luis Costa

© FPCiclismo
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The athlete who wants to win feels well 
only when he wins in all situations of his 
life, whether it is in sport, family or job», 
he says. 

In 2015 Luís Costa went on with his good 
moment: two gold medals in the Handbike 
European Circuit, in Abu Dhabi (United 
Arab Emirates) and two third places 
in the Brixia Paracycling Cup (Italy). In 
this last competition, he competed with 
Alessandro Zanardi and Tim de Vries, 
two powerful opponents. «I can evaluate 
my present shape by analysing their 
performance. I am closer, comparing with 
last year, and that motivates me. I think 
if I keep this level I will be a surprise». 
The next times will be challenging, with 
competitions practically all weekends, 
until the World Championship, by the end 
of July.

The first Portuguese slot for the Rio 
2016 Paralympic Games was guaranteed 
by cycling. To Luís Costa, the presence 
in this competition would be the 
materialization of a dream and the reward 
for all his efforts. «Humbleness aside, 
I obtained that slot. I made 90% of the 
points that originated this conquest and, 
for that reason; I think I should fill it». In 
his opinion this participation may project 
the Portuguese paracycling and attract 
more riders.

Upgrade for the ideal preparation

Luís Costa considers investment is 
lacking in the Paralympic sport and he 
refers paracycling as an example. «It 
is complicated to ask for more athletes 
when a handbike can cost between 7 and 
10 thousand euro and there is no help 
of any kind for the purchase». In spite 
of feeling more supported, because he 
integrates the Paralympic Project and 
the High Performance Status, Luís stays 
waiting for funds for the purchase of 
items in order to upgrade his handbike. «I 
do not know if they will be available when 
the Games come closer, but I need these 
items now, so that I may have the ideal 
preparation. Sometimes I manage to get 
extra support from sports associations 
linked to cycling that can share with 
me part of the profits they win in their 
competitions. It is sad when an athlete, 
qualified to represent our country in one 
of the most prestigious competitions, 
does not have all the means available 
with the necessary antecedence», he 
concludes.

de chegar mais longe. «Gosto de ter 
objetivos que me motivam a dar o meu 
melhor no dia-a-dia. E isso torna-se um 
vício. O atleta que quer ganhar só se 
sente bem quando vence em tudo na vida, 
quer seja no plano desportivo, familiar ou 
profissional», afirma.

Em 2015, Luís Costa continuou o seu 
bom momento: duas medalhas de ouro 
no Circuito Europeu de Handbike em Abu 
Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e dois 
terceiros lugares na Brixia Paracycling 
Cup (Itália). Nesta última prova, mediu 
forças com Alessandro Zanardi e Tim 
de Vries, dois poderosos oponentes. 
«Consigo avaliar a minha forma atual 
analisando o desempenho deles. Estou 
mais perto, comparando com o ano 
passado, e isso motiva-me. Penso que se 
mantiver este nível poderei surpreender». 
Os próximos tempos serão desafiantes, 
com competições praticamente todos os 
fins de semana, até ao Campeonato do 
Mundo, no final de julho.

A primeira vaga portuguesa para os 
Jogos Paralímpicos do Rio 2016 foi 
garantida pelo ciclismo. Para Luís Costa, 
a presença nesta competição seria o 
realizar de um sonho e o prémio de todo 
o esforço que teve. «Modéstia à parte, 
esta vaga foi obtida por mim. Fiz 90% 
dos pontos que deram origem a esta 
conquista e, por essa razão, penso que 
devo ser eu a ocupá-la». Na sua opinião, 
esta participação poderá projetar o 
paraciclismo português e trazer mais 
praticantes.

Upgrade para a preparação ideal

Luís Costa considera que falta 
investimento no desporto paralímpico 
e dá o exemplo do paraciclismo. «É 
complicado pedir que apareçam mais 
atletas, quando uma handbike pode 
custar entre 7 e 10 mil euros e não existe 
qualquer ajuda para a sua aquisição». 
Apesar de se sentir mais apoiado, pelo 
facto de estar integrado no Projeto 
Paralímpico e no Estatuto de Alto 
Rendimento, Luís continua à espera de 
fundos para a compra de material para 
o upgrade da sua handbike. «Não sei se 
ficarão disponíveis mais perto dos Jogos, 
mas esse material faz-me falta agora, 
para que possa ter a preparação ideal. 
Por vezes, consigo obter um apoio extra 
por parte de associações desportivas 
ligadas ao ciclismo, que conseguem 
partilhar comigo parte dos lucros que 
obtêm nas suas provas. É triste um 
atleta qualificado para representar o 
nosso país numa das mais prestigiadas 
competições do mundo não ter todos os 
meios disponíveis com a antecedência 
necessária», conclui.

Luis Costa

© FPCiclismo

“Estou mais perto, 
comparando com o ano 

passado, e isso motiva-me”

“I am closer, comparing with 
last year, and that 

motivates me”
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É uma modalidade paralímpica 
com presença habitual nos pódios 
internacionais. O boccia português 
conta com jogadores consagrados e 
com jovens promessas que ambicionam 
conquistar esse estatuto. Bernardo 
Lopes é um desses atletas. Quer ajudar 
a seleção nacional a conquistar mais 
títulos e não esconde o desejo de ser 
um dos melhores de sempre.

Entusiasta do desporto, Bernardo 
Lopes começou a praticar boccia aos 
seis anos. A vontade de querer sempre 
mais e de conhecer o mundo e outros 
atletas motivaram-no a entrar na alta 
competição. Guarda na memória todas 
as provas em que participou, mas 
recorda com um carinho especial a 
estreia em palcos internacionais, em 
2010, no Torneio Internacional de Boccia 
(Tunísia); a vitória no Campeonato de 
Portugal, em 2013; a participação no 
Boccia World Open Póvoa 2014 e na 
Second Fazaa Internacional Boccia 
Competition, em abril deste ano, no 
Dubai.

A época de 2014 foi positiva para o 
atleta de 21 anos, que terminou no      
3.º lugar do ranking nacional de boccia, 
na classe BC1. «Foi muito bom para 
mim. Estar entre grandes jogadores, 
como o meu colega António Marques, 
é sem dúvida uma grande motivação 
para continuar. Este ano está a ser um 
pouco diferente, pois tive limitações 

It is a Paralympic sport with frequent 
presence on the international podiums. 
The Portuguese boccia has highly 
reputed players and young promises 
whose ambition is to win that status. 
Bernardo Lopes is one of these athletes. 
He wants to help the national team win 
more titles and does not hide his desire 
to be one of the best ever. 

An enthusiast of sport, Bernardo Lopes 
started playing boccia when he was 
six years old. The will to want always 
more and to know the world and other 
athletes motivated him to get into high 
competition. He keeps in his memory 
all the events he was in, but he recalls 
with special fondness his debut on 
the international stages, in 2010, in 
the Boccia International Tournament 
(Tunisia); the victory in the Portugal 
Championships, in 2013; his participation 
in the Póvoa 2014 Boccia World Open 
and in the Second Fazaa International 
Boccia Competition, in April of this year, 
in Dubai. 

The season of 2014 was positive for 
the 21-year-old athlete who finished 
3rd in the national boccia ranking, class 
BC1. «It was very good for me. To be 
among great players like my colleague 
António Marques is undoubtedly a great 
motivation to go on. This year is a little 
different, because I had some physical 
limitations that compromised some of 
my results. Nevertheless, the joy and the 

Bernardo Lopes

Bernardo Lopes
Atleta de boccia 

Boccia athlete 

 

BERNARDO LOPES AMBICIONA SER 
UM DOS MELHORES DO BOCCIA 

BERNARDO LOPES WANTS TO BE 
ONE OF THE BEST IN BOCCIA

“Apostaram em mim como 
jovem promessa e por isso 

quero e tenho de demonstrar 
o meu valor”

“There is a bet on me as a 
young primise and therefore 

I want and I must 
prove my value”
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em termos físicos que comprometeram 
alguns dos meus resultados. Contudo, a 
alegria e a vontade de jogar são grandes 
e tudo está a ser ultrapassado», afirma 
Bernardo Lopes.

O atleta reconhece grandes benefícios 
na prática do boccia, entre os quais 
o bem-estar, físico e psicológico, e 
a capacidade de concentração, tão 
importante para os estudos. Nem 
sempre é fácil conciliar o desporto 
com a vida académica e pessoal, mas 
Bernardo considera que é possível, 
com força de vontade e uma boa 
organização. «Infelizmente, só consigo 
treinar duas vezes por semana. Começo 
com exercícios de mobilização articular 
realizados pelo meu acompanhante, 
antes de trabalhar ações específicas, 
consoante a proximidade das 
competições, ou jogadas/táticas de jogo 
que os meus treinadores considerem 
importantes».

Esperança paralímpica do boccia

«A integração no Projeto Esperanças 
Paralímpicas fez com que assumisse o 
boccia de uma forma bem mais séria, 
uma vez que “apostaram” em mim 
como jovem promessa e, por isso, 
quero e tenho de demonstrar o meu 
valor», afirma Bernardo Lopes. Este 
estatuto é também importante no meio 
escolar, pois ajuda os professores 
e diretores a compreender algumas 
ausências, muitas vezes exigidas pelas 
competições internacionais.

O projeto, destinado a apoiar 
desportistas com elevado potencial, 
trouxe mais apoios ao atleta, embora 
fiquem aquém das suas necessidades. 
«Consegui obter um jogo novo, mas 
precisava de outras coisas. Sinto falta 
de uma cadeira manual especificamente 
para jogar. É a grande lacuna no meu 
trabalho. De resto, e felizmente, a 
Associação de Paralisia Cerebral de 
Coimbra (APCC), a instituição onde 
treino, nunca me faltou com nada no 
que se refere às diferentes deslocações 
para estágios e campeonatos».

Atualmente, Bernardo Lopes é o 
único praticante de boccia a integrar 
este projeto. O atleta defende que é 
necessário captar mais praticantes 
para a modalidade, para que existam 
mais opções de escolha para a seleção, 
tornando tudo mais motivante para 
os jogadores. «Os que representam a 
nossa seleção já o fazem há muitos 
anos e bem. No entanto, temos de 
apostar nos jovens, pois com o exemplo 
dos mais velhos poderão ser os futuros 
grandes jogadores de boccia».

will to play are big and everything is being 
surpassed», Bernardo Lopes says.

The athlete recognizes great benefits in the 
practice of boccia, among them his well-
being, physical and psychological, and his 
power of concentration, so important to his 
studies. It is not always easy to conciliate 
sport with academic and personal life, 
but Bernardo considers it is possible, 
through willpower and good organization.  
«Unfortunately I can train only twice a 
week, I begin with exercises concerning 
movement of joints, with the help of 
my companion, before working specific 
actions, depending on the nearness of the 
competitions or moves/game tactics that 
my trainers consider important».

Paralympic hope in boccia 

«Integration in the Project Paralympic 
Hopes made Bernardo take boccia in a 
very serious manner, as “there is a bet 
on me as a young promise and therefore I 
want and must prove my value», Bernardo 
Lopes says. This status is also important 
in the school environment, because it 
helps teachers and directors understand 
some absences, often demanded by the 
international competitions.

The project, to support sportspersons with 
high potential, brought more support to the 
athlete, although it stays below his needs. 
«I managed to obtain a new game set, but I 
needed other things. I need a manual chair 
specifically to play. This is the big gap in 
my work. As for the rest, and happily, the 
Cerebral Palsy Association of Coimbra, the 
institution where I train, never failed me 
in terms of the different travels to training 
camps and championships».

Nowadays, Bernardo Lopes is the sole 
boccia athlete integrating this project. 
The athlete defends that it is necessary 
to attract more practising people to the 
sport so that more options may appear 
for selecting our national team, making 
everything more motivating for the players. 
«Those that represent our team have 
been doing it for many years and well. 
Nevertheless, we must bet on the young 
people, for with the example set by the 
older ones they will be able to become the 
great boccia players of the future».

Bernardo Lopes
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Os Jogos Santa Casa (JSC) são o 
patrocinador principal do Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP) para 
o triénio de 2014-2016. Porque nem 
sempre o trabalho árduo é suficiente 
para ultrapassar os obstáculos, a 
instituição presta um apoio fundamental 
aos atletas para que consigam vencer 
no desporto, nos estudos e na vida.

No cumprimento da sua missão, os JSC 
financiam vários projetos de estímulo à 
prática desportiva, os quais valorizam 
o desenvolvimento de programas e 
estilos de vida saudáveis, o mérito de 
talentos nacionais e o papel do desporto 
enquanto motor de coesão e integração 
social. Consciente de algumas 
preocupações que os jovens atletas 
enfrentam, a instituição tem trabalhado 
ativamente com federações desportivas 
e associações, com o objetivo de 
contribuir para a melhoria de vida de 
quem luta para alcançar resultados de 
excelência.

É neste contexto que surge a parceria 
com o CPP, em cuja política de 
responsabilidade social os JSC se 
reveem: tanto na promoção dos valores 
intrínsecos à marca, como na defesa 
da igualdade e inclusão na prática 
desportiva.

Como patrocinador principal, os JSC 
têm como função prioritária apoiar as 
jovens promessas no seu percurso 
académico. «Vamos atribuir 15 bolsas 
de estudo por ano letivo, no valor 
pecuniário que pode ascender aos 

“Jogos Santa Casa” (JSC) is the 
main sponsor of Portugal Paralympic 
Committee (CPP) for the three-year 
term 2014-2016. As hard work is not 
always enough to overcome obstacles, 
the institution offers crucial support to 
athletes so that they may win in sport, 
school and life. 

In the line of its mission, JSC finances 
several projects that stimulate the 
practice of sport, value the development 
of programmes and healthy life styles, 
the merits of national talents and the role 
of sport as motive of cohesion and social 
integration. Aware of some worries 
that young athletes face, the institution 
has been working actively with sports 
federations and associations with the 
goal of contributing to improve the life 
of those that struggle to attain results of 
excellence. 

It is in this context that the partnership 
appears with CPP, whose policies of 
social responsibility the JSC institution 
shares: both in promoting the brand’s 
intrinsic values and in defending equality 
and inclusion in the practice of sport.

As main sponsor, JSC defines as 
superior function to help young 
promises in their academic path. “We 
are going to grant 15 scholarships per 
school year, the amount of which can 
ascend to 3000 euros each, to athletes 
integrating the Rio 2016 Paralympic 
Preparation Programme and the Ankara 
2017 Deaflympic Programme. Besides 
the scholarships, an annual amount of 

Maria João Matos 

Maria João Matos
Subdiretora de Comunicação e Canais do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisbo

Sub-director of Communication and Channels Management fo “Jogos Santa Casa”

 

JOGOS SANTA CASA APOIAM 
ATLETAS NO DESPORTO E NA VIDA

“JOGOS SANTA CASA” SUPPORTS 
ATHLETES IN SPORT AND IN LIFE

As bolsas de estudo JSC 
pretendem evitar o abandono 

precoce no desporto de alto 
rendimento e no estudo

JSC scholarships intend to 
prevent eraly abandon of 

high performance sport and 
academic study
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3.000 euros cada, a atletas que 
integram o Programa de Preparação 
Paralímpica Rio 2016 e o Programa 
Surdolímpico Ancara 2017. A estas 
bolsas acresce uma verba anual para 
apoio a ambos os Programas, no 
valor de 40.000 euros», revela Maria 
João Matos, subdiretora de Gestão 
da Comunicação e Canais dos Jogos 
Santa Casa. O patrocínio prevê ainda 
a aquisição de um veículo adaptado de 
nove lugares e a parceria em eventos 
institucionais organizados pelo CPP.

Em novembro de 2014, João Paulo 
Fernandes (Boccia), David Grachat, 
Gino Caetano e Nelson Lopes 
(Natação) e Joana Santos (Judo) 
foram os primeiros a ser distinguidos 
com esta bolsa. «Destina-se a 
atletas que estão matriculados em 
instituições de ensino superior, ao 
nível de licenciatura e mestrado; é 
um incentivo muito importante para 
a conciliação do percurso académico 
com a carreira desportiva», explica 
Maria João Matos. Pretende-se, 
assim, evitar os abandonos precoces 
do desporto de alto rendimento e dos 
estudos.

Superação, garra e força de vontade

Os JSC consideram que o CPP tem 
vindo a desenvolver um trabalho 
notável no desenvolvimento e defesa 
do Movimento Paralímpico e do 
desporto em geral, promovendo a 
prática desportiva como um meio 
de formação do caráter, a inclusão 
de pessoas com deficiência e 
assegurando que os atletas nacionais 
têm as melhores condições para uma 
participação meritória nas provas 
em que competem. «Sentimo-nos 
honrados por sermos parceiros 
de uma iniciativa deste âmbito e 
esperamos que o apoio disponibilizado 
ajude os atletas a obterem mais 
ferramentas para atingirem o 
sucesso. Queremos que saibam 
que acreditamos no seu mérito e 
empenho. O trabalho diário destes 
desportistas merece o nosso maior 
respeito, pois são exemplos de 
superação, garra e força de vontade», 
afirma Maria João Matos.

40000 euros is added to support both 
programmes”, Maria João Matos, the 
sub-director of Communication and 
Channels Management of “Jogos Santa 
Casa”, unveils. The sponsorship also 
foresees the purchase of a nine-seat 
adapted vehicle and the partnership in 
institutional events organized by CPP.

In November 2014, João Paulo 
Fernandes (Boccia), David Grachat, Gino 
Caetano and Nelson Lopes (Swimming) 
and Joana Santos (Judo) were the 
first to receive this scholarship. “It 
is intended to athletes enrolled in 
institutions of higher education, at the 
level of bachelor or master degree; it 
is a very important incentive for the 
conciliation of the academic career 
with the sport career”, Maria João 
Matos explains. “We intend, therefore, 
to prevent early abandon of high 
performance sport and academic study”

Overcoming, clasp and willpower  

JSC considers that CPP has been doing 
a remarkable job in the development and 
defence of the Paralympic Movement 
and sport, in general, promoting sport 
practice as a means for shaping the 
character, the inclusion of people with 
disabilities and ensuring that national 
athletes have the best conditions for a 
praiseworthy participation in the events 
where they compete. “We are honoured 
for being partners in an initiative with 
this scope and we hope the support 
rendered available will help the athletes 
get more tools to attain success. We 
want them to know that we believe in 
their merits and commitment. The daily 
work of these sportspersons deserves 
our highest respect, for they are 
examples of overcoming, clasp and will 
power “, says Maria João Matos. 

“Queremos que saibam que 
acreditamos no mérito e 

empenho dos atletas”

“We want you to know that 
we believe in the merits and 
commitment of the athletes”
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Almada recebeu de braços abertos o 
Dia Paralímpico 2015.

A primeira iniciativa foi uma ação de 
formação dirigida a Professores de 
Educação Física e Educação Especial, 
alunos do Curso de Motricidade 
Humana do Instituto Piaget Almada e 
dos cursos Tecnológicos de Desporto 
ou de Apoio à Gestão Desportiva, a 
técnicos de Desporto da C. M. Almada e 
de Instituições de Apoio à Deficiência, 
realizada a 20 de maio, no Complexo 
Municipal dos Desportos «Cidade de 
Almada». 

Almada welcomed with open arms the 
2015 Paralympic Day. 

The first initiative was a training session 
held on May 20th, in the “Cidade de 
Almada” Municipal Sports Complex, for 
Physical Education and Special Education 
teachers, Human Movement students in 
the Almada Piaget Institute, and students 
of the Sports Technological Courses or of 
Support to Sports Management, for sports 
technicians of Almada City Council and of 
Institutions that support Disabled Persons. 

DIA PARALÍMPICO ALMADA 2015: 
OBRIGADO A TODOS OS QUE SE 

JUNTARAM A NÓS!

 ALMADA 2015 PARALYMPIC 
DAY: THANK YOU TO ALL THAT 

JOINED US!

Ação de Formação reuniu 
mais de 100 formandos 
que aprenderam sobre 

atletismo, boccia, goalball 
e voleibol sentado

Training session put together 
more than 100 trainees 

that learned about athletics, 
boccia, goalball 

 and sitting voleibol
©CMAlmada
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Mais de 100 formandos aprenderam 
mais sobre atletismo, boccia, goalball 
e voleibol sentado. Esta abordagem 
permitirá que possam desenvolver 
modalidades desportivas que integrem 
pessoas com e sem deficiência, de uma 
forma simples e com recursos materiais 
e humanos acessíveis. 

A formação foi dinamizada pela 
Federação Portuguesa de Atletismo, 
Associação de Paralisia Cerebral 
Almada Seixal e Associação de Voleibol 
de Lisboa. 

Em paralelo, foi ainda realizada a 
Apresentação Pública do evento, que 
contou com a presença da Senhora 
Vereadora da Câmara Municipal de 
Almada, Dra. Maria do Carmo Borges 
e do Senhor Presidente do Comité 
Paralímpico de Portugal, Dr. Humberto 
Santos. Com esta iniciativa, os meios de 
comunicação locais e regionais poderam 
ter acesso ao lançamento das iniciativas 
associadas ao evento, que se realizou na 
Margem Sul pela primeira vez. 

O Fórum Romeu Correia recebeu a 21 
de maio o Colóquio do Dia Paralímpico. 
O Colóquio iniciou com a Sessão de 
Abertura em que o Dr. Humberto Santos, 
Presidente do CPP, destacou a forma 
interessada e disponível como Almada 
recebeu o evento.

A Professora Doutora Clementina 
Nogueira, Presidente do Campus 
Universitário de Almada do Instituto 
Piaget, realizou a resenha histórica do 
Movimento Paralímpico, destacando 
como os valores são comuns aos que 
o Instituto Piaget tenta incutir nos seus 
alunos.

A terminar a Sessão de Abertura, o Dr. 
Joaquim Judas, Presidente da Câmara 
Municipal de Almada, ressalvou a honra 
que é para a cidade de Almada receber 
este evento e associar-se à «Família 
Paralímpica».

O Colóquio continuou com a intervenção 
do Dr. Jorge Serrano, que lançou 
perspetivas interessantes e talvez 
também um pouco controversas sobre a 
temática do desporto e inclusão. 

More tgan 100 trainees learned more 
about athletics, boccia, goalball and sitting 
volleyball. This approach will permit that 
they may develop sports modalities that 
may integrate people with and without 
disabilities, in a simple manner with 
accessible material and human resources. 

The session was activated by the 
Portuguese Athletics Federation, the 
Cerebral Palsy Association of Almada 
Seixal (APCAS) and Lisbon Volleyball 
Association.  

In parallel, there was the event’s Public 
Presentation, with the presence of Dr. 
Maria do Carmo Borges, member of the 
Almada City Council, and Dr. Humberto 
Santos, President of Portugal Paralympic 
Committee. With this initiative, the local and 
regional media could have access to the 
launching of the initiatives associated to 
the event, which took place on the “South 
Bank” for the first time.  

Forum “Romeu Correia” hosted on May 
21st the Conference on the Paralympic Day. 
In the conference’s Opening Session, Dr. 
Humberto Santos, President of Portugal 
Paralympic Committee, underlined the 
committed and generous way Almada 
welcomed the event. Professor Doctor 
Clementina Nogueira, President of the 
Almada University Campus of Piaget 
Institute, made the historical description of 
the Paralympic Movement, enhancing how 

O Dr. Vítor Félix, Presidente da 
Federação Portuguesa de Canoagem, 
abordou o projeto de desenvolvimento 
da canoagem adaptada e o projeto «Mais 
canoagem para o Rio». 

A última parte do colóquio era o 
momento mais esperado, uma vez que 
reunia as experiências de atletas e 
treinadores. Teresa Neves, atleta de 
natação do Sporting, Miguel Vieira, 
judoca do Clube de Judo Total, Norberto 
Mourão, canoísta do Sporting, e Carlos 
Teixeira, treinador de boccia da APCAS, 
foram os oradores «de serviço», 
partilhando as suas histórias, vivências 
e experiências, ambições e objetivos. 
O período de debate que se seguiu foi 
também bastante animado, com várias 
perguntas de uma audiência interessada 
e informada.

the Movement’s values are similar to the 
values that Piaget Institute tries to instil in 
its students.  

To close the Opening Session, Dr. Joaquim 
Judas, the Mayor of Almada, underlined the 
honour it is to Almada to host this event 
and to join the “Paralympic Family”. 

The Conference went on with the 
intervention of Dr. Jorge Serrano, who 
launched interesting and also perhaps 
a little controverted perspectives on the 
theme of sport and inclusion.  

Dr. Vítor Félix, President of the Portuguese 
Canoeing Federation, talked about the 
project for the development of adapted 
canoeing and the Project «More Canoeing 
to the River». 

The last part of the Conference was the 
moment almost all were waiting for, as 
it would bring together the experiences 
of athletes and coaches. Teresa Neves, 
swimmer in Sporting Club of Portugal, 
Miguel Vieira, judoka in Clube de Judo 
Total, Norberto Mourão, canoeing athlete in 
Sporting, and Carlos Teixeira, boccia coach 
in the APCAS, were the speakers “on 
duty”, sharing their stories, life episodes 
and experiences, ambitions and goals. The 
time for debate that followed was also 
very lively, with several questions from an 
interested and informed audience. 

O Colóquio foi um momento 
de partilha de histórias, 
vivências, experiências, 
ambições e objetivos

The Conference was a 
momento to share stories, 
life episodes, experiences, 
ambitions and goals
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O Dia Paralímpico Almada 2015 teve o 
culminar das atividades no dia 23, com a 
Marcha e Corrida da Família Paralímpica, 
no Parque da Paz, a que se seguiram 
diversas modalidades paralímpicas e 
surdolímpicas no Complexo Municipal 
dos Desportos de Almada.

O exercício começou logo pela manhã, 
no Parque da Paz, com a Marcha e 
Corrida «Família Paralímpica». Perto 
de uma centena de pessoas iniciaram 
o percurso da marcha, liderado pela 
cavaleira paralímpica Sara Duarte. Os 
mais corajosos seguiram depois para 
um percurso de cerca de 5 km atrás da 
tocha paralímpica, já transportada pelo 
Campeão da Europa de 5.000m, Nuno 
Alves.

 As atividades prosseguiram no 
Complexo Municipal dos Desportos 
«Cidade de Almada», onde centenas 
de pessoas experimentaram as várias 
modalidades que estavam disponíveis. 
Andebol em cadeira de rodas, 
basquetebol em cadeira de rodas, 
boccia, ciclismo, goalball, judo, karaté, 
lutas amadoras, natação, taekwondo, 
ténis, ténis de mesa, tiro e voleibol 
sentado estiveram em grande destaque 
durante todo o dia.

Paralympic Day Almada 2015 reached 
the highest point of its activities on the 
23rd, with the March and the Race of 
the Paralympic Family, in the “Park of 
Peace”, followed by several Paralympic 
and Deaflympic modalities in the Almada 
Municipal Sports Complex. 

Exercise began early in the morning, in 
the “Park of Peace” with the “Paralympic 
Family” March and Race. Almost one 
hundred persons started the march 
course, led by the Paralympic horse rider 
Sara Duarte. The most courageous went 
then to a course of about 5 km after the 
Paralympic torch, already carried by Nuno 
Alves, the 5000m European Champion. 

The activities went on in the «Cidade de 
Almada» Municipal Sports Complex, where 
hundreds of persons tried the different 
modalities available. Wheelchair handball, 
wheelchair basketball, boccia, cycling, 
goalball, judo, karate, amateur wrestling, 
swimming, taekwondo, tennis, table tennis, 
shooting and sitting volleyball were in great 
evidence all day. 

©CMAlmada ©CMAlmada

©CMAlmada ©CMAlmada

Esquerda | Marcha 
“Família Paralímpica”    
Left | “Paralympic 
Family” march

Direita | Basquetebol 
em cadeira de rodas   
Right | Wheelchair 
basketball

Esquerda | Ténis em 
cadeira de rodas   
Left | Wheelchair 
tennis

Direita | Ciclismo 
- handbike                  
Right | Cycling - 
handbike 

Atletismo, andebol, 
basquetebol, boccia, ciclismo,  

goalball, judo, karaté, 
lutas amadoras, natação, 

taekwondo, ténis, ténis de 
mesa, tiro e voleibol foram as 

modalidades em destaque

Athletics, handball, basketball, 
boccia, cycling, goalball, judo, 

karate, amateur wrestling, 
swimming, taekwondo, 

tennis, table tennis, shooting 
and sitting volleyball were the 

modalities in evidence
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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

--PUB--

A edição de 2016 do 
Dia Paralímpico não 
vai deixar  ninguém 

indiferente!

2016 Paralympic Day 
will leave nobody 

indifferent!

A terminar o evento, fica mais uma vez 
o agradecimento à Câmara Municipal 
de Almada e ao Instituto Piaget  por 
terem recebido o evento de forma tão 
empenhada; ao Desporto Escolar; ao 
INR, que co-financia o projeto; aos Jogos 
Santa Casa, Patrocinador Principal do 
CPP; à Angelini e à REN, parceiros do 
CPP; à Imago Llorente & Cuenca e à 
Initiative, agências que prestam serviços 
em pro-bono ao CPP; à Samsung, 
Continente e MOP, pela disponibilização 
de produtos e serviços; e ainda aos 
parceiros locais de divulgação do evento 
Fertagus, MTS, TST e TV Almada e 
aos parceiros nacionais RTP, Sport 
TV e Agência Lusa, bem como a todas 
as Federações, Associações e Clubes 
que colaboraram na dinamização e 
demonstração das atividades.

Estamos já a preparar a edição de 2016, 
que não vai deixar ninguém indiferente! 
Fique atento às novidades.

To finish the event, once again is our 
gratitude addressed to the Almada City 
Council and  to the Piaget Institute for 
hosting the event with such commitment, 
to the School Sport, to the INR, which 
co-finances the project; to “Jogos 
Santa Casa”, main sponsor of Portugal 
Paralympic Committee (CPP); to Angelini 
and REN, partners of CPP ; to Imago 
Llorente &Cuenca and to Initiative, agencies 
that render pro-bono services to CPP; 
to Samsung, Continente and MOP, for 
rendering available their products and 
services; and also to the local partners 
Fertagus, MTS,TST and TV Almada  for   
divulging the event, and to the national 
partners RTP,Sport TV, and Agência 
Lusa,  as well as to all the Federations, 
Associations and Clubs that cooperated 
in the activation and demonstration of the 
activities.

We are already preparing the 2016 edition, 
which will leave nobody indifferent! Stay 
attentive to the news. 
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The President of the Republic promoted 
a homage ceremony to the National 
Sport and decorated 16 Paralympic, 
Deaflympic and Olympic athletes, as 
well as Portugal Olympic Committee 
(COP) and Portugal Paralympic 
Committee (CPP).

The ceremony began with the addresses 
of Dr. Humberto Santos, Chairman 
of CPP, and of athlete Nelson Lopes, 
representing the Paralympian athletes. 
After the intervention of the COP 
President and of athlete João Neto, the 
President of the Republic addressed 
a speech where he emphasized the 
remarkable triumphs of the national 
sport. 

After the speeches, insignias were 
attributed to: 

– Nélson Évora – Grand Cross of the 
Order of Prince Henry the Navigator

– Carlos Lopes – Grand Officer of the 
Order of Prince Henry the Navigator 

– Emanuel Silva – Grand Officer of the 
Order of Prince Henry the Navigator 

– Fernando Pimenta – Grand Officer of 
the Order of Prince Henry the Navigator 

– Francis Obikwelu – Grand Officer of 
the Order of Prince Henry the Navigator 

– José Gentil Quina – Grand Officer of 
the Order of Prince Henry the Navigator 

O Presidente da República promoveu 
uma cerimónia de homenagem ao 
Desporto Nacional em que condecorou 
16 atletas paralímpicos, surdolímpicos e 
olímpicos e ainda o Comité Olímpico de 
Portugal (COP) e o Comité Paralímpico 
de Portugal (CPP).

A cerimónia iniciou com a intervenção 
do Dr. Humberto Santos, Presidente 
do CPP e do atleta Nelson Lopes, em 
representação dos atletas paralímpicos. 
Após a intervenção do Presidente do 
COP e do atleta João Neto, foi altura de 
escutar as palavras do Presidente da 
República, que ressalvou os triunfos 
notáveis do desporto nacional.

Seguiu-se a atribuição das insígnias:

– Nélson Évora – Grã-Cruz da Ordem   
do Infante D. Henrique

– Carlos Lopes – Grande Oficial            
da Ordem do Infante D. Henrique

– Emanuel Silva – Grande Oficial           
da Ordem do Infante D. Henrique

– Fernando Pimenta – Grande Oficial        
da Ordem do Infante D. Henrique

– Francis Obikwelu – Grande Oficial           
da Ordem do Infante D. Henrique

– José Gentil Quina – Grande Oficial        
da Ordem do Infante D. Henrique

– Mário Gentil Quina – Grande Oficial     
da Ordem do Infante D. Henrique

Carlos Lopes,  Hugo Passos, 
João Alves, Olga Pinto e 

Paulo Coelho foram alguns 
dos atletas agraciados com a 

Ordem do Infante 
D. Henrique

Carlos Lopes, Hugo Passos, 
João Alves, Olga Pinto and 

Paulo Coelho were some of 
the decorated athletes with 

the Order of Prince Henry the 
Navigator

    PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONDECORA 
ATLETAS PARALÍMPICOS E OLÍMPICOS EM CERIMÓNIA DE 

HOMENAGEM AO DESPORTO NACIONAL

PRESIDENT OF THE REPUBLIC DECORATES PARALYMPIC 
AND OLYMPIC ATHLETES IN A HOMAGE CEREMONY TO 

NATIONAL SPORT
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– Vanessa Fernandes – Grande Oficial 
da Ordem do Infante D. Henrique

– Francisco Rebelo de Andrade – 
Comendador da Ordem do Infante          
D. Henrique

– Hugo Passos – Comendador da Ordem 
do Infante D. Henrique

– João Alves – Comendador da Ordem 
do Infante D. Henrique

– Nuno Delgado – Comendador               
da Ordem do Infante D. Henrique

– Olga Pinto – Comendador da Ordem  
do Infante D. Henrique

– Paulo Coelho – Comendador da Ordem 
do Infante D. Henrique

– Rui Costa – Comendador da Ordem    
do Infante D. Henrique

– Rui Silva – Comendador da Ordem     
do Infante D. Henrique

– Mário Gentil Quina – Grand Officer of 
the Order of Prince Henry the Navigator 

– Vanessa Fernandes – Grand Officer of 
the Order of Prince Henry the Navigator 

– Francisco Rebelo Andrade – 
Commander of the Order of Prince 
Henry the Navigator 

– Hugo Passos – Commander of the 
Order of Prince Henry the Navigator 

– João Alves – Commander of the Order 
of Prince Henry the Navigator 

– Nuno Delgado – Commander of the 
Order of Prince Henry the Navigator 

– Olga Pinto – Commander of the Order 
of Prince Henry the Navigator

– Paulo Coelho – Commander of the 
Order of Prince Henry the Navigator 

– Rui Costa – Commander of the Order 
of Prince Henry the Navigator 

– Rui Silva – Commander of the Order of 
Prince Henry the Navigator 

“O que distingue um 
desportista de exceção é, 
para além do talento, a sua 
fibra”
Discurso do Presidente da 
República

“What distinguishes an 
exception sportsman is in 
addition to the talent, its 
fiber. “
President of the Republic’s 
speach

© Presidência da República
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1 - Carlos Lopes – Grand Officer of the Order of Prince 
Henry the Navigator 

2 – Hugo Passos – Commander of the Order of Prince 
Henry the Navigator 

3 – João Alves – Commander of the Order of Prince    
Henry the Navigator (represented by President of PC-AND)

4 – Olga Pinto – Commander of the Order of Prince     
Henry the Navigator

5 – Paulo Coelho – Commander of the Order of Prince 
Henry the Navigator 

1 - Carlos Lopes - Grande Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique 

2 - Hugo Passos - Comendandor da Ordem do Infante 
D. Henrique

3 - João Alves - Comendandor da Ordem do Infante           
D. Henrique (em representação o Presidente da PC-AND)

4 - Olga Pinto - Comendandor da Ordem do Infante          
D. Henrique

5 - Paulo Coelho - Comendandor da Ordem do Infante 
D. Henrique
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– Comité Olímpico de Portugal – 
Membro-Honorário da Ordem do Infante 
D. Henrique

– Comité Paralímpico de Portugal – 
Membro-Honorário da Ordem do Infante 
D. Henrique

O Comité Paralímpico de Portugal 
agradece ainda a todas as instituições 
e entidades que estiveram presentes na 
iniciativa e que reforçaram a importância 
desta homenagem. Agradecemos 
muito especialmente a presença de 
todos os Atletas, do Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, do 
Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, do Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, do 
Secretário de Estado da Solidariedade 
e da Segurança Social, do Presidente 
do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, do Presidente do Instituto 
Nacional para a Reabilitação, das 
Federações Desportivas, Associações 
Nacionais de Desporto para Pessoas 
com Deficiência, Estabelecimentos de 
Ensino Superior e outros Membros 
do CPP e ainda de outras estruturas 
nacionais, como o Desporto Escolar.

– Portugal Olympic Committee – 
Honorary Member of the Order of Prince 
Henry the Navigator

– Portugal Paralympic Committee – 
Honorary Member of the Order of Prince 
Henry the Navigator

Portugal Paralympic Committee is 
also thankful to all the institutions and 
entities that were present in the initiative 
and reinforced the importance of this 
homage. We are very specially grateful 
for the presence of all the Athletes, the 
Purveyor of Santa Casa da Misericórdia 
of Lisbon, the Minister of the Presidency 
and of Parliament Affairs, the Secretary 
of State for Sport and Youth, the 
Secretary of State for Solidarity and 
Social Security, the President of the 
Portuguese Institute for Sport and 
Youth, the President of the National 
Institute for Rehabilitation, of the Sports 
Federations, National Associations 
of Sport for People with Disabilities, 
establishments of Higher Education and 
other members of CPP and also other 
national structures, such as School 
Sport. 

--PUB--

“Esta Homenagem ao 
Desporto Nacional é uma 
iniciativa inédita, que há 
muito se impunha realizar. 
Foi com muita satisfação 
que decidi promovê-la, 
até porque o desporto é, 
acima de tudo, sinónimo de 
vitalidade e de alegria.”
Discurso do Presidente da 
República

“This tribute to the National 
Sport is an unprecedented 
initiative, which long overdue 
accomplish. It was with great 
satisfaction that I decided to 
promote it, because sport is, 
above all, synonymous with 
vitality and joy. “
President of the Republic’s 
speach



PARALYMPIC NEWS  18 COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL JUNHO 2015

Everything is ready for the IPC Swimming 
World Championship 2015. From July 13th 
to 19th, Glasgow, the largest Scottish city, 
will host about 550 swimmers from more 
than 60 countries. This is an important 
event, as the Rio 2016 Games are closer.

The national team includes Amadeu 
Cruz, David Carreira, David Grachat, Gino 
Caetano, Ivo Rocha, João Pina, Nelson 
Lopes and Teresa Neves. Similarly to 
what happened in the IPC Swimming 
European Championship 2014, besides 
counting on athletes already experienced 
in international competitions, the 
convocation includes the new names in 
the Portuguese swimming. According to 
Mariett Matias, Technical Coordinator for 
Adapted Swimming, within the Portuguese 
Swimming Federation, these young 
persons, integrating the Paralympic Hopes 
Programme, deserve to be totally trusted. 
«We put Great expectations on these 
athletes. They work hard and we believe 
that, at middle time, they will be able to 
attain very interesting results».

The Portuguese delegation probably 
will depart earlier to Scotland, on the 
10th of July, to adapt to the competition 
environment. «We are going to have 
a different approach and, instead of a 
final concentration here, we decided to 
go earlier, so that the athletes may do 
some training in the Wold Championship 
swimming pool,  and thus to soften a little 
the preparation», Mariett Matias explains. 

Está tudo a postos para o Campeonato do 
Mundo de Natação IPC 2015. De 13 a 19 de 
julho, Glasgow, a maior cidade escocesa, 
recebe cerca de 550 nadadores, 
provenientes de mais de 60 países. Uma 
prova importante, com os Jogos do Rio 
2016 cada vez mais próximos.

A seleção nacional é constituída por 
Amadeu Cruz, David Carreira, David 
Grachat, Gino Caetano, Ivo Rocha, João 
Pina, Nelson Lopes e Teresa Neves. 
À semelhança do que aconteceu no 
Campeonato da Europa de Natação 
IPC 2014, além de contar com atletas 
já habituados a provas internacionais, 
a convocatória conta com os novos 
rostos da natação portuguesa. De acordo 
com Mariett Matias, Coordenadora 
Técnica de Natação Adaptada, da 
Federação Portuguesa de Natação 
(FPN), estes jovens, integrantes do 
Programa Esperanças Paralímpicas, 
merecem total confiança. «Depositamos 
grandes esperanças nestes atletas. São 
muito trabalhadores e, a médio prazo, 
acreditamos que poderão alcançar 
resultados bastante interessantes».

Prevê-se que a comitiva lusa parta mais 
cedo para a Escócia, no dia 10 de julho, 
para se ambientar ao palco da competição. 
«Vamos ter uma abordagem diferente e, 
em vez de fazer uma concentração final 
cá, decidimos ir com maior antecedência, 
para que os atletas possam realizar alguns 
treinos na piscina do Mundial e, assim, 
tornar a preparação mais suave», explica 
Mariett Matias. 

Está tudo a postos para 
que 8 atletas representem 

Portugal nesta competição

Everything is ready for the 
8 athlets who will represent 
Portugal in this competition

    PORTUGAL NO 
CAMPEONATO DO MUNDO DE 

NATAÇÃO IPC 2015

 
   PORTUGAL IN 

THE IPC SWIMMING WORLD 
CHAMPIONSHIP 2015 



 PARALYMPIC NEWS 19JUNE 2015 PORTUGAL PARALYMPIC COMMITTEE

School of Adapted Swimming to attract 
new athletes

The Portuguese Swimming Federation, 
which for about one year has integrating 
IPC swimming in its structure, defines 
as one of its main goals to attract new 
athletes. Only thus it will be possible 
to renew the sport in Portugal. «Soon 
we will begin the School of Adapted 
Swimming, aiming at motivating people 
with disabilities to practice swimming. This 
pilot-project will start maybe in September 
in three places and we hope that in 2016 
it may widen to national level, with the 
intervention of the territorial institutions 
affiliated in the Portuguese Swimming 
Federation. Basically, we are going to give 
the interested people some tools, such 
as training to technicians,  or support 
like transport, so that they can attract the 
future athletes», states Mariett Matias.

--PUB--

O local onde se desenrolará esta prova está 
à altura de um evento desta magnitude. 
Tollcross International Swimming Centre, 
que recebeu em 2014 os Jogos da 
Commonwealth, é uma piscina bastante 
rápida e oferece as condições perfeitas aos 
nadadores. «Além de uma piscina de 50 m, 
com dez pistas, tem agora outra piscina com 
a mesma dimensão, com seis pistas, para 
aquecimento. Tudo isto no mesmo plano, sem 
elevadores ou escadas, o que facilita bastante 
a movimentação dos praticantes em cadeira 
de rodas. Neste aspeto, os britânicos estão a 
anos-luz de nós». 

Com o aproximar do final do ciclo paralímpico, 
este Mundial terá um papel preponderante 
para a preparação dos atletas que estarão 
nos Jogos do Rio 2016. No entanto, está 
já agendada para o próximo ano uma 
competição igualmente importante: o 
Campeonato da Europa de Natação. A cidade 
do Funchal será a anfitriã deste Open, que 
permitirá a participação de países extra-
Europa. «Estamos confiantes de que será 
muito semelhante ao Mundial em termos 
de participação. É a última grande prova 
que antecede os Jogos e a derradeira 
oportunidade para a obtenção de mínimos. 
Vamos “jogar em casa” e queremos estar 
presentes com uma seleção de qualidade, que 
prestigie o país».

Escola de Natação Adaptada para captar 
novos atletas

A FPN, que integra há cerca de um ano a 
natação IPC na sua estrutura, tem como um 
dos seus principais objetivos a captação de 
novos praticantes. Só assim será possível 
renovar a modalidade em Portugal. «Em 
breve vamos arrancar com a ENA (Escola 
de Natação Adaptada), que visa incentivar as 
pessoas com deficiência a praticar natação. 
Este projeto-piloto deverá arrancar em 
setembro em três locais e espera-se que em 
2016 seja alargado ao nível nacional, com 
a intervenção das instituições territoriais 
filiadas na FPN. No fundo, vamos fornecer 
ferramentas aos interessados, como prestar 
formação aos técnicos ou apoio ao nível 
de transportes, para que consigam captar 
futuros atletas», afirma Mariett Matias.

“Em breve vamos arrancar 
com a Escola de Natação 
Adaptada que visa incentivar 
as pessoas com deficiência a 
particar natação”

“Soon we will begin the 
School of Adapted Swimming 
aiming at motivating people 
with disabilities to pratice 
swimming”

The place where this event will develop is 
up to an event of this magnitude. Tollcross 
International Swimming Centre, which 
received the Commonwealth Games in 
2014, is a very quick pool and offers the 
perfect conditions to the swimmers. 
«Besides a 50 m pool, with 10 lanes, the 
Centre has now another pool the same 
size, with six lanes, for warm-ups. All this 
is on the same level, without lifts or stairs, 
which makes easier the movements of 
the athletes that use wheelchairs. In this 
perspective, the British are light-years 
ahead of us». 

With the end of the Paralympic cycle 
coming closer, this World event will play 
a role predominant role in the preparation 
of the athletes that will be in the Rio 2016 
Games. Nevertheless, it is already on the 
agenda for next year an equally important 
competition: The European Swimming 
Championship. The city of Funchal will 
host this Open event that will permit the 
participation of non-European countries. 
«We are confident that it will be very 
similar to the World event, in terms of 
participation. It is the last great competition 
before the Games and the last chance to 
get the minimums. We are going to play 
at home and we want to be present with 
a team of quality that ring prestige to the 
country».
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EM AÇÃO!
IN ACTION!

What about trying Precision Orienteering in an event at 
the highest level? Just come to Viseu, for the 2015 National 
Championship, and enjoy a fantastic day and meet the best 
ones in Portugal. Take your bearings! Further information at 
http://www.orioasis.pt/oasis/events.php?action=event_view_
info&eventid=1568

ORIENTAÇÃO
ORIENTEERING
Que tal experimentares a Orientação de Precisão num 
evento ao mais alto nível? Basta apareceres em Viseu, 
no Campeonato Nacional 2015, para desfrutares dum dia 
fantástico e conviveres com os melhores de Portugal. 
Orienta-te! Mais informações em http://www.orioasis.pt/
oasis/events.php?action=event_view_info&eventid=1568

As informações destas páginas são da responsabilidade das respetivas federações/associações

Information on these pages is responsibility of the respective federations/associations

Portugal sent two athletes to the World Shooting Cup, an 
event that took place in Britain from March 28th to April 2nd, 
and obtained outstanding results.  

Athlete Bruno Valentim, in the R4 discipline, obtained the 8th 
position in the final, after guaranteeing the 7th position in the 
qualifying stage. 

Athlete Adelino Rocha, who participated for the first time in 
IPC international competitions, had an excellent performance 
too, attaini9ng the 9th position in the P1 discipline, only one 
point short from  presence in the final. 

We also underline that the points obtained by both athletes, 
Bruno Valentim in R4 and Adelino Rocha in P1, are above 
the MQS needed to be eligible for the Rio 2016 Paralympic 
Games. 

RESULTADOS NOTÁVEIS PARA PORTUGAL 
NA TAÇA DO MUNDO DE TIRO

REMARKABLE RESULTS FOR PORTUGAL 
IN THE WORLD SHOOTING CUP
Portugal esteve presente com dois atletas na Taça do Mundo de 
Tiro, etapa que decorreu na Grã-Bretanha de 28 março a 02 de abril 
e conseguiu resultados de relevo. 

O atleta Bruno Valentim, na disciplina R4, classificou-se em 8º lugar 
na final,  após garantir o 7º lugar na fase de qualificação. 

O atleta Adelino Rocha, que participou pela primeira vez em 
provas internacionais IPC, teve também uma excelente prestação, 
ao classificar-se em 9º lugar na disciplina P1, ficando apenas a um 
ponto da presença na final.

Salientamos também, que as pontuações obtidas por ambos os 
atletas, Bruno Valentim em R4 e Adelino Rocha em P1, situam-se 
acima dos MQS necessários para estarem elegíveis a participar nos 
Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

© FPOrientação
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Analysing the results of the 1st Boccia European Cup, 
that took place from April 1st to 4th , at Sant Cugat, 
Spain, we were the second country to win more 
medals, a total of six ( two silver and four bronze 
medals). 

With the exception of Britain, which has had a 
profound evolution in the recent years, fruit of an 
investment of equal dimension, the above mentioned 
results put in evidence that, at European level, 
Portugal has not lost value, comparing with the 2013 
European event, and somehow reduced the drama 
related to the positions obtained in the 2014 World 
event. 

Nevertheless, we cannot ignore that the sport of 
boccia has deserved, in recent years, great attention 
from many countries and, consequently, presenting a 
development never seen before. 

If we want to stay in the front group, we certainly will 
have to find solutions in accordance with the new 
quality standards we have been facing. We are aware 
it is not going to be easy, but we will not turn our 
backs to this new challenge. Meanwhile, we will have, 
more than ever, to maximize all our resources and the 
characteristics that led us and kept us at the top of the 
pyramid: humbleness, ambition, resilience, work and 
passion. 

Read the full article in this link http://www.
paralimpicos.eu/Documentos/Boccia%20Europa%20
Cup_Reflexão_JV.pdf  (text in portuguese)

A 1ª TAÇA CONTINENTAL EUROPEIA DE BOCCIA E A 
SITUAÇÃO ATUAL
THE 1ST BOCCIA EUROPEAN CONTINENTAL CUP AND THE 
PRESENT SITUATION

Analisando os resultados da 1ª Taça Europeia de Boccia, que se 
realizou entre 1 e 4 de abril, em Sant Cugart, Espanha, Portugal 
foi o segundo país a conquistar mais medalhas, um total de 
seis (duas de prata, quatro de bronze).

À exceção da Grã-Bretanha, cuja evolução nos últimos anos 
é abissal, fruto de um investimento de igual dimensão, 
os resultados acima descritos vêm evidenciar que, a nível 
europeu, Portugal não perdeu valor relativamente ao Europeu 
de 2013, desdramatizando, de algum modo, as classificações 
obtidas no Mundial de 2014.

No entanto, não podemos ignorar que a modalidade de boccia 
tem estado, nos últimos anos, a merecer uma grande atenção 
por parte de muitos países e, consequentemente, a apresentar 
uma evolução nunca antes vista.

Se quisermos continuar no grupo da frente, teremos 
certamente que encontrar soluções condicentes com os novos 
padrões de qualidade com que nos temos vindo a confrontar. 
Temos consciência que não vai ser fácil, mas não iremos voltar 
as costas a mais este desafio. Entretanto, teremos, mais do que 
nunca, maximizar todos os nossos recursos e as características 
que nos levaram e mantiveram no topo da pirâmide: 
humildade, ambição, resiliência, trabalho e paixão.

Leia o artigo completo no site do CPP no link http://www.
paralimpicos.eu/Documentos/Boccia%20Europa%20Cup_
Reflexão_JV.pdf

EM AÇÃO!
IN ACTION!As informações destas páginas são da responsabilidade das respetivas federações/associações

Information on these pages is responsibility of the respective federations/associations

--PUB--
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Four Portuguese athletes managed to guarantee their 
permanence in the Rio 2016 Paralympic Project, during the 
IPC World Marathon Championship, in London.

Gabriel Macchi, Joaquim Machado and Jorge Pina, who were 
already integrated, and  Manuel Mendes, who therefore joins 
the already supported athletes in order to prepare for the 
Paralympic Games in Brazil. 

In class T11/12, Gabriel Macchi was the best Portuguese, 
concluding the distance in the sixth position, in 2:38:11 hours. 
Joaquim Machado was eighth, with 2:44:02 hours, followed 
by Jorge Pina in the tenth position, with 2:44:29 hours.

In class T45/46, Manuel Mendes finished eighth, with 2:44:35 
hours, while José Monteiro crossed the finish line in tenth, 
with 3:11:34 hours.

In wheelchairs, categories T53/65, Alexandrino Silva got 
the 24th position, with 1:47:07 hours, while Alberto Baptista 
finished 30th, in 2:01:04 hours, after making part of the 
race with a flat tyre, which caused some problems to the 
Portuguese athlete. 

PORTUGUESES NA MARATONA DE LONDRES
PORTUGUESE ATHLETES IN THE LONDON MARATHON
Quatro atletas portugueses conseguiram, em Londres, no decorrer 
do Campeonato do Mundo de Maratona do IPC, garantir a 
permanência no projeto Paralímpico Rio 2016.

Gabriel Macchi, Joaquim Machado e Jorge Pina, que já estavam 
integrados, e Manuel Mendes, que se junta assim aos atletas 
apoiados para preparar os Jogos Paralímpicos do Brasil.

Na classe T11/12, Gabriel Macchi foi o melhor português, ao 
concluir a distância na sexta posição, em 2:38:11 horas. Joaquim 
Machado foi o oitavo, com 2:44:02 horas, seguindo-se Jorge Pina 
na décima posição, com 2:44:29 horas.

Na classe T45/46, Manuel Mendes foi oitavo classificado, com 
2:44:35 horas, enquanto José Monteiro cortou a linha de meta na 
10.ª posição, em 3:11:34 horas.

Em cadeira de cordas, categorias T53/65, Alexandrino Silva foi 
24.º classificado, com 1:47:07 horas, enquanto Alberto Baptista 
terminou em 30.º lugar, em 2:01:04 horas, depois de fazer parte 
da prova com o pneu furado, o que criou problemas ao atleta 
português.

BREVES
SHORT NEWS

The Project “Sport with Sense” promoted by the Cerebral 
Palsy Association of Almada Seixal (APCAS), is centred in the 
production of tools that  “inclusion through sport” needs , 
by means of a general handbook on adapted sport and 20 
specific handbooks of several adapted sports , accompanied 
by digital backup and didactic-pedagogic materials: Handball, 
Athletics, Basketball, Boccia, Canoeing, Cycling, Dancing, 
Equestrian, Football, Goalball, Judo, Amateur Wrestling, 
Swimming, Orienteering, Wheelchair Slalom, Surf, Table 
Tennis, Lawn Tennis, Sailing and Sitting Volleyball. 

The project also aims at creating a Training Centre of Skills for 
Adapted Sport and applying the e-learning platform “Todos 
em Jogo”, within the same scope. Therefore, the project 
intends to promote the inclusion of children and young 
people in schools and communities through the practice of 
sport, with strong sensitizing of the educational and sports 
sectors in order to increase the level of participation of 
children and young people with disabilities.  

Further information in the APCAS supports:                             
www.paralisiacerebral.pt; www.facebook.com/apcas.

DESPORTO COM SENTIDO
SPORT WITH SENSE 
O projeto Desporto com Sentido, promovido pela Associação de 
Paralisia Cerebral de Almada Seixal (APCAS), centra-se na produção 
de ferramentas necessárias à inclusão pelo desporto através da 
conceção de um manual generalista de desporto adaptado e 20 
manuais específicos de várias modalidades desportivas adaptadas 
que serão acompanhados de suporte digital e materiais didático-
pedagógicos: Andebol, Atletismo, Basquetebol, Boccia, Canoagem, 
Ciclismo, Dança, Equestre, Futebol, Goalball, Judo, Lutas amadoras, 
Natação, Orientação, Slalom em cadeira de rodas, Surf, Ténis de 
mesa, Ténis em campo, Vela e Voleibol sentado. 

O projeto tem também como objetivo a criação de um Centro 
de Treino de Competências para o Desporto Adaptado e a 
rentabilização da plataforma e-learning Todos em Jogo, no mesmo 
âmbito. Assim, pretende promover a inclusão das crianças e jovens 
nas escolas e comunidade através da prática desportiva, com 
uma forte sensibilização dos setores educativos e desportivos no 
sentido de incrementar os índices de participação das crianças e 
jovens com deficiência. 

Mais informações nos suportes da APCAS:                                           
www.paralisiacerebral.pt; www.facebook.com/apcas
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BREVES
SHORT NEWS

Portugal will be present in the European Youth Paralympic 
Games, which will be held in the city of Vrazdin, Croatia, in 
July 16th and 18th. The event is for athletes until de age of 
20, in the modalities of athletics, boccia, swimming and table 
tennis. 

Our delegation includes the following athletes:

Ana Filipe – Athletics – 400 meters / Long jump 

Ivan Amona – Athletics – 100 meters / 200 meters 

Tiago Teixeira – Boccia

Tiago Pedro – Boccia

Renata Pinto – Swimming – 50 meters freestyle / 100 meters 
freestyle/ 50 meters breaststroke / 100 meters breaststroke / 
50 meters backstroke / 100 meters backstroke 

Ruben Linhares – Swimming – 50 meters freestyle/ 100 
meters freestyle / 50 meters backstroke / 100 meters 
backstroke

The Portuguese performance can be followed through the 
communication channels of Portugal Paralympic Committee 
– site and facebook.

JOGOS PARALÍMPICOS EUROPEUS DA JUVENTUDE 
VESTIDOS DE VERDE E VERMELHO
EUROPEAN YOUTH PARALYMPIC GAMES DRESSED 
GREEN AND RED
Portugal estará presente nos Jogos Paralímpicos Europeus 
da Juventude, que decorrem a 16 e 18 de julho na cidade de 
Vrazdin, Croácia. O evento é dirigido a atletas até aos 20 
anos, nas modalidades de atletismo, boccia, natação e ténis de 
mesa.

A delegação é composta pelos atletas:

Ana Filipe – Atletismo – 400 metros / Salto em comprimento

Ivan Amona – Atletismo – 100 metros / 200 metros

Tiago Teixeira – Boccia

Tiago Pedro – Boccia

Renata Pinto – Natação – 50 metros livres / 100 metros livres 
/ 50 metros bruços / 100 metros bruços / 50 metros costas / 
100 metros costas 

Ruben Linhares – Natação – 50 metros livres / 100 metros 
livres / 50 metros costas / 100 metros costas

A prestação portuguesa pode ser acompanhada nos canais de 
comunicação do CPP – site e facebook.

--PUB--
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