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

September 26 is for many of us 
an unforgettable day because it is 
intimately linked to the birth of Portugal 
Paralympic Committee. Even at a 
superficial sight on the reality we had 
until 2008, and the reality we have 
seven years later, the differences 
are truly noteworthy. The country’s 
sporting model nowadays begins to 
take a geometry distinct from previous 
times, specially because a new project 
of development appeared, a different 
regard and approach , where more 
and more availabilities are added 
to the involvement of entities and 
personalities in the sports area and 
other areas, that after understanding 
and assimilating the project of humanist 
fundaments which is embodied in this 
Committee, are getting together in 
absolutely different forms , but equally 
decisive, for the materialisation of the 
aims to which we committed ourselves. 
There is no doubt at all that little could 
we do alone, but all together we are 
a motive power to an unquestionable 
social change. 

During this year, at the institutional 
level, two moments were indelibly 
registered in the history if this entity, 
for their unusual character, because 
they had never happened until then in 
our country, but specially for the quality 
and contribution that both rendered 
available to the development of the 
Paralympic movement in the country 

O dia 26 de setembro é para muitos de 
nós uma data inesquecível, por estar 
intimamente associada ao surgimento do 
Comité Paralímpico de Portugal. Mesmo 
num olhar ainda que superficial sobre 
a realidade que tínhamos até 2008 e a 
que temos passado 7 anos, as diferenças 
são verdadeiramente notáveis. O modelo 
desportivo do país na atualidade começa 
a assumir uma geometria distinta de até 
então e muito face ao surgimento de um 
novo projeto de desenvolvimento, um 
olhar e abordagem diferentes, onde cada 
vez mais se adicionam disponibilidades 
e envolvimento de entidades e 
personalidades, da área desportiva 
mas não só,  que ao entenderem e 
assimilarem o projeto de fundamento 
humanista que é corporizado por este 
Comité se têm vindo a associar de formas 
absolutamente distintas mas igualmente 
determinantes para a persecução do 
desiderato a que nos propusemos, sendo 
que não resta a mínima duvida que 
sozinhos pouco conseguiríamos, todos 
juntos constituímos uma força motriz de 
mutação social inquestionável. 

Durante este último ano no plano 
institucional dois momentos ficam 
registados de forma indelével na história 
desta entidade, pelo carater inédito, 
pois nunca até então tinham ocorrido 
no nosso país, mas sobretudo pela 
qualidade e contributo que os mesmos 
disponibilizaram ao desenvolvimento 
do movimento paralímpico no país e 

Num olhar ainda que 
superficial pela realidade 
que tinhamos até 2008 e 

a que temos passado sete 
anos, as diferenças são 

verdadeiramente notáveis

Even at a superficial sight 
on the reality we had until 
2008, and the realiyy we 

have seven years later, 
the differences are truly 

noteworthy

Humberto Santos

SETE ANOS A CONSTRUIR 
UM PRESENTE COM FUTURO
SEVEN YEARS BUILDING A 
PRESENT WITH A FUTURE   
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no mundo, o que foi possível atestar 
pelo pronunciamento muito positivo de 
quem teve oportunidade de participar 
diretamente nos eventos, concretamente 
a realização do 1º Congresso do Comité 
Paralímpico de Portugal e da Conferencia 
e Assembleia Geral do Comité 
Paralímpico Europeu; estamos por isso, 
todos de parabéns! 

Na verdade foram “sete anos a construir 
um presente com futuro”, e o futuro 
próximo remete-nos para a XVª edição 
dos Jogos Paralímpicos, no próximo ano 
no Rio de Janeiro, no qual contamos ter 
de novo uma relevante participação que 
nos permita honrar e dignificar Portugal 
e os portugueses e para que tal suceda 
atletas, treinadores, clubes e federações 
desenvolvem arduamente um trabalho 
que visa superação. Neste 7º aniversário 
do Comité Paralímpico de Portugal, 
uma palavra de reconhecimento e de 
agradecimento a todos sem exceção.

Todos não seremos demais para nos 
envolvermos de alguma forma nesta 
dinâmica em que a IGUALDADE, 
INCLUSÃO E EXCELÊNCIA DESPORTIVA 
são o elemento de ancoragem e de 
centralidade do labor e do apoio, estando 
por isso todos “convocados” para se 
associarem a esta força positiva. 

Humberto Santos
Presidente do Comité Paralímpico de 
Portugal

and in the world, which was possible 
to witness through the very positive 
statements of those that had the 
opportunity of participating directly in 
the events, objectively the 1st Congress 
of Portugal Paralympic Committee 
and the European Paralympic 
Committee Conference and General 
Assembly; therefore we all deserve 
congratulations! 

Indeed, these were “seven years 
building a present with a future”, 
and the near future directs us to 
the 15th edition of the Paralympic 
Games next year, at Rio de Janeiro, 
where we expect to have again a 
meaningful participation that will 
honour and dignify Portugal and the 
Portuguese; in order to make that 
happen, athletes, coaches, clubs and 
federations are developing hard work 
with the aim of surpassing themselves. 
In this 7th anniversary of Portugal 
Paralympic Committee, I send a word 
of acknowledgement and thanks to all 
without exception. 

We all are not too many to get involved, 
this way or another,  in this dynamics 
where  EQUALITY, INCLUSION AND 
EXCELLENCE IN SPORTS are the 
anchoring and centralizing element of 
all the work and support; therefore, 
we are all  “called” to join this positive 
force. 

Humberto Santos                            
President of Portugal Paralympic 
Committee

Durante este ano no plano 
institucional dois momentos 
ficaram registados de forma 
indelével na história desta 
entidade

During this year, at the 
institutional level, two 
moments were indelibly 
registred in the history of 
this entity

1º Congresso do CPP - 2014 NPC Portugal 1st Congress - 2014 Assembleia Geral do EPC - 2015 EPC General Assembly - 2015
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Portugal achieves the podium after 
the 400m freestyle S9. David Grachat 
won the bronze medal in his favourite 
competition and brought to Portugal 
the only medal won in the 2015 IPC 
Swimming World Championship, at 
Glasgow. 

«I have been long fighting for a podium 
in a World Championship. In the previous 
editions I always stayed near the medal. 
This year luck smiled at me and I won a 
medal.  It was a great joy and a dream 
made true», says David Grachat, who 
ended 3rd in the 400m freestyle S9, with 
the time of 4.23.79, behind the Italian 
Federico Morlacchi and the winner of 
the test, Brenden Hall, of Australia, with 
4.15.03.

Before coming into action in the 400m, 
the Portuguese athlete was in the 50 and 
100m freestyle, where he did not reach 
the finals. «The competition did not begin 
very well. I had the bad luck of tearing 
three swimming trunks and I began to be 
a little anxious. I also had the notion that I 
did not have prepared well for these two 
tests and I did not feel my swimming had 
speed. In spite of that, the results were 
not what I expected because my ambition 
was to reach the finals». 

David Grachat was happy with the 
performance of the national team, which 
fulfilled several goals. «The whole team 
was on focus and the evidence is the 
seven places in finals, the 10 national 
records and the 6 minimums for the 
Games, one of them a relay competition, 
something never before attained and a 
historical moment for the Portuguese 
adapted swimming. We must be proud, 

Portugal subiu ao pódiop nos 400 metros 
livres S9. David Grachat conseguiu 
o bronze na sua prova de eleição e 
trouxe para Portugal a única medalha 
conquistada no Campeonato do Mundo 
de Natação IPC 2015, disputado em 
Glasgow.

«Há muito tempo que lutava por um 
pódio num Campeonato do Mundo. Nas 
edições anteriores fiquei sempre perto 
da medalha. Este ano a sorte sorriu-me 
e consegui. Foi uma alegria imensa e um 
sonho tornado realidade», afirma David 
Grachat, que terminou os 400 metros 
livres S9 em 3º. lugar, com o tempo 
de 4.23.79, atrás do italiano Federico 
Morlacchi e do vencedor da prova, 
Brenden Hall, da Austrália, com 4.15.03.

Antes de entrar em ação nos 400 metros, 
o atleta português esteve nos 50 e 100 
metros livres, nos quais não conseguiu 
alcançar a final. «A competição não 
começou muito bem. Tive a infelicidade 
de romper três fatos de banho e comecei 
a ficar um pouco ansioso. Também tinha 
a noção de que não me tinha preparado 
tão bem para estas duas provas e não me 
sentia muito rápido a nadar. Apesar disso, 
os resultados não foram os que esperava, 
pois ambicionava chegar às finais». 

David Grachat ficou satisfeito com a 
prestação da seleção nacional, que 
conseguiu cumprir vários objetivos. 
«Toda a equipa estava focada e prova 
disso foram os 7 lugares em finais, os 10 
recordes nacionais e os 6 mínimos para 
os Jogos, um deles numa estafeta, algo 
nunca alcançado e um momento histórico 
para a natação adaptada portuguesa. 
Temos de ficar orgulhosos, pois fizemos 

«Há muito tempo que 
lutava por um pódio num 

Campeonato do Mundo. Este 
ano a sorte sorriu-me»

«I have been fighting 
for a podium in a World 

Championship. This year luck 
smiled at me» 

David Grachat
Atleta de natação

Swimming athlete 

DAVID GRACHAT CONQUISTA 
O BRONZE NO CAMPEONATO 

DO MUNDO DE NATAÇÃO 

DAVID GRACHAT WINS BRONZE 
IN THE SWIMMING WORLD 

CHAMPIONSHIP  
David Grachat
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for we did everything that was within our 
reach, and we got brilliant results».

The conquered medal is giving a new 
breath to David Grachat, offering new 
expectations for what is still to come.  
«Next year I hope I will be with the 
maximum force, even better than this 
year. We are going to have the European 
Championship, at Funchal, where I will 
fight for a medal. We are going “to play 
at home” and we must do the maximum 
effort. Later, there will be the  Paralympic 
Games», the athlete refers, after ensuring 
the minimums for Rio de Janeiro, earlier 
than he thought, in the 50m and 400m 
freestyle tests. 

It is still too early to know who will be in 
the Paralympic Games, as the quota for 
the competition are yet to be attributed, 
but David Grachat hopes to be one of the 
selected. «My ambition will always be to 
conquer the highest place on the podium 
and to raise the name of Portugal, but I 
must be realist, because I know that I am 
going to compete with several opponents 
of great quality. I want to be among the first 
five of the world, reversing the tendency of 
previous editions, where I have finished 6th. 
That would be a dream made true», explains 
the swimmer, who would also like to see 
Portugal represented in Rio de Janeiro by a 
men’s relay.  

tudo o que estava ao nosso alcance e 
conseguimos resultados brilhantes».

A medalha conquistada vem dar um novo 
alento a David Grachat, proporcionando 
novas expectativas para o que está 
para vir. «No próximo ano espero estar 
na máxima força, ainda melhor do que 
este ano. Vamos ter o Campeonato da 
Europa, no Funchal, no qual vou lutar 
por uma medalha. Vamos “jogar em 
casa” e temos de dar tudo. Depois, vêm 
os Jogos Paralímpicos», refere o atleta, 
que já garantiu os mínimos para o Rio de 
Janeiro, mais cedo do que esperava, nas 
provas de 50 e 400 metros livres.

Ainda é cedo para saber quem estará nos 
Jogos Paralímpicos, pois ainda não foram 
atribuídas as quotas para a competição, 
mas David Grachat espera ser um dos 
selecionados. «A minha ambição será 
sempre conquistar o lugar mais alto do 
pódio e poder elevar o nome de Portugal, 
mas tenho de ser realista, pois sei que 
vou enfrentar vários adversários com 
bastante qualidade. Quero estar entre os 
cinco primeiros do mundo, invertendo 
a tendência das últimas edições, nas 
quais tenho terminado em 6.º lugar. Isso 
já seria um sonho tornado realidade», 
explica o nadador, que gostava também 
de ver Portugal representado no Rio de 
Janeiro por uma estafeta de homens. 

«Gostava de ver Portugal 
representado no Rio por uma 

estafeta de homens»

“I would like to see Portugal 
represented in Rio by a 

men’s relay”

© FPNatação

Delegação portuguesa Portuguese delegation 
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«Derrubar barreiras, eliminar 
preconceitos e promover o respeito e a 
dignidade das pessoas com deficiência» 
são objetivos que norteiam as ações do 
Instituto Nacional para a Reabilitação 
(INR, IP). Este organismo é parceiro 
institucional do Comité Paralímpico 
de Portugal (CPP), com quem partilha 
sinergias através da sensibilização 
e promoção da participação das 
pessoas com deficiência em atividades 
desportivas, em condições de igualdade 
com as restantes.

A visão de futuro do INR é «construir 
uma sociedade que olha para o cidadão 
na sua diferença, potenciando as 
suas capacidades e a sua autonomia». 
Nesse sentido, o presidente do Instituto 
considera que o relacionamento com o 
CPP tem sido profícuo. «Ambos temos 
um objetivo comum: a inclusão das 
pessoas com deficiência através do 
desporto. É um trabalho de louvar», 
afirma.

A parceria tem sido pautada pela 
celebração de contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, 
nomeadamente para apoio financeiro 
às missões portuguesas em provas 
internacionais, atribuição de bolsas aos 
desportistas paralímpicos, preparação 
desportiva dos atletas e despesas de 
gestão dos programas de preparação 
paralímpica. 

No final do ano passado, com o apoio 
do INR, o CPP lançou a campanha 
«Com o Desporto tens tudo a ganhar», 
que visa incentivar jovens portadores 
de deficiência a praticar desporto. 
José Madeira Serôdio considera que 
a campanha foi «muito positiva, não 
só pela desconstrução do preconceito 
relativamente às pessoas com 

«To pull down barriers, to eliminate 
prejudices and to promote respect 
and dignity regarding people with 
disabilities» are objectives that guide 
the actions of the National Institute for 
Rehabilitation (INR, IP). This institute 
is an institutional partner of Portugal 
Paralympic Committee, with which it 
shares synergies through the sensitizing 
and promotion work concerning the 
participation of people with disabilities 
in sports activities, in conditions of 
equality with the other people. 

The INR’s vision of future is «to build 
a society that takes into account the 
citizen’s difference, making possible the 
citizen’s capabilities and autonomy». 
In that sense, the president of the 
Institute considers that the relations 
with Portugal Paralympic Committee 
have been useful. «We both share the 
same goal: the inclusion of people with 
disabilities through sport. This work is 
worthy of praise», he says. 

The partnership has been regulated 
by program-contracts of sport 
development, namely supporting 
financially the Portuguese missions 
in international competitions, 
granting subsidies to the Paralympic 
sportspersons, supporting the athletes’ 
preparation and the management 
expenses of the Paralympic preparation 
programs.  

At the end of last year, with the INR’s 
support, Portugal Paralympic Committee 
launched the campaign «Com o Desporto 
tu tens tudo a ganhar» [With Sport you 
can win], which aims at stimulating 
young people with disabilities to 
practice sport. José Madeira Serôdio 
says the campaign was «very positive, 
not only to dismantle the prejudice 

José Serôdio

José Madeira Serôdio
Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação 

President of National Institute for Rehabilitation 

«VIVAM O MOMENTO E CONTINUEM 
A SER TUDO O QUE PODEM»

«LIVE THE MOMENT AND GO ON 
BEING EVERYTHING YOU CAN BE»

«Temos um objetivo comum:  
a inclusão das pessoas 

com deficiência através do 
desporto» 

«We both share the same 
goal: the inclusion of people 

with disabilities through 
sport»



 PARALYMPIC NEWS 7PORTUGAL PARALYMPIC COMMITTEESEPTEMBER/OCTOBER 2015

deficiência no desporto, focando as suas 
capacidades e potencialidades, mas 
também pelo facto de ser um trabalho 
totalmente inclusivo e acessível a todas 
as pessoas com deficiência». 

Já este ano, em conjunto com o Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, 
o INR apoiou a produção e divulgação 
de novas campanhas de sensibilização 
dos jovens em questões relacionadas 
com a deficiência e a prática desportiva, 
bem como o desenvolvimento de uma 
campanha publicitária relacionada com 
a preparação dos atletas portugueses 
para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
No ano que antecede os Jogos, José 
Madeira Serôdio enaltece os resultados 
dos paralímpicos portugueses: «têm-
nos presenteado com muitas medalhas 
em todas as modalidades e um brilhante 
desempenho nas competições nacionais 
e internacionais. Estamos certos de que 
darão, como sempre, o seu melhor e 
que continuarão a ser motivo de grande 
orgulho».

Sabendo que a competitividade nos 
Jogos Paralímpicos e Surdolímpicos tem 
vindo a aumentar nos últimos anos, o 
que exige maior esforço e concentração 
por parte dos atletas, a mensagem do 
presidente do INR é para que apreciem 
cada oportunidade. «Vivam o momento e 
continuem a ser tudo o que podem ser! 
O importante é participar e divertirem-
se o mais que possam durante a prova. 
Sabemos que darão o melhor.»

against the persons with disabilities in 
sport, focusing on their capabilities and 
potential, but also for the fact that it is a 
work totally inclusive and accessible to 
everyone with a disability». 

This year now, together with the 
Portuguese Institute for Sport and Youth 
, INR supported the production and 
divulgation of new sensitizing campaigns 
for young people regarding matters 
related with the disability and the sports 
practice , as well as the development 
of an advertising campaign related 
to the preparation of the Portuguese 
athletes for the Rio 2016 Paralympic 
Games. In the year that precedes the 
Games, José Madeira Serôdio highly 
praises the results of the Portuguese 
Paralympic athletes: «they have given 
us many medals in all sports and a 
brilliant performance in national and 
international competitions. We are sure 
they will give their best, as always, and 
that they will go on being a motive of 
great pride».

Knowing that competitiveness in the 
Paralympic and Deaflympic Games  has 
been increasing in recent years, which 
demands more effort and concentration 
on the athletes’ part, the message of the 
president of INR is that they should turn 
every  opportunity to profitable use . «Live 
the moment and go on being everything you 
can be! Important is to participate and enjoy 
as much as you can during the competition. 
We know you will give your best».

«Estamos certos de que 
darão, como sempre, o seu 
melhor»

«We are sure they will give 
their best, as always»

--PUB--
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A seleção nacional de natação 
regressou de Glasgow com vários 
objetivos cumpridos. Os oito atletas 
presentes no Campeonato do Mundo de 
Natação IPC 2015, que se realizou entre 
13 e 19 de julho, trouxeram 1 medalha 
de bronze, conseguiram 7 lugares 
em finais, 6 mínimos para os Jogos 
Paralímpicos de 2016 e quebraram 10 
recordes nacionais.

«A participação portuguesa neste 
Campeonato do Mundo foi muito 
positiva, tendo em conta que os 
resultados obtidos corresponderam 
praticamente na totalidade aos objetivos 
que os nadadores se tinham proposto», 
afirma António Carneiro, Chefe de 
Delegação. À semelhança do último 
Campeonato da Europa, a convocatória 
voltou a contar com os novos rostos da 
natação portuguesa. O dirigente aplaude 
a integração destas «Esperanças 
Paralímpicas» pela Federação 
Portuguesa de Natação e considera que 
as suas prestações estiveram à altura. 
«O David Carreira, inclusivamente, 
obteve resultados que lhe permitem 
agora integrar o Projeto Rio 2016. Estou 
convicto de que outros seguirão o 
mesmo percurso num futuro próximo».

Tal como tem acontecido em 
participações anteriores, a preparação 
para este género de provas continua 
longe do ideal, embora tenham vindo a 
haver melhorias. «Os nadadores desta 
delegação não têm ainda as condições 
envolventes que lhes permitam treinar 
duas vezes por dia as horas necessárias, 
em regime de exclusividade ou em 
condições adequadas de compatibilidade 
com as suas vidas profissionais, 
académicas e familiares. Assim, a sua 
preparação sai prejudicada, não sendo 

The national swimming team returned 
from Glasgow with several goals 
fulfilled. The eight athletes that were 
present in the 2015 IPC Swimming 
World Championship, which took 
place from the 13th to the 19th July, 
brought one bronze medal, obtained 7 
places in finals, 6 minimums for the 
2016 Paralympic Games and broke 10 
national records.

«The Portuguese participation in this World 
Championship was very positive, taking 
into account that the results obtained 
correspond almost totally to the goals 
the swimmers had intended», António 
Carneiro, the Delegation Leader, says.  As 
in the last European Championship, the 
convocation counted again on the new 
faces of the Portuguese swimming. The 
sport leader applauds the integration of 
these «Paralympic Hopes» made by the 
Portuguese Swimming Federation and 
considers their performances were up to 
the expectations. «David Carreira even 
obtained results that will allow him to 
integrate now the Rio 2016 Project. I am 
convinced that other athletes will follow the 
same course in the near future».

As it has happened in previous 
participations, the preparation for this 
kind of tests is still far from the ideal, 
although there are improvements. «The 
swimmers of this delegation have not yet 
the conditions implied that allow them to 
train twice a day the necessary hours, in 
a regime of exclusiveness or in adequate 
conditions concerning compatibility with 
their professional, academic or family lives. 
Thus, their preparation suffers prejudice, 
because it is not possible to develop totally 
their capabilities, unlike many of their 
opponents», António Carneiro explains.

OBJETIVOS CUMPRIDOS 
NO CAMPEONATO DO 
MUNDO DE NATAÇÃO 

GOALS FULFILLED IN 
THE SWIMMING WORLD 

CHAMPIONSHIP  

1  medalha de bronze, 7 
lugares em finais, 6 minimos 

para os Jogos Paralímpicos e 
10 novos recordes nacionais

1 bronze medal, 7 places in 
finals, 6 minumums for the 
Paralympic Games and 10 

new national records

© FPNatação

Delegação portuguesa Portuguese delegation 
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possível desenvolverem a totalidade 
das suas capacidades, diferentemente 
do que acontece com muitos dos seus 
adversários», explica António Carneiro.

David Grachat foi o único medalhado 
nesta competição, conquistando o 
bronze nos 400 metros livres S9. 
Participou ainda nos 50 e 100 metros 
livres, nos quais não conseguiu alcançar 
a final. Os restantes atletas estiveram 
em ação em várias provas:

Nos 400 metros livres S11, Amadeu Cruz 
bateu o recorde nacional, alcançando a 
final desta prova, que terminou em 8.º 
lugar. Competiu também nos 100 metros 
costas e nos 200m estilos, nos quais 
falhou a final, e nos 100m mariposa, que 
terminou em 6.º

Na sua prova de eleição, os 100 metros 
mariposa, categoria S8, David Carreira 
obteve um lugar na final, que terminou 
em 7.º lugar, e ainda os mínimos para os 
Jogos do Rio 2016. Participou ainda nos 
200 metros estilos, estabelecendo um 
novo recorde nacional, nos 100m costas 
e nos 50m livres, provas onde não 
conseguiu alcançar a final.

Ivo Rocha participou nos 100 metros 
bruços SB5, não conseguindo apurar-se 
para a final.

Terminando os 100m costas S2 em 8.º 
lugar, João Pina conseguiu os mínimos 
paralímpicos, cumprindo assim um dos 
seus objetivos. Competiu ainda nos 
200m livres e nos 50m costas.

O primeiro português a entrar em ação, 
Nelson Lopes alcançou a final dos 200m 
livres S4, a qual terminou em 8.º lugar. 
Esteve também presente nos 50m e 
100m livres e nos 50m costas.

Teresa Neves entrou nos 100 metros 
mariposa S10 e bateu o recorde nacional 
para a distância.

A estafeta portuguesa 4x100 metros 
livres, composta por David Carreira, 
David Grachat, Gino Caetano e Ivo 
Rocha, obteve os mínimos para os Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 e chegou à final, 
que terminou em 8.º lugar.

David Grachat was the only medal winner 
in this competition, grabbing bronze in the 
400m freestyle S9. He also participated 
in the 50m and 100m freestyle, where he 
could not reach the final. The remaining 
athletes were in action in several tests:

In the 400m freestyle S11, Amadeu Cruz 
broke the national record and reached the 
test’s final, ending in the 8th position. He 
competed also in the 100m backstroke and 
in the 200m medley, where he failed the 
final, and in the 100m butterfly, which he 
finished in the 6th position. 

In his favourite test, the 100m butterfly, 
category S8, David Carreira got a place 
in the final, which he ended in the 7th 
position, and also the minimums for the 
Rio 2016 Games. He was also in the 200m 
medley, establishing a new national record, 
in the 100m backstroke and in the 50m 
freestyle, tests where he did not reach the 
final. 

Ivo Rocha competed in the 100m 
breaststroke SB5, but he could not reach 
the final. 

Ending the 100m backstroke S2 in the 8th 
position, João Pina got the Paralympic 
minimums and so he fulfilled one of his 
goals. He competed also in the 200m 
freestyle and in the 50m backstroke. 

The first Portuguese to come into action, 
Nelson Lopes reached the final in the 
200m freestyle S4, which he finished 
in the 8th position. He was also present 
in the 50m and 100m freestyle and 50m 
backstroke. 

A  convocatória voltou a 
contar com os novos rostos 
da natação portuguesa que 
tiveram prestações à altura

The convocation counted 
again on the new faces of the 
Portuguese swimming who 
were up to the expectations

Em 2016, o Europeu de Natação IPC é no Funchal! 
Saiba mais sobre a competição no site do IPC

www.paralympic.org/funchal-2016

In 2016, IPC’s European Championship will be in Funchal! 
Find out more about the competition at IPC website

www.paralympic.org/funchal-2016

Teresa Neves participated in the 100m 
butterfly S10 and broke the national record 
of that distance. 

The 4x100m freestyle Portuguese relay, 
made up of David Carreira, David Grachat, 
Gino Caetano and Ivo Lopes, obtained the 
minimums for the Rio 2016 Paralympic 
Games and reached the final competition, 
ending in the 8th position. 
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It was the debut of a dream for the 
Portuguese team in the European Youth 
Games. A total of 14 medals were 
conquered: six of gold, six of silver and 
two of bronze. Portugal was in action 
at Varazdin, Croatia, in July, with six 
athletes in three of the most signifying 
modalities of the national sports history 
in Paralympic Games – athletics, boccia 
and swimming.  

Athletics had an excellent performance, 
thanks to Ana Filipe, who grabbed gold in 
the long jump and silver in the 400m, and 
Ivan Amona, who crossed the end line of 
100m and 200m in the first position. 

Swimming stood out too, with the 
remaining medals. Renata Pinto was first 
in the 50m backstroke, second in the 
50m freestyle, 50m breaststroke, 100m 
freestyle and 100m backstroke, and third 
position in the 100m breaststroke. Ruben 
Linhares won gold in the 50m backstroke 
and 100m backstroke, silver in the 100m 
freestyle and bronze in the 50m freestyle. 

Although not winning podium places, 
the boccia team athletes Tiago Pedro 
and Tiago Teixeira responded to the 
expectations. They played games of 
high difficulty and were just stopped by 
opponents that would be the champions in 
their respective categories. 

For Carolina Mendonça, Chef de Mission 
and member of the Executive Committee 
of Portugal Paralympic Committee, it 
was with pride that she went with these 
young people and their coaches. «They 
showed great team spirit, building bonds of 
friendship, and revealed much discipline, 
respecting the rules of the organization 
and of the delegation. There was a 
professionalism that was a pleasure to 
live», she says, considering that these 
results may mean hope in the future.  
«There is still much to be done, so that 

14 medalhas: 6 de ouro, 6 de 
prata e 2 de bronze

14  medals: 6 gold, 6 silver 
and 2 bronze

Estreia de sonho para a seleção 
portuguesa nos Jogos Europeus da 
Juventude. No total, foram conquistadas 
14 medalhas: seis de ouro, seis de 
prata e duas de bronze. Portugal esteve 
em ação em Varazdin, na Croácia, 
em julho, com seis atletas, em três 
das modalidades com mais peso na 
história desportiva nacional em Jogos 
Paralímpicos – atletismo, boccia e 
natação.

O atletismo teve uma excelente 
prestação, graças a Ana Filipe, 
que garantiu o ouro no salto em 
comprimento e a prata nos 400 m, e 
Ivan Amona, que cortou as metas dos 
100 m e 200 m em primeiro lugar.

Destaque também para a natação, que 
conquistou as restantes medalhas. 
Renata Pinto chegou em primeiro nos 50 
m costas, em segundo nos 50 m livres, 
50 m bruços, 100 m livres e 100 m costas 
e em terceiro nos 100 m bruços. Ruben 
Linhares conseguiu a medalha de ouro 
nos 50 m costas e 100 m costas, a prata 
nos 100 m livres e o bronze nos 50 m 
livres.

Apesar de não terem chegado aos 
lugares do pódio, os atletas da equipa 
de boccia, Tiago Pedro e Tiago Teixeira, 
estiveram à altura das expectativas. 
Disputaram jogos de elevada dificuldade 
e apenas foram travados por adversários 
que se viriam a sagrar campeões nas 
respetivas categorias.

Para Carolina Mendonça, Chefe 
de Missão e membro da Comissão 
Executiva do Comité Paralímpico 
de Portugal (CPP), foi um orgulho 
acompanhar estes jovens e seus 
treinadores. «Mostraram grande 
espírito de equipa, criando laços 
de amizade, e demonstraram muita 
disciplina, respeitando as regras da 

ESPÍRITO DE EQUIPA CONQUISTA 14 MEDALHAS NOS 
JOGOS EUROPEUS DA JUVENTUDE 

TEAM SPIRIT WINS 14 MEDALS IN THE              
EUROPEAN YOUTH GAMES
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Delegação portuguesa Portuguese delegation 

organização e da delegação. Houve 
um profissionalismo que deu gosto 
vivenciar», afirma, considerando que 
estes resultados podem significar 
esperança no futuro. «Ainda há muito 
por fazer para trazer atletas para a 
competição, mas sente-se que as 
federações começam a apostar no 
trabalho com o desporto adaptado e 
isso é um alento nesta área. Portugal 
tem grande potencial de crescimento e 
é importante que as federações tenham 
também essa perceção».

Os jovens que estiveram nos Jogos 
Europeus da Juventude demonstraram 
a sua qualidade e Carolina Mendonça 
acredita que têm tudo para chegar 
longe. «A Ana Filipe está presente no 
Campeonato do Mundo de Atletismo, 
uma prova de fogo que lhe poderá abrir 
as portas para os Jogos do Rio. O Ivan 
Amona terá uma tarefa mais complicada, 
pois ainda não alcançou os mínimos 
para o Mundial e as suas distâncias de 
especialidade (100 e 200 m) apresentam 
adversários muito fortes ao nível 
internacional», refere.

Na natação, «Ruben Linhares, que 
já tinha participado no Campeonato 
Europeu de Eindhoven, em 2014, 
colmatou a ausência no Mundial de 
Glasgow nestes Jogos Europeus. Em 
2016, no Europeu, que se realizará no 
Funchal, a comitiva nacional terá uma 
das últimas oportunidades de alcançar 
a qualificação para o Rio». Quanto a 
Renata Pinto, «com apenas 15 anos e 

com menor experiência internacional, 
poderá ainda crescer bastante, para 
tentar atacar os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio, em 2020».

No caso de Tiago Pedro e Tiago Teixeira 
«têm ainda um percurso a percorrer 
para atingir os atletas nacionais mais 
consagrados, que se encontram entre 
os melhores do mundo». Carolina 
Mendonça sublinha que «é determinante 
que os jovens com potencial desportivo 
se iniciem cedo nas competições 
internacionais de forma a aumentarem o 
desenvolvimento das suas capacidades 
competitivas». Ao nível nacional, ambos 
os atletas já participam no campeonato 
de boccia. «Será interessante analisar a 
sua evolução ao nível de ranking interno 
após esta competição».

athletes come to the competition, but one 
can feel that the federations begin betting 
on the work with adapted sport and this 
is encouraging in this field. Portugal has 
great potential to grow and it is important 
the federations get that perception, too».

The young athletes that were in the 
European Youth Games showed their 
quality and Carolina Mendonça believes 
they have all that is needed to go far. « Ana 
Filipe is competing at the Athletics World 
Championships, a fire test that may open to 
her the doors to the Rio Games.  Ivan Amona 
will have a more difficult task , as he did 

not reach yet the minimums for  the World 
Championship and his speciality distances 
(100 and 200m) have very strong opponents 
at international level», she refers. 

In swimming, «Ruben Linhares, who 
had already been in the European 
Championship at Eindhoven, in 2014, 
filled the gap of his absence in the 
Glasgow World competition with these 
European Games. In 2016, in the European 
competition, which will take place at 
Funchal, the national delegation will 
have one of the last chances to reach 
qualification to Rio». Concerning Renata 
Pinto, «with only 15 years of age and less 
international experience, she can still 
grow a lot, in order to attack the Tokyo 
Paralympic Games, in 2020».

In the case of Tiago Pedro and Tiago 
Teixeira, «they still have a road to run so 
that they may reach the more experienced 
national athletes, who are among the 
best in the world». Carolina Mendonça 
underlines that «it is crucial for the young 
ones with sporting potential to start early 
in international competitions so that 
they increase the development of their 
competitive skills». At national level, both 
athletes have already participated in the 
boccia championship. «It will be interesting 
to analyse their evolution at the internal 
ranking after this competition».
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On the 25th and 26th July, the boccia 
national team was in Surrey, England, 
competing in the 2015 Boccia European 
Team and Pairs Championship. The 
BC1-BC2 team won the bronze medal, 
while pairs BC3 and BC4 lost in the 
qualifying stage. 

Abílio Valente, António Marques, Cristina 
Gonçalves, Fernando Ferreira and João 
Paulo Fernandes formed BC1-BC2 team, 
which got the third place on the podium 
after winning 10-3 the Spanish team. 
Joaquim Viegas, president of Cerebral 
Palsy – Sport National Association (PC-
AND), considers the result good, in line 
with this year’s performances. «In three 
competitions we made one 5th position 
and two 3rd positions, which means 
evolution when compared with previous 
seasons. We were happy and expect 
improvements until the 2016 Paralympic 
Games, so that we may have one even 
more positive performance». 

Analysing the performance of pair 
BC3, formed by Armando Costa, José 
Carlos Macedo and Luís Silva, PC-
AND president thinks the athletes had 
potential to do better, taking into account 
their quality and the results they have 
been making: recently, in the Poland 
Open, a gold medal was won. «The 
games were strongly disputed and we 
could not pass the qualifying stage. We 
had two victories and one defeat, like the 
two first qualified. We did not reach the 
semi-finals by just one point».

Pair BC4, of Domingos Vieira, Nuno 
Guerreiro and Pedro da Clara, stopped 
in the middle of the way, in the qualifying 
stage, after suffering two defeats. 
Nevertheless, Joaquim Viegas recalls 

Nos dias 25 e 26 de julho, a seleção 
nacional de boccia esteve em Surrey, 
em Inglaterra, a disputar o Campeonato 
da Europa de Boccia de Pares e Equipas 
2015. A equipa BC1-BC2 conquistou a 
medalha de bronze, enquanto os pares 
BC3 e BC4 não conseguiram apurar-se 
na fase de qualificação.

Abílio Valente, António Marques, Cristina 
Gonçalves, Fernando Ferreira e João 
Paulo Fernandes formaram a equipa 
BC1-BC2, que chegou ao terceiro lugar 
do pódio, depois de vencer o conjunto 
espanhol por 10-3. Joaquim Viegas, 
presidente da Paralisia Cerebral – 
Associação Nacional de Desporto 
(PC-AND), considera que o resultado foi 
bom, em linha com as prestações deste 
ano. «Em três competições conseguimos 
um 5.º e dois 3.os lugares, uma evolução 
comparativamente a épocas anteriores. 
Ficámos satisfeitos e com a expectativa 
de que podemos melhorar até aos Jogos 
Paralímpicos de 2016, de forma a termos 
uma atuação ainda mais positiva». 

Analisando o desempenho do par BC3, 
composto por Armando Costa, José 
Carlos Macedo e Luís Silva, o presidente 
da PC-AND pensa que os atletas 
tinham potencial para fazer melhor, 
tendo em conta a sua qualidade e os 
resultados que têm vindo a conseguir: 
recentemente, no Open da Polónia, 
foi conquistada uma medalha de ouro. 
«Os jogos foram muito disputados e 
não conseguimos passar a fase de 
qualificação. Tivemos duas vitórias e 
uma derrota, tal como os dois primeiros 
classificados. Não chegámos às meias-
finais apenas por um ponto».

O par BC4, constituído por Domingos 

Medalha de bronze para a 
equipa BC1-BC2 constituída 
por Abílio Valente, António 

Marques, Cristina Gonçalves, 
Fernando Ferreira e João 

Paulo Fernandes

Bronze medal for BC1-BC2 
team with Abílio Valente, 

António Marques, Cristina 
Gonçalves, Fernando 

Ferreira and João Paulo 
Fernandes

SELEÇÃO NACIONAL DE 
BOCCIA NO CAMPEONATO DA 

EUROPA DE PARES E EQUIPAS

THE BOCCIA NATIONAL TEAM 
IN THE EUROPEAN TEAM 

AND PAIRS CHAMPIONSHIP Equipa BC1-BC2  BC1-BC2 team

©PC-AND
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«Enfrentar desafios e 
ultrapassar barreiras»

«To face the challenges and 
to surpass the barriers»

Vieira, Nuno Guerreiro e Pedro da Clara, 
ficou também pelo caminho na fase 
de qualificação, depois de sofrer duas 
derrotas. No entanto, Joaquim Viegas 
relembra que a prestação no Open da 
Polónia, a qual valeu uma medalha de 
ouro, deve motivar os atletas. «Ficámos 
em 1.º lugar com mérito, defrontando 
adversários superiores em termos 
competitivos. Esperemos que com este 
resultado acreditem que podem ir mais 
longe e possam continuar a melhorar as 
suas prestações».

«Enfrentar desafios e ultrapassar 
barreiras»

Os atletas portugueses continuam a 
ter uma preparação muito diferente da 
dos seus adversários, o que acaba por 
influenciar o desempenho nas provas. 
«Muitos atletas de outros países estão 
profissionalizados e apenas pensam 
na sua preparação e nas competições, 
não dependendo de situações pontuais 
ou resultados para manter os apoios. 
O nosso grupo de trabalho não tem a 
disponibilidade que deveria, pois os 
treinadores, acompanhantes técnicos 
e atletas também trabalham», explica 
Joaquim Viegas, que salienta ainda 
as dificuldades inerentes à falta de 
meios suficientes para a aquisição de 
equipamentos, apoio médico em áreas 
complementares e em deslocações.

Além destas condicionantes, o aumento 
exponencial da competitividade dificulta 
também a obtenção de vitórias. «Hoje, 
encara-se o boccia como qualquer outra 
modalidade. Países como a Inglaterra, 
Holanda, Brasil, China, Japão e Canadá 
olham para o boccia da mesma forma 
que encaram o atletismo ou a natação, 
por exemplo. Continuamos a enfrentar 
os nossos desafios e a ultrapassar 
barreiras, com a noção do espaço que 
ocupamos».

--PUB--

that the performance in the Poland 
Open, which gave us one gold medal, 
must be a motivation for the athletes.  
«We won the first position with merit; 
we faced opponents that were superior 
in competitive terms. Let us hope that 
with this result the athletes believe they 
can go farther and go on improving their 
performances».

«To face the challenges and to surpass 
the barriers»

The Portuguese athletes still have a 
preparation very different from their 
opponents’ preparation and this has 
influence in their performances in 
competitions. «Many athletes of other 
countries are professionalized, and 
think only about their preparation and 
competitions; they do not depend on 
occasional situations or results to keep 
their supports. Our work group has 
not available what they need, because 
the coaches, technical attendants and 
athletes also have jobs», Joaquim 
Viegas explains and even underlines the 
difficulties related to the lack of means 
needed for equipment, medical support 
in complementary areas and travels.

Besides these conditions, the 
exponential increase in competitiveness 
is also a difficulty to get victories. 
«Nowadays, boccia is a sport as any 
other. Countries such as England, the 
Netherlands, Brazil, China, Japan and 
Canada look at boccia the same way 
they look at athletics or swimming 
, for instances. We go on facing our 
challenges and surpassing barriers, 
knowing the space we occupy».
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Luis Costa (H5) e Carlos 
Santos (C5) foram os 

representantes portugueses 
no Campeonato do Mundo de 

Ciclismo

Luis Costa (H5) and Carlos 
Santos (C5) were the 

portuguese in competition at 
World Cycling Championships

In the 2015 UCI Paracycling Road World 
Championship the Portuguese team was 
represented by Luís Costa, in class H5, 
and Carlos Santos, in class C5. This 
was another important preparation test 
for the 2016 Paralympic Games, where 
the Portuguese paracycling has already 
assured a slot. 

At Nottwill, Switzerland, Luís Costa 
was 7th in the time trial and 8th in the 
long distance test, while Carlos Santos 
was 14th in the time trial and 13th in 
the long distance competition. José 
Marques, the paracycling national coach, 
presents a positive balance sheet of our 
participation. «We brought Luís so that 
he could prepare and win experience 
for the 2016 Games. The case of Carlos 
is different. He went in order to be re-
evaluated because we sent a protest 
to the Union Cycliste Internationale 
(UCI) in consequence of the athlete’s 
classification, as we do not consider 
he is a C5 class. He is the only athlete 
that races in this class supported by 
one arm, which makes very difficult the 
approach to the front places».

In a totally different class and with 
other ambitions, Luís Costa competed 
in a very hard test, with long distances 
and a hilly route.  «We faced very steep 
ascents, one of them about 4.5 km long, 
and some parts of the course had an 11% 
slope. We did not train for this kind of 
test, in spite of knowing what we were 
going to find», José Marques explains. 
The great goal for the ahtlete is another 
one: the 2016 Paralympic Games. «We 
want Luís to gain speed, for in Rio de 
Janeiro the test will not be so hilly. If he 
gets rhythm and is ready to stay among 
the first ones until the final sprint, he 

No Campeonato do Mundo de Estrada 
de Paraciclismo UCI 2015, a seleção 
lusa esteve representada por Luís Costa, 
na classe H5, e por Carlos Santos, 
em C5. Mais uma importante prova de 
preparação para os Jogos Paralímpicos 
de 2016, onde o paraciclismo português 
já garantiu uma vaga.

Em Nottwill, na Suíça, Luís Costa foi 
7.º no contrarrelógio e 8.º na prova de 
fundo, enquanto Carlos Santos foi 14.º no 
contrarrelógio e 13.º na prova de fundo. 
José Marques, selecionador nacional de 
paraciclismo, faz um balanço positivo 
da participação. «Levámos o Luís para 
que pudesse preparar-se e ganhar 
experiência para os Jogos de 2016. A 
situação do Carlos é distinta. Foi para 
ser reavaliado, pois fizemos um protesto 
à Union Cycliste Internationale (UCI) 
face à classificação do atleta, porque 
não consideramos que seja um C5. É 
o único atleta que corre nessa classe 
apoiado num braço, o que dificulta muito 
a aproximação aos primeiros lugares».

Numa classe totalmente diferente, 
e com outras ambições, Luís Costa 
competiu numa prova violenta, com 
distâncias longas e um percurso 
acidentado. «Enfrentámos subidas 
bastantes acentuadas, uma delas com 
cerca de 4,5 km, e algumas partes do 
percurso tinham uma inclinação de 11%. 
Não treinámos para este tipo de prova, 
apesar de termos conhecimento do 
que iríamos encontrar», explica José 
Marques. O grande objetivo para o atleta 
é outro: os Jogos Paralímpicos de 2016. 
«Queremos que o Luís ganhe velocidade, 
pois no Rio de Janeiro a prova não será 
muito montanhosa. Se estiver com 
ritmo e pronto para se manter entre os 

PORTUGAL GANHA 
VELOCIDADE PARA OS 

JOGOS PARALÍMPICOS  2016

PORTUGAL GAINS SPEED 
TOWARDS THE 2016 

PARALYMPIC GAMES 

©FPCiclismo

Luis Costa



 PARALYMPIC NEWS 15SEPTEMBER/OCTOBER 2015 PORTUGAL PARALYMPIC COMMITTEE

primeiros até ao sprint final, poderá 
discutir o pódio. Vamos apostar tudo, 
para que consiga algo importante para 
ele e para o país».

A última medalha conquistada 
pelo ciclismo português em Jogos 
Paralímpicos é uma memória distante 
(1984). No ano passado, houve uma 
aposta por parte da Federação 
Portuguesa de Ciclismo (FPC) em Luís 
Costa, que se traduziu na presença do 
atleta no Campeonato do Mundo dos 
EUA, dando-lhe a oportunidade para 
brilhar e conseguir apurar Portugal. 
Foi bem-sucedido e conseguiu ficar 
em 5.º no ranking mundial, o que valeu 
o apuramento direto para os Jogos. 
«Temos bastantes ciclistas com valor, 
mas o Luís consegue destacar-se. Daí 
a decisão da FPC de delegar ao atleta a 
responsabilidade de representar o país 
nesta competição».

Apesar de ter entrado no mundo do 
paraciclismo há relativamente pouco 
tempo, Luís Costa já demonstrou o 
seu valor. «Veio para a modalidade há 
quatro anos e está nesta classe há dois. 
Tem-nos surpreendido bastante, pois 
já consegue andar com os primeiros, 
em determinados tipos de percursos, 
e isso é muito importante para nós. Na 
meta, ainda não tem a experiência e 
a velocidade para conseguir a vitória, 
mas em corridas de classe C1 já 
conquistou várias vitórias. Com mais 
um ano de trabalho e sacrifício, penso 
que poderá surpreender, não só a 
mim, como também a ele próprio e aos 
adversários». 

will be able to discuss the podium. 
We are going to bet everything he will 
manage to get something important for 
him and for the country».

The last medal won by Portuguese 
cycling in Paralympic Games is a 
distant memory (1984). Last year there 
was a bet by the Portuguese Cycling 
Federation on Luís Costa, who went to 
the USA World Championship; he took 
this chance to be brilliant and qualify 
Portugal. He succeeded, got the 5th 
position in the world ranking and was 
directly qualified for the Games. «We 
have some cyclists with valour, but Luís 
stands out. Therefore the Portuguese 
Cycling Federation decided to delegate 
on the athlete the responsibility of 
representing the country in this 
competition».

In spite of being relatively new in the 
world of paracycling, Luís Costa has 
already shown his valour. «He came to 
the sport four years ago and has been 
in this class for two. He has surprised 
us, for he can already race with the first 
ones, in certain types of races and that 
is very important for us. At the final line, 
he has not yet the experience and the 
speed to grab the victory, but in class C1 
races he has already obtained several 
victories. With another year of work and 
sacrifice, I think he will be a surprise, 
not only to me, but also to himself and to 
his opponents». 
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A última medalha 
conquistada pelo ciclismo 
português em Jogos 
Paralímpicos foi em 1984

The last medal won by 
Portuguese cycling was at 
the 1984 Paralympic Games
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From October 21 to 31, Doha, the capital 
city of Qatar, is the stage for the 2015 IPC 
Athletics World Championship. Portugal 
is present with 23 athletes in this event 
which can open some slots for the 2016 
Paralympic Games. 

About 1300 athletes from 90 countries 
compete in the Suhaim Bin Hamam 
Stadium. The Portuguese team is 
represented in the following areas of 
disability, in several sports: physical 
(speed), cerebral palsy (speed and long 
jump), intellectual (speed, middle distance, 
horizontal jumps and shot put) and visual 
(speed, middle distance, long jump, shot 
put, discus throw and javelin throw). 

In the last World Championship (Lyon 2013), 
Portugal won five bronze medals. José 
Silva, Coordinator of Adapted Athletics, 
believes it is possible to step up the 
podiums again: «we are confident we will 
be able to win two or three medals. This 
time it will not be possible to repeat the 
two medals in the marathon, because this 
sport is not included in Doha». Besides 
high temperature and humidity, the national 
athletes will have to face strong opponents 
from countries such as USA, Brazil, China, 
Russia, Germany, and England, Canada and 
Australia, countries that invest more and 
more in adapted sport. 

For José Silva, there are several factors 
that make difficult the conquest of medals, 
one of the main factors being the scarce 
support. «The amount of 8750 euros/
year made available to each athlete 
for the Paralympic Preparation is not 
practicable to aim at results of excellence. 
We can even make this exercise: the 
cost of the participation in the World 
Championship is about 5000 euros per 
athlete. That participation is “supported” 
with the amounts of the preparation, that 
is, 3750 euros remain. To be present 

De 21 a 31 de outubro, Doha, a capital 
do Catar, é o palco do Campeonato do 
Mundo de Atletismo IPC 2015. Portugal 
está presente com 23 atletas, nesta prova 
que poderá abrir vagas para os Jogos 
Paralímpicos de 2016.

Cerca de 1300 atletas, provenientes de 90 
países, competem no Suhaim Bin Hamam 
Stadium. A seleção lusa está representada 
nas seguintes áreas de deficiência, em 
diversas modalidades: motora (velocidade); 
paralisia cerebral (velocidade e salto em 
comprimento); intelectual (velocidade, 
meio fundo, saltos horizontais e 
lançamento do peso) e visual (velocidade, 
meio fundo, salto em comprimento e 
lançamentos do peso, disco e dardo).

No último Campeonato do Mundo (Lyon 
2013), Portugal conseguiu cinco medalhas 
de bronze. José Silva, Coordenador 
de Atletismo Adaptado, acredita que é 
possível chegar de novo aos pódios: 
«estamos confiantes de que poderemos 
conquistar entre duas a três medalhas. 
Desta vez, não será possível repetir as 
duas medalhas na maratona, pois esta 
modalidade não está incluída em Doha». 
A par das temperaturas e humidade 
elevadas, os atletas nacionais irão 
enfrentar fortes oponentes, provenientes 
de países como os EUA, Brasil, China, 
Rússia, Alemanha, Inglaterra, Canadá e 
Austrália, os quais investem cada vez mais 
no desporto adaptado. 

Para José Silva, existem vários fatores 
que dificultam a conquista de medalhas, 
sendo a escassez de apoios um dos 
principais. «A verba de 8750 euros/
ano disponibilizada a cada atleta para a 
Preparação Paralímpica não é praticável 
para ambicionar resultados de excelência.

Podemos até fazer o seguinte exercício: o 
custo com a participação no Campeonato 

23 atletas representam 
Portugal nesta competição

23 athlets represents 
Portugal in this competition

CAMPEONATO DO MUNDO DE 
ATLETISMO EM OUTUBRO

ATHLETICS WOLD 
CHAMPIONSHIPS IN OCTOBER
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do Mundo é cerca de 5000 euros por 
atleta. Essa participação é “suportada” 
com as verbas da preparação, ou seja, 
sobram 3750 euros. Para se apresentar na 
melhor forma, são necessários estágios, 
participações em meetings, material 
desportivo, apoio médico, etc. Não é com 
esse valor para uma época que o atleta 
obtém a melhor preparação. Isto sem dizer 
que 66% dos atletas integrados no Projeto 
de Preparação Paralímpica trabalham, 
ou seja, conciliar trabalho (6 a 8 horas 
diárias) com treinos intensos ao final do 
dia não é exequível com o que se pretende 
em alto rendimento.»

Além da atualização dos valores das 
bolsas paralímpicas, para que os atletas 
tenham as condições mínimas adequadas 
à alta competição, é necessário investir 
na formação de técnicos para o atletismo 
adaptado e criar condições nos clubes 
para o ingresso de praticantes. A 
sensibilização e formação em locais 
específicos (centros hospitalares 
e de reabilitação, por exemplo) e a 

in the best shape, we need training 
camps, participations in meetings, sport 
equipment, medical support, etc... It is 
not with that value for one season that 
the athlete obtains the best preparation. 
This goes without referring that 66% of 
the athletes integrating the Paralympic 
Preparation Programme have their jobs, 
that means conciliating work (6 to 8 hours 
a day) with intensive training at the end 
of the day is not possible, taking into 
account what we want in terms of high 
performance».

PATROCINADOR PRINCIPAL

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

Apostamos nos nossos atletas Paralímpicos.

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

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

AF CPP - Newsletter.pdf   1   14/04/30   15:54
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massificação do desporto em escolas de 
referência, centros de apoio a pessoas 
com deficiência, entre outros, são também 
pontos-chave. «A renovação é essencial 
para a própria sobrevivência do atletismo 
e a Federação Portuguesa de Atletismo 
(FPA) está atenta a essa situação», garante 
o Coordenador de Atletismo Adaptado. 

Besides updating the amounts of the 
Paralympic grants, so that the athletes 
have the minimum conditions adequate 
to high competition, we must invest in 
the training of technical staff for adapted 
athletics and create conditions in the 
clubs to accept sports practising people. 
Sensitizing and training in specific places 
(hospital and rehabilitation centres, for 
instances) and the massification of sport in 
schools of reference, support centres for 
people with disabilities, among others, are 
key-points, too.  «Renewal is fundamental 
for the survival of athletics itself, and 
the Portuguese Athletics Federation is 
attentive towards that situation», assures 
the Coordinator of Adapted Athletics. 
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On the 26th of September Portugal 
Paralympic Committee celebrated its 7th 
anniversary, seven years for sport. 

After the Beijing Paralympic Games, it 
was time to start a new era, with the 
constitution of Portugal Paralympic 
Committee. In 2009  the first participation 
occurred, under the aegis of Portugal 
Paralympic Committee, in the Taipei 
Deaflympic Games, followed by many IPC 
European and World Championships, the 
London 2012 Paralympic Games and the 
Sofia 2013 Deaflympic Games.

The year 2014 saw the birth of the 
Congress of Portugal Paralympic 
Committee and was also marked by 
the transfer of the governing powers of 
athletics and swimming to the respective 
sport federations. It was also one year 
ago that we launched the platform “Mapa 
da Inclusão Desportiva” [Map of Inclusion 
through Sport] that now includes 120 clubs 
of several sports all over the country. 

This year 2015, the Presidency of the 
Republic rendered homage to the National 
Sport, recognising the Paralympic 
and Deaflympic athletes and Portugal 
Paralympic Committee as well. 

For the future … there are many projects 
and still a very long way to run. 

In the end of September, Hotel Dom Pedro, 
in Lisbon received several guests invited 
by Portugal Paralympic Committee for this 
celebration; members, institutional and 
private partners, athletes, coaches, friends 
of the Paralympic Movement were present 
in the event, particularly the Minister of the 
Presidency and of Parliamentary Affairs, 
Dr. Luis Marques Guedes. The past was 

A 26 de setembro, o CPP comemora o 
seu 7º aniversário. 7 anos pelo desporto.

Terminados os Jogos Paralímpicos de 
Pequim, era altura de dar início a uma 
nova era, com a constituição do Comité 
Paralímpico de Portugal. Em 2009 
aconteceu a primeira participação sob a 
égide do CPP, nos Jogos Surdolímpicos em 
Taipé, seguiram-se inúmeros campeonatos 
da Europa e do Mundo IPC, os Jogos 
Paralímpicos Londres 2012 e os Jogos 
Surdolímpicos de Sofia, em 2013.

2014 viu nascer o Congresso do Comité 
Paralímpico de Portugal e ficou ainda 
marcado pela transferência de governação 
das modalidades de atletismo e natação 
para as respetivas federações de 
modalidade. Foi também já há um ano que 
lançámos a plataforma Mapa da Inclusão 
Desportiva que congrega já 120 clubes de 
várias modalidades por todo o país.

Neste ano de 2015, a Presidência da 
República homenageou o Desporto 
Nacional, reconhecendo os atletas 
paralímpicos e surdolímpicos, bem como o 
Comité Paralímpico de Portugal.

Para o futuro… muitos projetos e ainda 
muito caminho para percorrer.

No final de setembro, o Hotel Dom Pedro 
em Lisboa recebeu vários convidados 
do Comité Paralímpico de Portugal que 
se quiseram juntar a esta celebração; 
membros, parceiros institucionais 
e privados, atletas, treinadores, 
amigos do Movimento Paralímpico 
fizeram-se representar no evento, 
destacando a presença do Senhor 
Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Dr. Luis Marques Guedes. 

7 anos pelo desporto

7 years for sport

COMITÉ PARALÍMPICO DE 
PORTUGAL CELEBROU  

7º ANIVERSÁRIO

PORTUGAL PARALYMPIC 
COMMITTEE CELEBRATES 

ITS 7TH ANNIVERSARY
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Foi recordado o passado, com os olhos 
postos no futuro e nos projetos que se 
avizinham e que ajudam a construir o lema 
do CPP “Igualdade, Inclusão e Excelência 
Desportiva”.

O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Dr. Luis Marques Guedes, 
reconheceu o prestígio das representações 
portuguesas em competições 
internacionais, expressando o orgulho que 
o país sente com os resultados desportivos 
alcançados.

O Presidente do Comité Paralímpico de 
Portugal, Dr. Humberto Santos, relembrou 
o percurso do CPP ao longo de 7 anos de 
vida e os inúmeros projetos, eventos e 
iniciativas, destacando também os eventos 
desportivos internacionais que Portugal irá 
acolher em 2015 e 2016.

remembered, with eyes on the future and 
on the projects that are near and help build 
the Committee’s motto “Equality, Inclusion 
and Excellence in Sport”.

The Minister of the Presidency and of 
Parliamentary Affairs recognized the 
prestige of the Portuguese representations 
in international competitions and 
expressed the nation’s pride regarding the 
sporting results achieved. 

The President of Portugal Paralympic 
Committee, Dr. Humberto Santos, recalled 
the road already run by the Committee 
along seven years of life and the 
numberless projects, events and initiatives, 
highlighting also the international sporting 
events that Portugal will welcome in 2015 
and 2016. 
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The European Wheelchair Basketball Championship, 
division C, took place in July, in Portugal, where our 
country had a brilliant performance, winning the 2nd 
place and therefore going up to another division. 

The competition, which took place in Lisbon, in 
the Casal Vistoso Municipal Pavilion, showed the 
Portuguese team’s will to get to the finals and be 
promoted to an upper division. After a bad start, with 
Bosnia and Finland, the national team defeated Ireland, 
Greece and Serbia in the groups’ stage, overtook 
Finland in the semi-finals and only lost against the 
competition’s invincible winner. 

PORTUGAL SOBE DE DIVISÃO EM 
BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS
PORTUGAL GOES UP ONE DIVISION IN 
WHEELCHAIR BASKETBALL 
Decorreu em Portugal, em julho, o Campeonato da 
Europa de Basquetebol em Cadeira de Rodas, divisão 
C, onde Portugal brilhou, tendo alcançado o 2º lugar e 
consequente subida de divisão.

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.

BREVES
SHORT NEWS

One more stage of the World Shooting Cups took place in 
the city of Osijek, Croatia, this time with the allurement that 
some places were in dispute for the Rio 2016 Paralympic 
Games. 

Portugal was represented by athletes Adelino Rocha and 
Bruno Valentim who attained minimums for Rio in the 
competitions they were in.

Check the results of the Portuguese shooters:

Adelino Rocha 

P1 10 meters - 20th place (58 athletes)

P3 25 meters – 15th place (52 athletes)

Bruno Valentim

R4 10 meters – 15th place (53 athletes)

R5 10 meters – 19th place (56 athletes)

In November both athletes will face the last chance for the 
qualification to Rio 2016 in the USA World Cup. 

TIRO CONTINUA A PERSEGUIR SONHO PARALÍMPICO
SHOOTING CONTINUES TO PURSUE THE PARALYMPIC DREAM
Decorreu na cidade de Osijek, Croácia, mais uma etapa 
das Taças do Mundo de Tiro, esta com a aliciante de 
estarem em disputa lugares para os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

Portugal esteve representado pelos atletas Adelino 
Rocha e Bruno Valentim que conseguiram, nas provas 
em que participaram mínimos para o Rio.

Confira os resultados dos atiradores portugueses:

Adelino Rocha 

P1 10 metros - 20º lugar (58 atletas)

P3 25 metros - 15º lugar (52 atletas)

Bruno Valentim

R4 10 metros - 15º lugar (53 atletas)

R5 10 metros - 19º lugar (56 atletas) 

Em novembro os dois atletas enfrentam a última 
oportunidade de qualificação para o Rio 2016 na Taça do 
Mundo dos Estados Unidos da América.
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Between the 24th and the 29th of August all emissions of 
Radio Renascença were special. In different programs and 
times insertions were made with interviews, statements or 
reports highlighting the athletes. 

Jorge Pina, Lenine Cunha, Teresa Neves, Bruno Valentim, 
Luís Costa, Nuno Alves and David Grachat were some of the 
athletes with whom Radio Renascença talked.

RÁDIO RENASCENÇA DEDICA SEMANA AOS PARALÍMPICOS
RADIO RENASCENÇA DEVOTES ONE WEEK TO THE PARALYMPICS
Entre 24 e 29 de agosto todas as emissões da Rádio 
Renascença foram especiais. Em vários programas e 
horários foram realizadas inserções de entrevistas, 
testemunhos ou reportagens que tiveram em destaque 
os atletas.

Jorge Pina, Lenine Cunha, Teresa Neves, Bruno 
Valentim, Luís Costa, Nuno Alves e David Grachat foram 
alguns dos atletas com quem a Renascença falou.

Tiago Neves was the Portuguese representative in the World 
Swimming Championship for the Deaf, which took place in San 
Antonio (United States of America).

The swimmer participated in several tests, particularly in the 
100m butterfly, where he got the 10th position, and the new 
national record. 

TIAGO NEVES NO MUNDIAL DE NATAÇÃO PARA SURDOS
TIAGO NEVES IN THE DEAF WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIP 
Tiago Neves foi o representante português no Campeonato do 
Mundo de natação para surdos, que decorreu em San Antonio 
(Estados Unidos da América).

O nadador competiu em diversas provas, com destaque para o 
evento dos 100 metros mariposa, na qual alcançou o 10º lugar, 
estabelecendo novo recorde nacional.

--PUB--

BREVES
SHORT NEWS
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Milan welcomed the Paracanoeing World 
Championship which had the presence 
of the Portuguese athletes Norberto 
Mourão and Paulo Santos.

CAMPEONATO DO MUNDO DE CANOAGEM
CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS 
Milão recebu o Mundial de Paracanoagem, 
que contou com a presença dos 
portugueses Norberto Mourão e Paulo 
Santos.

Na classe KL2, Norberto Mourão ficou     
em 2º lugar na final B, alcançando o        
12º lugar da geral.

Já Paulo Santos na categoria KL1 ficou 
em 5º lugar na final B, concluindo a sua 
participação em 14º lugar da geral.

6 vagas de acesso aos Jogos do Rio 
foram já atribuídas neste mundial em 
cada categoria, mas existem ainda 4 
oportunidades no Mundial de 2016.

On the 7th of September we signalled the mark of 365 days 
before the beginning of the Rio 2016 Paralympic Games. To 
follow the Portuguese preparation for this event you only 
need to follow the site and facebook of Portugal Paralympic 
Committee. 

ESTAMOS A UM ANO DOS JOGOS PARALÍMPICOS RIO 2016
WE ARE JUST ONE YEAR BEFORE THE RIO 2016 
PARALYMPIC GAMES 
A 07 de setembro assinalou-se o marco dos 365 dias para o 
início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Para acompanhar a 
preparação portuguesa para este evento, basta acompanhar 
o site e facebook do CPP 

In class KL2, Norberto Mourão    
got the 2nd place in final B, and 
reached the 12th place in the 
general classification. 

Paulo Santos, in the KL1 category, 
was 5th in final B, and finished 
his participation in the 14th place 
of the general classification. 

6 slots for access to the Rio 
Games were already attributed 
in this world championship in 
each category, but there are still 
4 opportunities in the 2016 World 
Championship. 

BREVES
SHORT NEWS
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Portugal welcomed for the first time the General Assembly 
and Conference of the European Paralympic Committee. 
The event, which brought together nearly 100 people in 
October 2 and 3, was organized in partnership by EPC and 
Portugal Paralympic Committee. 

Detailed informations will be presented at CPP’s newsletter 
next edition.

EUROPEAN PARALYMPIC COMMITTEE EM PORTUGAL 
EUROPEAN PARALYMPIC COMMITTEE IN PORTUGAL

Portugal recebeu pela primeira vez a Assembleia Geral e 
Conferência do Comité Paralímpico Europeu. O evento, que 
reuniu perto de 100 pessoas nos dias 2 e 3 de outubro foi 
organizado em parceria entre o EPC e o CPP.

Informações mais detalhadas na próxima edição da 
newsletter CPP.

BREVES
SHORT NEWS
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