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Faltam 100 dias para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016

O Presidente do Comité Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven 
considerou que os Jogos Paralímpicos que têm início dentro de 100 
dias no Rio de Janeiro serão “os melhores de sempre em termos de 
performance atlética”.

Cerca de 4350 atletas de 170 países competem em 22 desportos, nos 
Jogos que têm início a 07 de setembro no mítico Estádio do Maracanã.

Sir Philip Craven destacou ainda a melhoria das condições de treino 
de alguns atletas, que se traduz em melhores performances em 
competição; o recorde em termos de cobertura mediática e de cobertura 
televisiva que irá ter um impacto sistémico em todo o mundo; e ainda 
a capacidade catalisadora que os Jogos terão em transformar a forma 
como as pessoas com deficiência são vistas.

Jogos Paralímpicos disputam-se entre 07 e 18 de setembro de 2016 no Rio de Janeiro. Hoje assinalam-se os 100 dias para 
o início daqueles que serão “os melhores de sempre em termos de performance atlética”

Leia abaixo a versão original das declarações do Presidente do IPC, Sir Philip Craven.

“I am fully confident that Rio 2016 will be the best ever in terms of athletic performance, going beyond what we saw in 
London four years ago.

Many of the athletes now benefit from full-time training regimes on a par with their Olympic counterparts and we have 
seen from the last two years of World and regional Championships that athletes are stronger, faster and more agile than 
ever before.

I am hugely excited about what people will witness in Rio this September.  They will see incredible feats of skill, 
endurance and speed from athletes that many thought were unimaginable years ago.

The Rio 2016 Paralympic Games will be historic; Para athletes will showcase to billions around the world the power of 
the human spirit and what can be achieved when testing your body to its absolute limits.  The performances of athletes 
will inspire the world and redefine what people believe is humanely possible.”

We’ve seen already that athletes across all sports are in great form with records and personal bests falling all over the 
place despite the fact that athletes are not set to peak for another 100 days.

If they are breaking records now in May, I can only imagine how amazing their performances will be this September.  
Athletes perform to their best when they have optimal conditions and I think what they’ll find in Rio will suit them 
perfectly.

What’s most pleasing is that Rio 2016 is set to break all records in terms of broadcast and media coverage.  This 
expansive global coverage, combined with outstanding displays of athletic ability, will have a seismic impact on how 
people around the world view people with an impairment.

The Paralympic Games have a track record for changing attitudes towards impairment and the catalyst for this change 
is the performances of the athletes.  With better performances than ever before the Paralympic Games’ reputation as 
the world’s number one sporting event for driving social change will be further enhanced.”

Consulte o site do IPC para ler o comunicado na íntegra.

A assinalar os 100 dias para o início dos Jogos Paralímpicos, o Comité Paralímpico de Portugal lançou o vídeo “História 
de Fibra”, inserido na campanha de apoio aos atletas #SEMPENA2016.

A campanha tem tido uma enorme repercussão nas redes sociais, sendo inúmeras as figuras públicas que já se 
associaram e partilharam o seu apoio aos atletas portugueses.
Até setembro o desafio mantêm-se! Basta pegar numa folha de papel, escrever a hashtag #SemPena2016 e partilhar 
nas redes sociais.

No vídeo “História de Fibra” lançamos o desafio de tatuar na prótese de um atleta de alta competição amputado um 
símbolo da sua história de vida. Muita tecnologia permitiu desenvolver uma máquina de tatuagens especial, com agulha 
em titânio capaz de gravar no material mais resistente do mundo: a fibra de carbono.
 
Luis Costa, paraciclista português que vai competir nos Jogos Rio 2016, fez durante mais de 18 horas a tatuagem na sua 
prótese. Conheça a história de superação, esforço, dedicação e excelência deste português que vai dar tudo o que tem 
por um bom resultado na prova de estrada de ciclismo no Rio de Janeiro.

Veja o vídeo no canal de youtube do CPP ou clicando na imagem acima.

https://www.paralympic.org/news/ipc-president-rio-2016-will-be-best-ever-terms-athletic-performance
https://www.youtube.com/watch?v=PNMLDj3UHiA
https://www.youtube.com/watch?v=PNMLDj3UHiA

