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

We are about to finish another year, during 
which several were the challenges and the 
moments that we will never forget, always with 
our eyes on 2016. 

Indeed, 2015 allowed us unforgettable 
experiences, some of them even historic, as 
for instances, the qualification of Shooting 
for the Paralympic Games. It is something 
absolutely new, never until then had Portugal 
this sport in the mentioned event. The work 
and commitment of athletes, technicians, 
clubs and the Portuguese Shooting Federation 
is something to praise and to thank, a true 
example.  

The Homage to the National Sport, initiative of 
His Excellency the President of the Republic, 
where Olympic, Paralympic and Deaflympic 
athletes were equally recognised for their 
sporting merits, will remain in history because 
it is an absolutely original gesture. Here, 
therefore, we present our congratulations 
for the event and also to the people that were 
decorated.  

Of notable institutional relevance was the 
meeting of the EPC General Assembly in our 
country, which deserved from several entities 
the highest praise, considering the quality of 
the event; for that, decisive were the multiple 
and determinant supports rendered available 
by the municipalities of Loures and Lisbon, 
as well as by “Jogos Santa Casa”, while main 
sponsor of Portugal Paralympic Comittee. To 
all, without exception, we thank once again. 

But the year 2015 directed us also to moments 
of great sporting relevance materialised by 
federations, CPP members, which left in us 

Estamos a chegar ao final de mais um ano, 
durante o qual vários foram os desafios e 
os momentos que já mais esqueceremos, 
sempre com os olhos postos em 2016.

Na verdade, 2015 permitiu-nos 
vivências inesquecíveis, algumas 
mesmo históricas, como por exemplo a 
qualificação da modalidade de Tiro para 
os Jogos Paralímpicos. Trata-se de algo 
absolutamente inédito, nunca até então 
Portugal teve esta modalidade a participar 
no referido evento. O trabalho e o empenho 
de atletas, técnicos, clubes e da Federação 
Portuguesa de Tiro é algo de louvar e 
agradecer, um verdadeiro exemplo. 

A Homenagem ao Desporto Nacional, 
iniciativa levada a efeito pelo senhor 
Presidente da República, na qual atletas 
olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos 
foram igualmente reconhecidos pelos seus 
méritos desportivos, ficará para a história 
por ser um feito absolutamente inédito, cabe 
pois aqui reiterar a felicitação pela realização 
do evento e bem como aos homenageados.

De assinalável relevância institucional foi 
a realização no nosso país da Assembleia 
Geral do Comité Paralímpico Europeu, 
que mereceu por parte de diversas 
instâncias os melhores encómios face à 
qualidade do evento, sendo que para tal 
foram decisivos os múltiplos e decisivos 
apoios disponibilizados pelos Municípios 
de Loures e Lisboa, bem como dos Jogos 
Santa Casa, enquanto patrocinador principal 
do CPP, a todos sem exceção se renova o 
agradecimento.  

2015 foi um ano notável
com os olhos postos em 

2016

2015 was a remarkable year
with the eyes always on 2016

Humberto Santos

SEMPRE COM OS OLHOS 
POSTOS EM 2016
WITH THE EYES ALWAYS 
ON 2016
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Mas o ano de 2015 remeteu-nos igualmente 
para momentos de grande relevância 
desportiva levados a efeitos por federações, 
membros do CPP, e que nos deixaram 
um enorme contentamento. Meramente 
por razões de economia de espaço e de 
proximidade temporal regista-se  apenas a 
realização em Portugal, pela primeira vez, do 
Campeonato Europeu de Judo para Cegos, 
que se traduziu num sucesso desportivo e 
de divulgação da modalidade que permitirá 
certamente lançar sementes para o futuro. 
Às entidades organizadoras e a todos os 
que de alguma forma contribuíram para a 
respetiva concretização deixa-se um enorme 
agradecimento.

No plano das políticas desportivas tendo em 
vista potenciar a prática desportiva entre os 
cidadãos com deficiência, cumpre assinalar 
a outorga e respetiva publicação do contrato-
programa de preparação surdolímpica que 
através do respetivo regulamento estabelece 
o modelo e o financiamento do programa 
de preparação tendo em vista os Jogos 
Surdolímpicos Sansum 2017. Conclui-se assim 
um processo que levou mais de cinco anos, 
mas que finalmente se conseguiu concretizar, 
viabilizando pela primeira na história do 
desporto português, um contrato plurianual, 
com uma vigência de quatro anos, de forma a 
garantir e estabilizar o processo de preparação 
dos atletas surdolímpicos ao mais alto nível. 
A todos os que de alguma forma contribuíram 
para este desenlace final, de entre os demais 
aqui personifico na pessoa do ex-Secretário 
de Estado do Desporto e Juventude, Dr. Emídio 
Guerreiro, regista-se o nosso mais profundo 
agradecimento.

Numa mensagem com um claro pendor 
de balanço anual, não se pode deixar 
de referenciar o crescimento da família 
paralímpica a qual se traduz na admissão de 
4 novos membros, a saber: Confederação 
de Treinadores de Portugal, Federação 
Portuguesa de Badminton, Federação 
Portuguesa de Voleibol e Federação 
Portuguesa de Artes Marciais Chinesas, um 
enorme bem-haja, bem-vindos e o respetivo 
agradecimento por se associarem a esta 
realidade desportiva e institucional em 
crescimento permanente.

O ano em referência está igualmente ligado 
ao firmar de novas parcerias com entidades 
decisivas para presente e futuro, não obstante 
se considerar que ainda se está longe das reais 
necessidades para bastar condignamente os 
projetos do CPP, contudo não podemos deixar 
de salientar as associações de relevância 
entretanto firmadas, concretamente com 
as seguintes entidades: a Sport TV, Câmara 

great joy. Merely for reasons of economy of 
space and proximity of time, I register only the 
European Judo Championship for the Blind, 
for the first time in Portugal, an event that 
translated into a success in terms of sport and 
divulgation of the modality which will certainly 
allow throwing seeds for the future. To the 
organizing entities and to all who, this way or 
that, contributed to the materialization of the 
event, we leave a huge thank you. 

At the level of sports policies, in order to 
potentiate the sports practice among citizens 
with disabilities, we must refer the grant and 
respective publication of the programme-
contract concerning the Deaflympic 
preparation, which, through the respective 
regulations, establishes the model and the 
financing of the preparation programme, taking 
into account the 2017 Sansum Deaflympic 
Games.  It is thus concluded a process that 
took more than five years, but finally was 
materialized, rendering possible for the first 
time in the history of the Portuguese sport, a 
several-years contract, valid for four years, so 
that the process of preparation of Deaflympic 
athletes is guaranteed and stabilized at the 
highest level. To all those who, one way or 
another, contributed to this happy ending 
, among which I refer the former State 
Secretary for Sport and Youth, dr. Emídio 
Guerreiro, I register our deepest gratitude. 

In a message with a clear tendency to be a 
balance sheet of the year, we cannot forget 
to refer the growth of the Paralympic family, 
translated into the admission of four new 
members: the Portuguese Confederation 
of Coaches, the Portuguese Badminton 
Federation, the Portuguese Volleyball 
Federation and the Portuguese Federation 
of Chinese Martial Arts; to all       we send a 
huge thank you, welcome and the respective 
acknowledgement for joining this sporting and 
institutional reality in permanent growth. 

The year in reference is equally linked to the 
building of new partnerships with entities that 
are decisive in the present and to the future, 
notwithstanding that we consider we are still 
far from the actual needs for the financing 
the CPP’s projects; nevertheless, we cannot 
forget to emphasize the relevant associations 
meanwhile made, objectively with the following 
entities: Sport TV, Lisbon City Council, Angelini, 
Joma and Salsa. We must here express again 
our acknowledgement for these decisive 
partnerships.   

This text is a very concentrated synoptic table, 
therefore we admit that many other references, 
certainly also deserving highlights, could not be 
mentioned but we are thankful to all of them, 

Municipal de Lisboa, Angelini, Joma e Salsa. 
Cumpre assim reiterar o reconhecimento por 
estas decisivas parcerias.  

Este texto caracteriza-se por um quadro 
sinóptico muito concentrado, pelo que desde 
logo se admite que muitas outras referências, 
por certo igualmente merecedoras de 
destaque, não foram possíveis considerar, 
sendo que a todos sem exceção se agradece 
o envolvimento e o contributo disponibilizado 
para a construção deste projeto de fundamento 
humanista.  

Por fim, resta afirmar que toda a ação explícita 
e implícita subjacente à atividade do Comité 
Paralímpicos de Portugal se desenvolveu 
sempre com os olhos postos em 2016, ano 
de Jogos Paralímpicos, os primeiros que se 
vão realizar na América do Sul, onde são 
esperados 4350 atletas, 179 países, 11 dias 
de superação, em que irão ser disputadas 
528 medalhas. De 7 a 18 de setembro é 
expectável que 3.3 milhões de expectadores 
assistam a 300 sessões desportivas. Um 
momento desportivo de excelência que tem 
como objetivo passar a ser o 2º maior evento 
desportivo mundial, para atingir tal desiderato, 
todos não seremos de mais, contamos 
convosco! Os nossos atletas merecem o vosso 
apoio…

Resta-me pois desejar um Ano de 2016 cheio 
de sucessos!   

Humberto Santos
Presidente do Comité Paralímpico de Portugal

with no exception, for their involvement and 
their contribution to the building of this project 
of humanistic fundaments. 

Finally, we only say that all the explicit and 
implicit action at the base of the activity of the 
Portuguese Paralympic Committee, developed 
always with the eyes on 2016, the year of 
the Paralympic Games, the first in South 
America, where 4350 athletes, 179 nations, 
11 days of surpassing, will be there, as well 
as 528 medals for the winners. From the 7th 
to the 18th of September, about 3.3 million 
watchers will see the 300 sporting sessions. 
This is a moment of excellence in sport, the 
aim of which is to become the second biggest 
sporting event in the world. To hit this target 
we all are not too many, we are counting on 
you! Our athletes deserve your support…

I finish by wishing you a successful Year of 2016! 

Humberto Santos                                       
President of Portugal Paralympic Committee
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The Portuguese athlete won the 400m 
T12 and brought to Portugal one of 
the five medals conquered by the 
national team in the IPC Athletics World 
Championship that took place in Doha, 
Qatar

After entering the final part of the race, 
he was faster than the South African 
Hilton Langenhoven and kept always 
at a safe distance the Chinese Qichao 
Sun and the Azeri Elmir Jabrayilov. Luís 
Gonçalves crossed the end line in the 
first position, with the time of 49.67s, 
his best personal mark of the season. 
The first Portuguese medal in the IPC 
Athletics World Championship was won. 
On the highest podium place the athlete 
proudly showed the gold on his chest 
and made the National Anthem sound, 
for the enthusiasm of the Portuguese 
fans present in the Suhaim Bin Hamad 
stadium.

«It was the culmination of a year of 
intense work. Getting the gold medal 
tasted very well», says Luís Gonçalves, 
happy with his participation in the World 
Championship. «My performance was 
very good, for I won with the best time 
of the season the 400m, a test were I 
am a specialist, I managed to qualify for 
the semi-final of the 200m and I also 
contributed to the positive test of the 
4x100m». The athlete also applauds the 
entire Portuguese mission, which brought 
other four medals, broke several records 
and reached some finals.

With the Paralympic cycle near the end, 
Luís remembers a hard preparation, made 
difficult by the lack of supports, which 
are still scarce for all athletes, integrated 

O atleta português venceu os 400 m T12 
e trouxe para Portugal uma das cinco 
medalhas conquistadas pela seleção 
nacional no Campeonato do Mundo de 
Atletismo IPC, que teve lugar em Doha, 
no Qatar. 

Depois de entrar na reta final, foi mais 
veloz do que o sul-africano Hilton 
Langenhoven e manteve sempre a uma 
distância segura o chinês Qichao Sun e 
o azeri Elmir Jabrayilov. Luís Gonçalves 
cortou a meta em primeiro, com o tempo 
de 49,67s, a sua melhor marca pessoal da 
época. Estava ganha a primeira medalha 
portuguesa no Campeonato do Mundo 
de Atletismo IPC. No lugar mais alto do 
pódio, o atleta envergou o ouro ao peito 
com orgulho e fez soar o Hino Nacional, 
para entusiasmo da claque lusa presente 
no estádio Suhaim Bin Hamad.

«Foi o culminar de um ano de trabalho 
intenso. Conseguir a medalha de ouro 
soube muito bem», afirma Luís Gonçalves, 
satisfeito com a sua participação no 
Campeonato do Mundo. «A minha 
prestação foi bastante boa, pois venci 
com o melhor tempo da época os 400 m, 
prova na qual sou especialista, consegui 
apurar-me para a meia-final dos 200 m 
e contribui também para a prova positiva 
dos 4x100 m». O atleta aplaude ainda toda 
a missão portuguesa, que trouxe mais 
quatro medalhas, bateu vários recordes e 
alcançou diversas finais.

Com o ciclo paralímpico perto do fim, 
Luís relembra uma preparação dura, 
dificultada pela falta de apoios, que 
continuam a escassear para todos os 
atletas, quer estejam ou não inseridos 
no Projeto Paralímpico. «Comparando as 

Luis Gonçalves cortou a 
meta em primeiro, com o 

tempo de 49,67 segundos, a 
sua melhor marca pessoal da 

época

Luis Gonçalves crossed the 
end line in the first position, 

with the time of 49,67 
seconds, his best personal 

mark of the season

Luis Gonçalves
Atletismo
Athletics

LUÍS GONÇALVES DE OURO NO 
CAMPEONATO DO MUNDO DE 

ATLETISMO IPC 

LUÍS GONÇALVES WINS GOLD 
IN THE IPC ATHLETICS WORLD 

CHAMPIONSHIP 
Luis Gonçalves

© Warren Little/Getty Images
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or not integrated in the Paralympic 
Project. «Comparing our conditions with 
the conditions of many other countries, 
the maximum we can do is to guarantee 
we arrive at Rio de Janeiro in our best 
form and that we are going to give our 
best effort when the 2016 Games begin». 
As he has always done, the athlete works 
totally committed to fulfil his promise. 
He knows he is going to meet top 
competitors and that, if he wants to add 
another medal to his trophies (he won 
silver in Beijing 2008),  he will have to 
come in perfect conditions. 

Until then, he will have the opportunity of 
improving his skills in the IPC European 
Championship, next year in Grosseto 
(Italy), and in national events, always 
important for the preparation.

condições que temos com as de muitos 
outros países, o máximo que podemos 
fazer é garantir que chegamos ao Rio 
de Janeiro na forma ideal e que vamos 
dar o nosso melhor quando começarem 
os Jogos de 2016». Como sempre faz, 
o atleta trabalha com todo o empenho 
para cumprir a promessa. Sabe que vai 
encontrar competidores de topo e que, se 
quiser juntar uma nova medalha ao seu 
palmarés (foi prata em Pequim 2008), 
terá de aparecer em condições perfeitas. 

Até lá, terá ainda a oportunidade de 
aprimorar as suas capacidades no 
Campeonato da Europa IPC, a disputar no 
próximo ano em Grosseto (Itália), e em 
provas nacionais, sempre importantes 
para a preparação.

«Foi o culminar de um ano 
de trabalho intenso. Soube 

muito bem»

«It was the culmination of 
a year of intense work. It 

iasted very well»

© Jose Silva/FPAtletismo

--PUB--
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Augusto Baganha
Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude

President of Portuguese Institute fos Sport and Youth

«A QUALIDADE E A VIRTUDE INIGUALÁVEL 
DOS NOSSOS ATLETAS VÃO CHEGAR AO 

MUNDO»

«THE QUALITY AND UNIQUE VIRTUE OF 
OUR ATHLETES WILL REACH THE WORLD»

Parceiro institucional, o Instituto 
Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ) tem acompanhado o trabalho 
meritório realizado pelo Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP) desde 
a sua constituição. Augusto Baganha 
destaca a «evolução verificada no que 
concerne ao incremento da prática 
desportiva e aos resultados obtidos nas 
competições internacionais».

Cumprindo a sua missão de apoio ao 
movimento desportivo, o IPDJ surge 
como um dos parceiros institucionais 
do CPP. Desde abril de 1974 que a 
Administração Pública Desportiva tem 
acompanhado e apoiado todo o processo 
de criação das estruturas do desporto 
para as pessoas com deficiência, que 
culminou na constituição, em 2008, de 
um comité representativo do movimento 
paralímpico. Para Augusto Baganha, 
«a cooperação é, nas sociedades 
contemporâneas, determinante para a 
prossecução dos fins das instituições. 
Daí que, além das questões legais e 
materiais, a parceria entre o IPDJ e o 
CPP reveste-se de extrema importância 
para o serviço público».

Como organismo da Administração 
Pública, o IPDJ assume como 
principais funções e responsabilidades 
a regulação, controlo e fiscalização e, 
particularmente, a prestação de apoio 
técnico, humano, material e financeiro. 
«Através dos contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, o 
IPDJ presta apoio ao CPP nos custos 
resultantes da organização e do plano de 
preparação paralímpica e surdolímpica 
e da participação das Missões 
Portuguesas nos Jogos Paralímpicos», 
refere.

Institutional partner, the Portuguese 
Institute for Sport and Youth (IPDJ) 
has been following the praiseworthy 
work made by Portugal Paralympic 
Committee (CPP) since its constitution. 
Augusto Baganha highlights the 
«evolution concerning the development 
of sport practice and the results 
obtained in international competitions».

Fulfilling its mission of supporting the 
sports movement, IPDJ is one of the 
CPP’s institutional partners. Since April 
1974 the Public Administration for Sport 
has been following and supporting 
all the creative process of sports 
structures for people with disabilities, 
which culminated in the constitution 
of a representative committee of the 
Paralympic movement in 2008. To 
Augusto Baganha, «cooperation is, in 
present day society, determinant factor 
for the fulfilment of the institutions’ 
aims. Therefore, besides legal and 
material matters, the partnership 
between IPDJ and CPP is extremely 
important for the public service».

As a body of Public Administration, 
IPDJ takes as its main functions and 
responsibilities, to regulate, to control 
and to supervise, and particularly, to 
render the technical, human, material 
and financial  support.  «Through the 
programme-contracts of sporting 
development, IPDJ helps CPP in the 
costs  resulting from the organization 
and the plan of Paralympic and 
Deaflympic preparation and from the 
participation of Portuguese Missions  in 
the Paralympic Games», he refers.

Augusto Baganha

«O IPDJ está ao lado dos 
atletas e faz votos para que 
a sua participação seja um 

sucesso» 

«IPDJ is at the side of 
the athlets and hopes 

their participation will be 
successful»
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Nos últimos anos, a cooperação tem 
alargado para outros domínios, através 
da parceria com outras entidades 
públicas e privadas, nomeadamente, com 
a tutela da solidariedade social, que tem 
resultado em acordos tripartidos com o 
Instituto Nacional para a Reabilitação e 
o Ministério da Solidariedade, Emprego 
e Segurança Social. De realçar também 
a cooperação com as Federações 
Portuguesas de Atletismo e de Natação.

Aproxima-se o fim de um ciclo, que 
culminará com a maior das provas. 
«Os Jogos Paralímpicos significam 
para qualquer atleta um momento 
de consagração, onde se destacam 
os valores universais do desporto, o 
sentimento de excelência, de superação 
e de fair play», afirma Augusto Baganha. 
Tal como todos os portugueses, o IPDJ 
está ao lado dos atletas e faz votos 
para que a sua participação seja um 
sucesso e dignifique o país, valorizando 
o desporto nacional. «Certamente, a 
qualidade e a virtude inigualável dos 
nossos atletas vão chegar ao Mundo».

 

In later years, cooperation has widened 
towards other dominions, through 
the partnership with other public 
and private entities, namely, with the 
tutelage of social solidarity, which has 
resulted in three-party agreements with 
the National Institute for Rehabilitation 
and the Ministry of Solidarity, 
Employment and Social Security. We 
should also underline the cooperation 
with the Portuguese Athletics and 
Swimming Federations.

The end of a cycle is coming, which 
will culminate with the biggest of 
all competitions.  «The Paralympic 
Games mean to any athlete a moment 
of consecration, where the universal 
values of sport, the feeling of 
excellence, of surpassing and fair play 
stand out », Augusto Baganha says. 
As all the Portuguese, IPDJ is at the 
side of the athletes and hopes their 
participation will be successful, and will 
dignify the country, giving value to the 
national sport. «Surely, the quality and 
unique virtue of our athletes will reach 
the World».

--PUB--
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PORTUGAL MOSTRA A SUA FORÇA NO CAMPEONATO 
DO MUNDO DE ATLETISMO IPC 

PORTUGAL SHOWS ITS STRENGTH IN THE IPC 
ATHLETICS WORLD CHAMPIONSHIP 

Entre os 1.300 atletas que competiram 
em Doha, no Qatar, estiveram 23 
portugueses que deram o seu melhor. O 
empenho foi recompensado com cinco 
medalhas (duas de ouro, uma de prata 
e duas de bronze) e resultados que os 
fazem sonhar com os Jogos do Rio 
2016.

Numa competição de nível muito elevado, 
os atletas lusos dignificaram o país. José 
Lourenço, Chefe de Delegação, destaca não 
só as medalhas, motivo de orgulho, mas 
também as prestações de vários atletas 
que não conseguiram um lugar no pódio. 
«Foram atingidas diversas finais, obtidos 
ou confirmados mínimos para os Jogos 
Paralímpicos e superados resultados 
pessoais. Destaco ainda dois jovens, a Ana 
Filipe e o Cristiano Pereira, que pela primeira 
vez participaram em Campeonatos do 
Mundo e obtiveram resultados que anteveem 
um futuro de sucesso. O balanço é bastante 
positivo».

Com o momento mais alto do desporto 
paralímpico cada vez mais próximo, as 
expectativas de uma boa prestação do 
atletismo são boas, mas quem estiver entre 
os selecionados terá de estar preparado 
para enfrentar adversários com grande 
qualidade. «Temos atletas com experiência e 
provas dadas em Jogos Paralímpicos, o que 
nos permite pensar numa representação 
que nos orgulhe. No entanto, não 
podemos ignorar que existe um grande 
desenvolvimento e muito investimento por 
parte de inúmeros países. Estamos a falar de 
organizações altamente profissionalizadas, 
onde os atletas possuem condições de treino 
que não se compadecem com a conciliação 
de trabalho e desporto. Em Portugal, praticar 
desporto em exclusivo ainda é uma realidade 
muito distante. Nesse sentido, julgo que é 
importante pensar já nos Jogos de Tóquio 
2020 e decidir o modelo que queremos».

Among the 1300 athletes that competed 
in Doha, Qatar, were 23 Portuguese that 
gave their best. The commitment was 
rewarded with five medals (two gold, 
one silver and two bronze medals) and 
results that make them dream of the 
2016 Rio Games.

In a competition of very high level, the 
Portuguese athletes dignified their country. 
José Lourenço, the Delegation Head, 
highlights not only the medals, a cause 
for pride, but also the performances of 
several athletes that did not win a podium 
place.  «Several finals were attained; 
minimums reached or confirmed for the 
Paralympic Games and personal results 
were surpassed.  I also underline two 
young athletes, a girl, Ana Filipe, and a 
boy, Cristiano Pereira, who, for the first 
time, participated in World Championships 
and attained results that allow foreseeing 
a successful future. The balance sheet is 
very positive».

With the highest moment of Paralympic 
sport closer and closer, the expectations 
regarding a good performance in athletics 
are high, but those who are among 
the chosen must be prepared to face 
opponents with great quality. «We have 
athletes with experience and proof given in 
Paralympic Games, which allow us to think 
of a representation that will make us proud. 
Nevertheless, we cannot ignore there is a 
great development and big investment in 
many countries. We are talking about highly 
professionalized organizations, where 
the athletes have training conditions that 
cannot bear conciliation of job and sport. In 
Portugal, practicing sport exclusively is still 
a very distant reality. In this sense, I think 
it is important to consider as from now the 
2020 Tokyo Games and decide about the 
model we want».

5 medalhas - 2 de ouro, 1 de 
prata e 2 de bronze

5 medals - 2 gold, 1 silver 
and 2 bronze
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Confira a prestação dos atletas portugueses 
que estiveram no Campeonato do Mundo de 
Atletismo:

100 metros

Firmino Batista, Gabriel Potra e José 
Rodolfo Alves, nas classes T11, T12 e T13, 
fizeram os tempos de 12,45s, 11,59s e 
12,12s, respetivamente. Mário Trindade 
(T52) e Hélder Mestre (T51) foram os 
representantes portugueses em cadeiras de 
rodas, conseguindo o 7.º lugar, com 18,81s e 
24,85s (recorde pessoal), respetivamente.

200 metros

Nas classes T11 e T13, Firmino Baptista e 
José Rodolfo Alves fizeram 25,91s e 24,84s, 
respetivamente, o que foi insuficiente 
para conseguir um lugar nas finais. Luís 
Gonçalves (T12), depois de chegar à 
semifinal com 22,93s, o seu novo recorde 
pessoal, não conseguiu a passagem à final.

400 metros

Foi a primeira medalha portuguesa no 
Campeonato do Mundo. Luís Gonçalves foi 
o mais rápido na classe T12, com 49,67s, 
conquistando o ouro e a melhor marca 
pessoal da época.

«Temos atletas com 
experiência e provas dadas 
em Jogos Paralímpicos, 
o que nos permite pensar 
numa representação que nos 
orgulhe»

«We have athletes with 
experience and proof 
given in Paralympic Games 
which allow us to think of a 
representation that will make 
us proud»

Check the performances of the Portuguese 
athletes that were in the Athletics World 
Championship:

100 meters 

Firmino Batista, Gabriel Potra and José 
Rodolfo Alves, in classes T11, T12 and T13, 
made the times of 12.45s, 11.59s and 12.12s, 
respectively. Mário Trindade (T52) and 
Hélder Mestre (T51) were the Portuguese 
representatives in wheelchair, obtaining 
the 7th position, with 18.81s and 24.85s 
(personal record), respectively.

200 meters 

In classes T11 and T13, Firmino Baptista 
and José Rodolfo Alves made 25.91s 
and 24.84s, respectively, which was not 
enough to get a place in the finals. Luís 
Gonçalves (T12), after getting to the semi-
final with 22.93s, his new personal record, 
did not reach the final. 

400 meters

It was the first Portuguese medal in the 
World Championship. Luís Gonçalves was 
the fastest runner in class T12, with 49.67s, 
grabbing gold and getting the best personal 
mark of the season.

© Jose Silva/FPAtletismo
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Carlos Lima in class T20 finished in 55.21s, 
which was not enough to reach the final. 
With time 1:12.00m, Maria Graça Fernandes 
got the 5th position (T38). Hugo Cavaco, 
in T13, finished 8th with 52.62s. In spite of 
being her best mark ever, with 1:02.64m, 
Cláudia Santos did not get a place for 
the final. Mário Trindade, in T52, did not 
attain the final; he finished with 1:06.54m, 
unlike Holder Mestre, in T51, who assured 
qualification with 1:37.44m.

800 meters 

Cristiano Pereira stayed about 2 seconds 
away from the bronze medal, in T20, with 
1:59.04s, his best personal mark. In the 
same final, Samuel Freitas finished 7th 
with 2:00.93s, the best time of the season.

1500 meters 

In the T20 final were three Portuguese: 
Cristiano Pereira was the best, finishing 
6th with 4:00.65m, little less than 4s from 
the winner; Samuel Freitas was 11th with  
4:15.35m, his best mark of the season, and 
José Azevedo did not finish the test. In T11, 
Maria Odete Fiúza finished the test with 
5:27.42m, 6th position.

5000 meters 

Another medal for Portugal, this time won 
by José Azevedo (T20), who guaranteed 
bronze when he finished the test with 
16:21.28m. Not so lucky was Nuno Alves: 
an injury prevented him from finishing the 
race, in class T11, and from participating in 
the 1500 meters competition. 

Carlos Lima terminou, na classe T20, em 
55,21s, não sendo suficiente para chegar à 
final. Com o tempo de 1:12,00m, Maria Graça 
Fernandes ficou em 5.º lugar (T38). Hugo 
Cavaco, em T13, terminou em 8.º lugar, com 
52,62s. Apesar de conseguir a sua melhor 
marca de sempre, com 1:02,64m, Cláudia 
Santos não alcançou um lugar na final. Mário 
Trindade, em T52, não conseguiu chegar à 
final, terminando com 1:06,54m, ao contrário 
de Hélder Mestre, em T51, que garantiu o 
apuramento, com 1:37,44m.

800 metros

Cristiano Pereira ficou a cerca de 2s do 
bronze, em T20, com o tempo de 1:59,04s, a 
sua melhor marca pessoal. Na mesma final, 
Samuel Freitas terminou em 7.º lugar, com 
2:00,93s, o melhor tempo da época.

1.500 metros

Na final T20 estiveram três portugueses: 
Cristiano Pereira foi o melhor, ao terminar no 
6.º lugar, com 4:00,65m, a pouco menos de 
4s do vencedor; Samuel Freitas ficou em 11.º, 
com 4:15,35m, a sua melhor marca da época, 
e José Azevedo não terminou a prova. Em 
T11, Maria Odete Fiúza completou a prova em 
5:27,42m, na 6.ª posição.

5.000 metros

Mais uma medalha para Portugal, desta vez 
conquistada por José Azevedo (T20), que 
garantiu o bronze ao terminar a prova em 
16:21,28m. Menos sorte teve Nuno Alves: 
uma lesão impediu-o de terminar a corrida, 
na classe T11, e de participar nos 1.500 
metros.
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4x100 metros

Firmino Batista, Gabriel Potra, Hugo Cavaco, 
José Rodolfo Alves e Luís Gonçalves 
formaram a estafeta T11-13, que terminou 
a prova em 45,32s, tempo que não chegou 
para aceder a um lugar na final.

Lançamento do peso

Eduardo Sanca (F12) e Ricardo Marques 
(F20) lançaram a 10,91m e 11,45m, ficando 
na 18.ª e 12.ª posição, respetivamente. Inês 
Fernandes (F20) conseguiu por duas vezes 
bater a sua melhor marca pessoal da época, 
fixando-a em 11,82m, o que correspondeu ao 
6.º lugar da competição.

Lançamento do disco

Nelson Gonçalves (T11) terminou na 13.ª 
posição, com um lançamento de 26,40m. 
Eduardo Sanca (F12), com 35,13m, ficou em 
11.º.

Lançamento do dardo

Com um lançamento de 33,06m, Nelson 
Gonçalves (T11) obteve o 5.º lugar.

Salto em comprimento

Vários atletas portugueses estiveram em 
ação na classe T20. Carlos Lima terminou 
com 6,14m, a sua melhor marca pessoal 
de sempre. Saltando 7,08m, a sua melhor 
marca da época, Lenine Cunha ficou a 
poucos centímetros do bronze. Cláudia 
Santos estabeleceu uma nova marca 
pessoal (5,15m), o que lhe valeu o 5.º lugar. 
Ana Filipe saltou 4,80m, alcançando assim 
um novo recorde pessoal e o 10.º lugar. Érica 
Gomes não conseguiu nenhum salto válido.

Gabriel Potra esteve também em ação, em 
T12, atingindo a marca de 5,92m. Com um 

4x100 meters 

Firmino Batista, Gabriel Potra, Hugo 
Cavaco, José Rodolfo Alves and Luís 
Gonçalves made the relay T11-13, which 
ended the test with 45.32s, time that was 
not enough to accede to a place in the final.

Shot put

Eduardo Sanca (F12) and Ricardo Marques 
(F20) attained 10.91m and 11.45m, getting 
the 18th and 12th positions respectively. 
Inês Fernandes (F20) broke twice her 
best personal mark of the season, placing 
it at 11.82m, which corresponds to the 6th 
position in the competition.

Discus throw 

Nelson Gonçalves (T11) finished 13th with 
a throw of 26.40m. Eduardo Sanca (F12), 
with 35.13m, was 11th.

salto de 4,17m, Maria da Graça Fernandes 
ficou em 7.º lugar (T38).

Triplo salto

Portugal mostrou a sua superioridade 
nesta prova (classe T20), conquistando três 
medalhas: Lenine Cunha sagrou-se campeão 
do mundo, com 14,16m, a sua melhor marca 
pessoal; Érica Gomes foi prata, com um 
salto de 10,89m, o seu melhor resultado de 
sempre, e Ana Filipe conquistou o bronze, 
com 10,07m. Também nesta prova, Raquel 
Cerqueira fez a sua melhor marca pessoal 
(9,34m) e ficou perto do pódio.

Javelin throw 

With a throw of 33.06m, Nelson Gonçalves 
(T11) got the 5th position.

Long jump

Several Portuguese athletes were in 
action in class T20. Carlos Lima finished 
with 6.14m, his best mark ever. Jumping 
7.08m, his best mark of the season, Lenine 
Cunha finished a few centimetres from the 
bronze. Cláudia Santos established a new 
personal mark (5.15m), which gave her 
the 5th position. Ana Filipe jumped 4.80m, 
attaining so a new personal record and the 
10th position. Érica Gomes did not get any 
valid jump.

Gabriel Potra was also in action, in T12, 
attaining the mark of 5.92m. With a jump of 
4.17m, Maria da Graça Fernandes was 7th 
(T38).

Triple jump 

Portugal showed its superiority in this 
test (class T20), winning three medals: 
Lenine Cunha became world champion 
with 14.16m, his best personal mark; Érica 
Gomes got silver with a jump of 10.89m, 
his best result ever, and Ana Filipe won 
bronze with 10.07m. Also in this test, 
Raquel Cerqueira made her best personal 
mark (9.34m) and finished very near the 
podium. 
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The presence in the 2016 Paralympic 
Games was subject to decision in the 
2015 IPC Shooting World Cups. Bruno 
Valentim and Adelino Rocha showed 
their aim is sharp and good, but they 
missed the last confirmation. We are 
waiting with great expectations for the 
possible debut of our shooting sport in 
this competition. 

In the aftermath of the World Cups, 
António Churro, Vice-President of 
the Portuguese Shooting Federation 
classifies our participation as very 
positive for the athletes and for the 
Portuguese adapted shooting. 

In England, Croatia, Australia and USA, 
Bruno Valentim, an air rifle shooter, 
represented with dignity the national 
colours, but did not get the much 
ambitioned slot for the Rio Games. 
«He was a regular athlete, improving 
in terms of points until Croatia, where 
he stayed only two positions away 
from the qualification, and broke the 
Portugal records in both events (R4 and 
R5) where he participated. He evolved 
technically, but that did not appear in 
the last Cups, due to a mental back 
step in his competitive attitude.  In 
Australia, budget restrictions forced 
him to compete without the presence 
of his coach». António Churro thinks 
that sending an athlete, no matter the 
high experience he may have, without 
his technician, to a competition where 
the access to the Paralympic Games 
is in dispute, is a mistake of strategic 
planning. «Both in training and in 
competitions supervised by the coach, 
Bruno Valentim goes on revealing results 
that put him among the best in the world, 
showing that he is prepared to attain any 
final».

«Se chegarmos ao Rio 
tentaremos sempre alcançar 

o melhor resultado» 

«If we get to Rio we will 
always try to attain the best 

results» 

A presença nos Jogos Paralímpicos de 
2016 esteve em decisão nas Taças do 
Mundo de Tiro IPC 2015. Bruno Valentim 
e Adelino Rocha mostraram que têm a 
pontaria afinada, mas faltou a derradeira 
confirmação. Aguarda-se com grande 
expectativa a possível estreia da 
modalidade de tiro nesta competição.

No rescaldo das Taças do Mundo, 
António Churro, Vice-Presidente da 
Federação Portuguesa de Tiro (FPT), 
classifica a prestação como muito 
positiva para os atletas e para o tiro 
adaptado português.

Em Inglaterra, Croácia, Austrália e 
nos EUA, Bruno Valentim, atirador de 
carabina de ar comprimido, representou 
com dignidade as cores nacionais, 
não tendo, contudo, conseguido a tão 
ambicionada vaga para os Jogos do Rio. 
«Foi um atleta regular, em crescendo 
pontualmente até à Croácia, onde ficou 
a apenas dois lugares de conseguir a 
qualificação, batendo os recordes de 
Portugal em ambas as provas (R4 e R5) 
onde participou. Evoluiu tecnicamente, 
o que não se refletiu nas últimas 
Taças, devido ao retrocesso mental na 
sua atitude competitiva. Na Austrália, 
restrições orçamentais obrigaram-
no a competir sem a presença do seu 
treinador». António Churro considera que 
enviar um atleta, por mais experiente que 
seja, sem o seu técnico para uma prova 
na qual se discute o acesso aos Jogos 
Paralímpicos é um erro de planeamento 
estratégico. «Tanto nos treinos, como 
nas competições supervisionadas pelo 
treinador, Bruno Valentim continua a 
revelar resultados que o colocam entre 
os melhores do mundo, demonstrando 
estar preparado para atingir qualquer 
final».

TIRO PORTUGUÊS APONTA 
PARA A ESTREIA EM JOGOS 

PARALÍMPICOS  

PORTUGUESE SHOOTING 
SPORT AIMS AT ITS DEBUT IN 

PARALYMPIC GAMES 
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Na pistola de ar comprimido, Adelino 
Rocha foi uma aposta de sucesso. 
No ano em que se estreou em provas 
internacionais IPC, conseguiu uma quota 
para Portugal nos Jogos do Rio 2016 e 
os Minimum Qualification Score (MQS) 
necessários para integrar o Projeto 
Paralímpico. Competindo em Inglaterra, 
na Croácia e nos EUA, nas modalidades 
P1 e P3, «demonstrou uma performance 
crescente, muita humildade para aceitar 
os conselhos do treinador e apetência 
física e técnica para o desafio», afirma 
António Churro.

Para alcançarem estes resultados, 
ambos os atletas contaram com a 
preparação possível, dentro de uma 
modalidade amadora, como é o tiro 
olímpico, tendo de enfrentar limitações 
orçamentais. «Realizaram, pelo 
menos, um estágio de alto rendimento 
mensal e foram supervisionados 
permanentemente à distância, devido ao 
facto de os treinadores serem de Lisboa 
e os atletas do norte do país. Por fazer 
ficaram alguns treinos de incremento 
de confiança e algumas competições 
nacionais com acompanhamento, 
inviabilizadas pelas restrições 
de orçamento, lacunas que muito 
contribuem para a dificuldade em atingir 
a tão desejada confiança competitiva».

Embora não seja ainda uma certeza, 
há esperança na presença de Portugal 
no Rio de Janeiro. «Garantimos uma 
vaga na pistola, mas para que o Adelino 
Rocha consiga o apuramento necessita 

de atingir um segundo MQS em P4, 
disciplina com a qual se qualificou. Se 
conseguir obter esse resultado até abril 
de 2016, teremos, pela primeira vez, um 
atleta português nos Jogos Paralímpicos 
na modalidade de tiro», explica António 
Churro. Com o desejável MQS em ambas 
as disciplinas de carabina (R4 e R5), 
mas sem acesso a vaga direta, Bruno 
Valentim pode ainda juntar-se à comitiva, 
via candidatura bipartite, processo que 
consiste na atribuição de quotas por 
convite do IPC. «Se chegarmos ao Rio, 
tentaremos sempre alcançar o melhor 
resultado. Temos atletas com condições 
para aceder às finais de qualquer das 
disciplinas onde venham a participar. 
Depois de garantir a qualificação, 
discutiremos o acesso às medalhas».

With air pistol, Adelino Rocha was a 
successful bet. In the year of his debut 
in IPC international tests, he obtained a 
quota for Portugal in the Rio 2016 Games 
and the Minimum Qualification Score 
(MQS) needed to integrate the Paralympic 
Project. Competing in England, in Croatia 
and USA, in the P1 and P3 modalities, «he 
demonstrated an increasing performance, 
much humbleness to accept the advice 
of his coach and physical and technical 
appetite for the challenge», António Churro 
says.

To reach these results, both athletes 
counted on the possible preparation, 

within an amateur sport, as is the case 
of Olympic shooting, and had to face 
budget limitations. «They made, at least, 
one monthly high performance training 
stage and were supervised permanently 
at a distance, due to the fact the coaches 
are from Lisbon and the athletes from 
the North of the country. Still to be done 
are some training sessions concerning 
improvement of confidence and some 
followed national competitions, which 
were not possible because of budget 
restrictions, gaps that very much 
contribute to the difficulty in attaining the 
desired competitive confidence».

Although it is not yet a sure fact, there is 
hope in the presence of Portugal at Rio de 
Janeiro. «We guarantee a slot in pistol, but 
for Adelino Rocha to get the qualification, 
he has to attain a second MQS in P4, 
modality with which he qualified. If he gets 
that result until April 2016, we will have, 
for the first time, a Portuguese athlete in 
the Paralympic Games, in the shooting 
sport», explains António Churro. With the 
MQS we wish, in both rifle modalities (R4 
and R5), but without Access to a direct slot, 
Bruno Valentim can still join the delegation, 
through a bipartite candidature, a process 
that consists of attribution of quotas by 
invitation from IPC. «If we get to Rio, we 
will always try to attain the best results. 
We have athletes with conditions to accede 
to the finals of any modality where they 
may participate. After guaranteeing the 
qualification, we will discuss the access to 
the medals».

Bruno Valentim Adelino Rocha
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Portugal recebeu 70 
delegados que integraram o 
evento

Portugal welcomed the 70 
delegates for the event

For the first time, Portugal hosted the 
EPC General Assembly, on the 2nd and 
3rd of October. The event, which takes 
place every two years, joined together 
about 70 delegates from 30 European 
countries, to debate the subjects of 
sport for people with disabilities.  

Before the event, there was a reception 
in the Loures Town Hall, to greet the 
EPC Executive Members, as a form of 
welcome from the host municipality to 
the General Assembly. 

The first day of the works began with 
the opening ceremony with Mr. Emídio 
Guerreiro, Secretary of State for Sports 
and Youth, Mr. Bernardino Soares, Mayor 
of Loures, Mr. John Petersson, President 
of European Paralympic Committee 
and Mr. Humberto Santos, President of 
Portugal Paralympic Committee.

After that, followed the conference that 
centralized the discussion about the 
future of the Paralympic Movement in 
Europe. Subjects such as the young 
athletes, the way to reach excellence in 
sport, and the role of women in sport 
and in spots development were some 
of the topics handled by international 
experts , including the President of the 
European Paralympic Committee, Mr. 
John Petersson, Mr. Ratko Krovacic, 
member of the EPC executive board and 
of the Paralympic Committee of Croatia, 
host of the European Youth Games in 
2015 , and Ms. Petra Huber, member of 
the EPC executive board , who focused 
on the role of women in sport. 

There was still room for themes 
concerning adapted sport in Portugal, 
related with the organization of large 
international sports events in 2015 
and 2016 ( IBSA Judo European 
Championship and IPC  European 
Swimming Championship), with the 
spaces of excellence of the national 

Pela primeira vez, Portugal recebeu 
a Assembleia Geral do Comité 
Paralímpico Europeu (EPC), nos dias 
2 e 3 de outubro. O evento, realizado 
a cada dois anos, reuniu cerca de 70 
delegados, de 30 países europeus, que 
debateram as temáticas do desporto 
para pessoas com deficiência. 

A preceder o evento foi realizada 
uma receção na Câmara Municipal de 
Loures, de forma a dar as boas-vindas 
ao Executivo do EPC àquele que seria 
o concelho de acolhimento para a 
Assembleia Geral.

O primeiro dia de trabalhos iniciou-se 
com a sessão de abertura que contou com 
a participação do Secretário de Estado 
do Desporto e Juventude, Dr. Emídio 
Guerreiro, do presidente da Câmara 
Municipal de Loures, Dr. Bernardino 
Soares, com o Presidente do Comité 
Paralímpico Europeu, Mr. John Petersson 
e com o Presidente do Comité Paralímpico 
de Portugal, Dr. Humberto Santos.

Seguiu-se depois a conferência que 
centralizou a discussão em torno do 
futuro do Movimento Paralímpico na 
Europa. Temas como os jovens atletas, a 
forma como se pode chegar à excelência 
desportiva e ainda o papel das mulheres 
no desporto e no desenvolvimento 
desportivo foram alguns dos 
tópicos abordados por especialistas 
internacionais, incluindo o Presidente do 
Comité Paralímpico Europeu, Mr. John 
Petersson, Mr. Ratko Kovacic, membro 
do executivo do Comité Paralímpico 
Europeu e do Comité Paralímpico da 
Croácia, que recebeu em 2015 os Jogos 
Europeus da Juventude, e Ms. Petra 
Huber, membro do executivo do Comité 
Paralímpico Europeu, que se centrou no 
papel feminino no desporto.

Houve, ainda, espaço para as temáticas 
do desporto adaptado em Portugal, 

PORTUGAL RECEBEU A ASSEMBLEIA GERAL DO COMITÉ 
PARALÍMPICO EUROPEU

PORTUGAL WELCOMED THE GENERAL ASSEMBLY OF 
THE EUROPEAN PARALYMPIC COMMITTEE
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relacionadas com a organização 
de grandes eventos desportivos 
internacionais em 2015 e 2016 
(Campeonato da Europa IBSA de Judo 
e Campeonato da Europa de Natação 
IPC), com os espaços de excelência 
dos centros desportivos nacionais 
(Fundação do Desporto – Centros de 
Alto Rendimento) e com o processo de 
inclusão desportiva em Portugal.

Os trabalhos encerraram no dia 3 de 
outubro, com a realização da Assembleia 
Geral do Comité Paralímpico Europeu 
e o Jantar de Gala servido nos Paços 
do Concelho da Câmara Municipal de 
Lisboa.

sports centres (The Sport Foundation 
– High Performance Centres)  and with 
the process of inclusion through sport in 
Portugal. 

The works ended on the 3rd of October, 
with the EPC General Assembly and the 
Gala Dinner served in the City Hall of Lisbon. 

This event took place in Portugal through 
a candidature presented by Portugal 
Paralympic Committee, which resulted 
from the strategy of placing our country 
on the road of the great international 
initiatives related to the sport for people 
with disabilities. 
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A realização deste evento em 
Portugal resultou de uma candidatura 
apresentada pelo Comité Paralímpico 
de Portugal, decorrente da estratégia 
de colocação do nosso país na rota 
das grandes iniciativas internacionais 
relacionadas com o desporto para 
pessoas com deficiência.
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Angelini is the most recent partner of Portugal 
Paralympic Committee after joining the project of the 
Rio 2016 Paralympic Preparation. After some initiatives 
developed together, the association to the Paralympic 
project was confirmed by signing the protocol of 
sponsorship, valid until the end of 2016. 

ANGELINI ASSOCIA-SE AO PROJETO DE 
PREPARAÇÃO PARALÍMPICA RIO 2016
ANGELINI JOINS THE PROJECT RIO 
2016 PARALYMPIC PREPARATION 
A Angelini é o mais recente parceiro do Comité 
Paralímpico de Portugal, associando-se ao projeto de 
Preparação Paralímpica Rio 2016. Depois de algumas 
iniciativas desenvolvidas em conjunto, a associação 
ao projeto paralímpico foi firmada com a assinatura do 
protocolo de patrocínio, válido até ao final de 2016.

BREVES
SHORT NEWS

Joma, Portugal Paralympic Committee and the Portuguese 
Olympic Committee signed the sponsorship agreement that 
turns the Spanish company into one of the official sponsors 
of the two most important sport institutions in Portugal, 
until 2020, which includes the Olympic and Paralympic 
participations at Rio de Janeiro 2016, as well as all the 
Olympic and Paralympic cycle of Tokyo 2020. 

Joma will supply the sports equipment for the Rio 2016 and 
Tokyo 2020 Paralympic and Olympic Missions and also for 
the remaining sports events until 2020. 

JOMA PATROCINA COMITÉ PARALÍMPICO ATÉ 2020
JOMA SPONSORS THE PARALYMPIC COMMITTEE UNTIL 2020
A Joma e o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e o 
Comité Olímpico de Portugal (COP) assinaram o acordo 
de patrocínio que torna a empresa espanhola num dos 
patrocinadores oficiais das duas mais importantes 
instituições desportivas portuguesas, até 2020, o que 
engloba as participações olímpicas e paralímpicas no 
Rio de Janeiro 2016, assim como todo o ciclo olímpico e 
paralímpico Tóquio 2020.

A Joma irá fornecer os equipamentos desportivos para 
as Missões Paralímpicas e Olímpicas Rio 2016 e Tóquio 
2020 e ainda para os restantes eventos desportivos até 
2020.

© COP
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The Portuguese brand “Salsa” will dress the Paralympic and 
Olympic Mission to the Rio 2016 Games. The bet on a style, 
although modern contemporaneous, but recalling the roots 
and the history of Portugal are the value added to this job, 
which is being developed together. 

SALSA É O FORNECEDOR DO TRAJE OFICIAL DA MISSÃO 
PORTUGUESA AOS JOGOS RIO 2016
SALSA IS THE SUPPLIER OF THE OFFICIAL UNIFORM OF THE 
PORTUGUESE MISSION TO THE RIO 2016 GAMES
A marca portuguesa Salsa vai vestir a Missão Paralímpica 
e Olímpica aos Jogos Rio 2016. A aposta num estilo 
contemporâneo e moderno, mas que relembra as raízes e 
história de Portugal, serão as mais-valias deste trabalho 
que está a ser desenvolvido em conjunto.
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We applaud Portugal Paralympic Committee
Aplaudimos o Comité Paralímpico de Portugal

APOIAR QUEM DESAFIA OS LIMITES É 
MAIS DO QUE UMA ESCOLHA

TO SUPPORT WHO CHALLENGES THE LIMITS IS 
MORE THAN A CHOICE

www.choice.pt

--PUB--

In the beginning of December, Portugal Paralympic 
Committee launched two projects related to the Prizes 
and Awards Gala of Portugal Paralympic Committee. The 
regulations of these new actions can be consulted on the 
Committee’s Internet site     www.paralimpicos.eu 

PRÉMIO JORNALISMO E CONCURSO DESIGN
JOURNALISM AWARD AND DESIGN COMPETITION 
O CPP lançou no início de dezembro dois projetos 
relacionados com a Gala de Prémios e Galardões do 
Comité Paralímpico de Portugal. Os regulamentos destas 
novas ações podem ser consultados no site do CPP 
www.paralimpicos.eu
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The IBSA Judo European Championship 
for the blind and people with impaired 
vision took place at Odivelas, from the 
27th to the 29th of November. Portugal 
hosted, for the first time, this competition, 
important for obtaining points in the 
ranking that will give access to the Rio 
2016 Paralympic Games. Three national 
athletes were in the event: Miguel Vieira 
(-66 kg/B1) and Henrique Sousa (-66 
kg/B2) finished both in the 7th position, 
while Djibrilo Iafa (-73 kg/B1) did not 
manage to pass the first round of fights. 

ODIVELAS RECEBEU O CAMPEONATO DA EUROPA DE JUDO IBSA
ODIVELAS HOSTED THE IBSA JUDO EUROPEAN CHAMPIONSHIP  
O Campeonato Europeu de Judo IBSA, 
para invisuais e baixa visão, disputou-se 
em Odivelas, entre os dias 27 e 29 de 
novembro. Portugal recebeu, pela primeira 
vez, esta importante competição para 
a conquista de pontos no ranking que 
dará acesso aos Jogos Paralímpicos Rio 
2016. Foram três os atletas nacionais em 
competição: Miguel Vieira (-66 kg/B1) e 
Henrique Sousa (-66 kg/B2) terminaram 
ambos em 7.º lugar, enquanto Djibrilo Iafa 
(-73 kg/B1) não ultrapassou a primeira 
ronda de combates.

Portugal Paralympic Committee, in partnership with the Lisbon City 
Council and the School Groups of Quinta de Marrocos and School 
Group of Benfica, organized the Paralympic School Day, which centred 
its activities in the Secondary School José Gomes Ferreira and in 
Basic School Quinta de Marrocos. 

Educational Action, Conference and Sports Activities were the main 
actions that took place in the two Lisbon schools, involving more than 
one thousand pupils.  

This event was possible with the colaboration of ANDDVIS, APCAS, 
APD-Lisboa, Lisbon Volleyball Association, Portuguese Handball 
Federation,  Portuguese Athletics Federation, Portuguese Badminton 
Federation, Portuguese Judo Federation, Portuguese Freestyle 
Wrestling Federartion, Portuguese Tenis Federation, Portuguese Table 
Tennis Federation, Portuguese Archery Federation and GDR A Joanita, 
to whom we are thankful. 

LISBOA RECEBEU O DIA PARALÍMPICO NA ESCOLA
LISBON HOSTED THE PARALYMPIC SCHOOL DAY 
O Comité Paralímpico de Portugal, em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa e os Agrupamentos de Escolas Quinta de 
Marrocos e Agrupamento de Escolas de Benfica, organizou o Dia 
Paralímpico na Escola, que centrou as suas atividades na Escola 
Secundária José Gomes Ferreira e na Escola Básica Quinta de 
Marrocos.

Ação de Formação, Colóquio e Atividades Desportivas foram as 
ações que tiveram lugar nas duas escolas lisboetas, envolvendo 
mais de mil alunos.

A iniciativa contou com a colaboração da ANDDVIS, APCAS, 
APD – Lisboa, Associação de Voleibol de Lisboa, Federação 
de Andebol de Portugal, Federação Portuguesa de Atletismo, 
Federação Portuguesa de Badminton, Federação Portuguesa 
de Judo, Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, Federação 
Portuguesa de Ténis, Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, 
Federação Portuguesa de Tiro com Arco, GDR A Joanita, a quem 
agradecemos.



 PARALYMPIC NEWS 19PORTUGAL PARALYMPIC COMMITTEEDECEMBER 2015

In November,  in the quality of Main 
Sponsor of Portugal Paralympic Committee 
and Official Partner of the Social 
Responsibility Programme for Education 
of Portugal Paralympic Committee, 
“Jogos Santa Casa” granted 22 Education 
Scholarships, in the total amount of  66,000 
euros.

The awarded athletes integrate the Rio 
2016 Olympic programme and the Rio 2016 
Paralympic and Samsun 2017 Deaflympic 
preparation programmes and are registered 
in higher education institutions, at the level 
of bachelor and master degrees. 

The Scholarships were given to Amadeu 
Cruz, David Grachat, Joana Santos, Nelson 
Lopes, anda Simone Fragoso.

JOGOS SANTA CASA ATRIBUEM BOLSAS DE EDUCAÇÃO 
A ATLETAS PARALÍMPICOS E SURDOLÍMPICOS
JOGOS SANTA CASA GRANTS EDUCATION SCHOLARSHIPS 
TO PARALYMPIC AND DEAFLYMPIC ATHLETES
Os Jogos Santa Casa entregaram, em 
novembro, 22 Bolsas de Educação, na 
qualidade de Patrocinador Principal 
do Comité Paralímpico de Portugal e 
de Parceiro Oficial do Programa de 
Responsabilidade Social para a Educação 
do Comité Olímpico de Portugal, num valor 
global de 66.000 euros.

Os atletas distinguidos integram o 
programa Olímpico Rio 2016 e os 
programas de preparação Paralímpica 
Rio 2016 e Surdolímpica Samsun 2017, 
encontrando-se matriculados em 
instituições de ensino superior, ao nível de 
licenciatura e mestrado.

Foram atribuídas Bolsas aos atletas 
Amadeu Cruz, David Grachat, Gino 
Caetano, Joana Santos, Nelson Lopes e 
Simone Fragoso.

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.
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