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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.

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

afM_revista Olimpo_COP 257x310.indd   1 06/09/16   11:21
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL  

Nesta primeira edição da newsletter 
Paralimpicos, após eleições para 
os órgãos sociais do Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP), este 
é, também, enquanto Presidente 
do CPP, o meu primeiro contacto 
com toda a “Família” Paralímpica e 
Surdolímpica. Aproveito o ensejo 
para garantir o total empenho destes 
novos órgãos sociais para inovar, 
crescer e desenvolver e, assim, dar 
continuidade ao projeto iniciado em 
2008, ano da constituição desta 
Instituição.

O último processo eleitoral 
do Comité Paralimpico foi um 
exemplo de vivência democrática 
que importa sublinhar. As duas 
listas que se apresentaram ao ato 
eleitoral, estiveram à altura do 
prestígio do CPP, circunstância 
que nos permite ter a certeza de 
que todos vamos remar no mesmo 
sentido. Agora, importa trabalhar 
e olhar o futuro, pois não temos 
dúvidas de que temos à nossa 
frente desafios difíceis, mas muito 
estimulantes.

O ciclo 2017- 2020 é determinante 
para a afirmação institucional do 
CPP, mas também e ainda mais, 
assim o esperamos, para a melhoria 
das condições de preparação dos 
atletas integrados nos projetos 
Paralímpicos e Surdolimpicos. 
Para tal é determinante que os 
recursos disponibilizados para a 
preparação de todos os atletas, ao 
nível da elite desportiva, façam jus 
à palavra igualdade. A equiparação 

dos prémios de mérito desportivo, 
entre Olímpicos e Paralímpicos, é 
um sinal, que nos permite acalentar 
a esperança de, finalmente, ver 
concretizada a igualdade nos 
valores da preparação e bolsas dos 
atletas. 

O panorama atual do desporto 
adaptado, marcado pela escassez 
de praticantes, faz com que o 
desenvolvimento desportivo seja 
uma prioridade do nosso mandato, 
pois consideramos urgente o 
aumento da prática desportiva pela 
população com deficiência e com ela 
o aparecimento de novos valores.

A média etária dos atletas 
presentes no Rio de Janeiro foi 
de 34 anos. É uma realidade que 
nos deve preocupar a todos. A 
taxa de praticantes federados com 
deficiência/incapacidade é de cerca 
de 0,4%, valor percentual muito 
inferior aos cerca de 4% a 5% da 
taxa global de praticantes federados.
(fonte IPDJ).

Entendemos que para o aumento 
da prática desportiva por parte da 
população com deficiência, importa 
manter e aprofundar a estratégia de 
inclusão do desporto adaptado nas 
federações de modalidade, a qual foi 
seguida, com sucesso, nos últimos 
dois mandatos. 

Será através destas instituições, 
dos clubes e associações que 
julgamos ser possível atingir 
este desiderato, o qual passa por 

TEMOS À NOSSA 
FRENTE DESAFIOS 
DIFÍCEIS, MAS MUITO 
ESTIMULANTES

José Manuel Lourenço

promover a generalização da prática 
desportiva, apostando numa oferta 
diversificada de modalidades, na 
proximidade e na acessibilidade 
real dos cidadãos com deficiência à 
prática do desporto e da atividade 
física através de um usufruto, mais 
eficiente, das infraestruturas e 
equipamentos existentes.

O desenvolvimento desportivo só 
será possível com o envolvimento 
articulado e transversal de todos os 
parceiros com responsabilidades 
nesta área, Federações, 
Associações Nacionais de Desporto 
para Pessoas com Deficiência, 
Clubes, Autarquias, Desporto 
Escolar, Administração Pública, etc. 

Reiteramos o lema: “Igualdade, 
Inclusão e Excelência Desportiva” 
e ancoramos a nossa ação na 
afirmação e desenvolvimento 
institucional do Comité 
Paralimpico. Acreditamos que o 
Plano Estratégico prestes a ser 
implementado, será uma ferramenta 
determinante para a concretização 
dos nossos projetos, bem como 
para o aprofundamento das 
parcerias estratégicas que o CPP 
mantém com diversas entidades, 
as quais são vitais para o sucesso 
das nossas ações e para manter os 
patamares de excelência que temos 
vindo a contruir.

José Manuel Lourenço
Presidente do Comité Paralímpico 
de Portugal
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POMBAL RECEBEU A PRIMEIRA INICIATIVA DE 2017

Pombal recebeu o Dia Paralímpico na Escola, a primeira iniciativa organizada pelo CPP em 2017, e que envolveu 
centenas de alunos do Agrupamento de Escolas de Pombal. 
Nos dias 25 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro a comunidade educativa teve a oportunidade de conhecer melhor 
alguns atletas paralímpicos e a sua realidade desportiva.

O evento foi, como habitualmente, 
composto por uma exposição 
fotográfica, ação de formação, 
colóquio e experimentação de 
modalidades paralímpicas e 
surdolímpicas.

O arranque da iniciativa, com a 
Ação de Formação acolheu alunos, 
professores, técnicos de instituições 
e do movimento associativo que 
puderam assimilar os princípios 
básicos de atletismo, boccia, goalball 
e voleibol sentado.

Após esta formação espera-se 
que os participantes possam ter 
agora ferramentas pedagógicas 
para implementar nas suas escolas, 
clubes ou grupos desportivos a 
prática desportiva inclusiva.1

2 3
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6 7

1 - Dia Paralímpico - experimentação em cadeira de rodas
2 - Exposição
3 - Ação de Formação - voleibol sentado
4 - Ação de Formação - atletismo

5 - Colóquio
6 - Dia Paralímpico - boccia
7 - Dia Paralímpico - ténis em cadeira de rodas
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 O Colóquio recebeu a presença 
de alguns atletas paralímpicos e 
surdolímpicos que partilharam as 
suas histórias de vida, de superação 
e sucessos desportivos. Telmo 
Pinão, atleta paralímpico de ciclismo, 
Miguel Monteiro, atleta paralímpico 
de atletismo, Eunice Almeida, 
atleta surdolímpica de natação e o 
treinador de atletismo João Amaral 
Mendes foram os convidados de 
honra, numa sessão que contou 
com a abertura e boas-vindas pelo 
Engº Fernando Mota, Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Pombal, 
pelo Prof. Joaquim Viegas, Vice-
Presidente do Comité Paralímpico 
de Portugal e ainda pelo Dr. Diogo 
Mateus, Presidente da Câmara 
Municipal de Pombal.

O culminar da iniciativa foi 
com a experimentação de nove 
modalidades desportivas diferentes: 
andebol em cadeira de rodas, 
badminton, basquetebol em cadeira 

de rodas, boccia, ciclismo, judo, 
ténis, tiro e voleibol sentado.

Ao longo de toda a iniciativa, o átrio 
da Escola Secundária de Pombal 
escola recebeu uma exposição 
sobre os Jogos Paralímpicos Rio 
2016, os Jogos Surdolímpicos Sofia 
2013 e edições anteriores do Dia 
Paralímpico.

O Dia Paralímpico na Escola é uma 
iniciativa do Comité Paralímpico de 
Pombal, que nesta edição contou 
com a parceria da Câmara Municipal 
de Pombal e do Agrupamento de 
Escolas de Pombal. A iniciativa do 
CPP pretende divulgar o Movimento 
Paralímpico, a prática de desporto, 
a excelência desportiva e a inclusão 
de pessoas com deficiência, 
apostando assim numa sociedade 
mais inclusiva através dos jovens e 
crianças.

“O que gostei mais foi do 
trabalho em equipa, porque 
se nós não comunicarmos 
torna as coisas muito mais 

difíceis”
Dilan Simões - Aluno do 

Agrupamento de Escolas de Pombal

“O impacto na comunidade 
educativa teve dimensões 

que não esperávamos e está 
a permitir sensibilizar 

para a diferença”
Cláudia Roque - Professora do 

Agrupamento de Escolas de Pombal

-- PUB --
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LOUROSA ACOLHEU O DIA PARALÍMPICO NA ESCOLA

Santa Maria da Feira, mais propriamente a freguesia de Lourosa, acolheu o Dia Paralímpico na Escola. 
Durante três dias do início de março mais de 700 alunos e restante comunidade educativa estiveram envolvidos 
em atividades relacionadas com o Movimento Paralímpico. 

A iniciativa abriu com o Colóquio “O 
Movimento Paralímpico” que juntou 
mais de 200 pessoas que encheram 
o Auditório da Junta de Freguesia 
de Lourosa. A sessão de boas-
vindas foi presidida pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, Dr. Emídio Sousa, a quem 
se juntou a Diretora do Agrupamento 
António Alves Amorim, Prof. Mónica 
Almeida e o Presidente interino do 
Comité Paralímpico de Portugal, 
Prof. Fausto Pereira. 

As estrelas da tarde foram os 
convidados da mesa redonda que 
partilharam as suas histórias de 
vida, o percurso no desporto e a sua 
força inspiradora. Carla Oliveira, 
Lenine Cunha, Helena Bastos e 
Paulo Sérgio Pais transmitiram na 
primeira pessoa a sua vivência na 
realidade paralímpica. 

Seguiu-se a ação de formação 
que contou com mais de 50 
formandos que apreenderam 
algumas progressões pedagógicas 
simplificadas de atletismo, boccia, 
judo e voleibol sentado para que 
possam aplicar em contexto escolar 
ou associativo a prática desportiva 
para todos. 

2

1

3

4

5

6

7

8

1 - Colóquio - Sessão de Abertura
2 - Colóquio - Mesa Redonda
3 - Ação de Formação
4 - Ação de Formação - Voleibol sentado
5 - Ação de Formação - Boccia
6 - Dia Paralímpico - Ciclismo
7 - Dia Paralímpico - Hóquei em Campo
8 - Dia Paralímpico - Andebol em 
Cadeira de Rodas
9 - Dia Paralímpico - vista geral do 
Pavilhão (página seguinte)
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A iniciativa terminou nas instalações 
desportivas da Escola Básica 
António Alves Amorim. Ao longo 
de todo o dia 9 modalidades 
receberam mais de 600 alunos do 
Agrupamento, do 1º ao 3º ciclo. 
Para muitos deles foi a primeira 
vez que contactaram com algumas 
das modalidades o que aumentou 
o seu entusiasmo. Andebol em 
cadeira de rodas, basquetebol em 
cadeira de rodas, boccia, ciclismo, 
judo, para hóquei, ténis, ténis de 
mesa e voleibol sentado foram as 
modalidades disponíveis. 

O Dia Paralímpico na Escola é 
uma iniciativa regular do Comité 
Paralimpico de Portugal, que tem 
como objetivos disseminar os 
valores e princípios do Movimento 
Paralímpico, contribuir para a 
sensibilização da prática desportiva 
para todos e divulgar a excelência 
desportiva.

9

“Esta é uma iniciativa 
de sensibilização para o 
Movimento Paralímpico . 

O objetivo principal é que 
toda a comunidade fique 
com a consciência mais 
aproximada daquilo que 

são as particularidades do 
Movimento Paralímpico”

Carlos Braz - Coordenador do evento
Departamento Técnico CPP

af flyer paralimpicos helder mestre A5.indd   1 18/11/16   16:56

-- PUB --
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escolas, autarquias e outros clubes».

A Federação pretende aproximar 
a população em geral e os clubes 
com basquetebol em cadeira de 
rodas. Para isso, estão a ser postos 
em prática vários projetos, entre 
os quais visitas a escolas, jogos de 
demonstração durante finais e fases 
finais de grandes acontecimentos 
da modalidade e captação de 
novos talentos. Outra das apostas 
é a promoção nas redes sociais 
e site da FPB, suportes que já 
permitiram a transmissão de jogos 
em lifestreaming. Tudo está a ser 
feito com o objetivo de conquistar 
meios e reforçar a articulação com 
os hospitais, centros de reabilitação, 
escolas e até com o tecido 
empresarial.

«No fundo, o que queremos é ter 
mais clubes, treinadores e jogadores. 
Temos já em vista a promoção de 
formações especializadas para 
treinadores e árbitros».

Ao integrar o basquetebol adaptado 
na «mesma casa», a Federação 
Portuguesa de Basquetebol (FPB) 
pretende apoiar aqueles que têm 
mais dificuldades em exercer a sua 
atividade desportiva. Neste momento, 
apenas o basquetebol em cadeira de 
rodas tem sido alvo de atuação, mas 
a Federação não fecha a porta ao 
aparecimento de outras variantes. 

«Temos consciência de que o 
basquetebol em cadeira de rodas, tal 
como outros desportos adaptados, 
subsiste com dificuldades e há 
várias barreiras para derrubar, 
logo a começar pela falta de 
acessibilidades. Muitas instalações 
não estão preparadas para a prática», 
explica Manuel Francisco Fernandes, 
Presidente da FPB. «Acrescem 
ainda os entraves relacionados 
com a obtenção de espaços para 
o treino. Os clubes que integram 
tradicionalmente o basquetebol 
adaptado não têm infraestruturas 
próprias. Vivem muito do apoio das 

«Há várias barreiras a 
derrubar, logo a começar 

pela falta de acessibilidades»

BASQUETEBOL COM MARGEM 
PARA EVOLUIR

Dr. Manuel Fernandes
Presidente da Federação 

Portuguesa de Basquetebol

Dr. Manuel Fernandes

Porque «o basquetebol para 
pessoas com deficiência é 
basquetebol também», foi com 
satisfação que a Federação 
Portuguesa de Basquetebol (FPB) 
se tornou membro do Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP) e 
recebeu a vertente adaptada da 
modalidade na sua estrutura.
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Trabalhar o talento e alargar a base

Apesar de se debater com 
problemas de quantidade, devido 
ao número pouco significativo 
de praticantes, o basquetebol em 
cadeira de rodas tem qualidade. 
Com vários jogadores a jogar no 
estrangeiro, a seleção portuguesa 
é composta por vários talentos. 
Agora, precisa de alargar a base 
para encontrar mais praticantes e 
trabalhar diariamente com os atuais 
elementos, dando-lhes condições 
para competir ao mais alto nível. 

A equipa das quinas terá 
brevemente uma oportunidade para 
provar o seu valor, no Campeonato 
da Europa, que se realiza em 
julho, na República Checa. «Temos 
um objetivo claro: pretendemos 
conquistar novamente um lugar na 
divisão B e, depois disso, consolidar 
os resultados para manter esta 
posição e poder sonhar com a 
divisão A».

Ausente dos projetos de preparação 
paralímpico e surdolímpico, o 
basquetebol está há muito tempo 
afastado do palco principal. Foi 
em 2004 a última participação 
em Jogos Paralímpicos, em 
Atenas, num jogo de exibição. Na 
edição anterior, em Sydney, tinha 
conquistado o 4.º lugar. Manuel 
Francisco Fernandes considera 
difícil um eventual regresso. 
«Os desportos coletivos são 
prejudicados, pois só um número 
muito reduzido de países pode 
participar. Nações como Portugal, 
com uma população pequena, ficam 
praticamente afastadas. Apenas 
um conjunto de vários fatores 
favoráveis é que nos poderiam abrir 
as portas».

Foto Presidente: O Basquetebol Primeiro

Fotos de jogo: FPB e APD-Lisboa

«Pretendemos conquistar 
novamente um lugar na 
divisão B»

-- PUB --
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A ginástica pode ser para todos 
e há que criar condições para 
que isso aconteça. Foi com esta 
motivação que a Federação de 
Ginástica de Portugal (FGP) se 
juntou ao Comité Paralímpico 
de Portugal (CPP). Ainda fora 
dos programas paralímpico e 
surdolímpico, a modalidade precisa 
de mais praticantes para poder 
crescer.

«Durante o ciclo passado 
foram apoiados mais 

de mil ginastas»

GINÁSTICA PARA SUPERAR LIMITES

Dr. João Paulo Rocha
Presidente da Federação de 

Ginástica de Portugal

Dr. João Paulo Rocha

Em 2012, a Federação de Ginástica 
de Portugal (FGP) lançou o 
programa «Ginástica Solidária», 
com o objetivo de abrir as portas 
da ginástica a pessoas com 
deficiência ou com dificuldades 
socioeconómicas. Pretendia assim 
dar um impulso ao crescimento da 
vertente adaptada da modalidade, 
que ainda se encontra pouco 
desenvolvida no país. «Tem sido 
agradável verificar uma evolução 
consistente. Durante o ciclo 
passado, foram apoiados mais 
de mil ginastas no âmbito desta 
iniciativa», afirma João Paulo 
Rocha, Presidente da FGP. A 
escassez de oferta continua a ser, 
provavelmente, a maior dificuldade 
para os praticantes. Neste 
momento, existem programas 
apenas para três das disciplinas 
– ginástica artística feminina, 
ginástica artística masculina e 
ginástica rítmica –, as quais estão 
muito centradas na deficiência 
intelectual.

Um dos próximos grandes desafios 
da FGP é alargar as oportunidades 
competitivas a todas as disciplinas 
da ginástica e a todos os tipos de 

deficiência. Ao conciliar a criação 
destas condições com uma ação 
forte de sensibilização dirigida 
aos clubes será possível, segundo 
João Paulo Rocha, promover «uma 
autêntica “explosão” da ginástica 
adaptada em Portugal».

Esta é uma modalidade aberta a 
todos os que queiram descobri-la, 
com benefícios a vários níveis. «Não 
tenho dúvidas de que a prática 
desportiva de um modo geral e 
da ginástica em particular dá um 
novo sentido à vida dos praticantes, 
tornando-os mais felizes e 
inseridos nas sociedades atuais», 
refere João Paulo Rocha, que lança 
o desafio: «dirijam-se aos clubes e 
comecem a praticar ginástica. Vão 
ver que sentirão uma superação 
constante dos vossos limites».
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À espera da afirmação internacional

Modalidade com história em Jogos 
Olímpicos, a ginástica volta a estar 
representada na edição de 2020, 
em Tóquio, por três disciplinas: 
ginástica artística, ginástica rítmica 
e ginástica de trampolins.

Por outro lado, a vertente adaptada 
continua ainda fora dos programas 
paralímpico e surdolímpico. João 
Paulo Rocha acredita que essa 
integração terá de ser feita mais 
cedo ou mais tarde. «É uma das 
modalidades mais inclusivas, 
não necessitando de adaptações 
regulamentares para permitir 
a participação de pessoas com 
deficiência. Por isso, até estranho 
que ainda não se tenha assistido 
a um movimento de integração 
da ginástica nesses programas. 
Quando solicitámos a adesão ao 
CPP, um dos enunciados de missão 
foi precisamente pugnar pela 
inclusão da modalidade».

Foto Presidente: Fernando Ferreira

Fotos de atividades gímnicas: FGP

-- PUB --
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Mais uma vez a Escola Superior 
de Desporto de Rio Maior recebeu 
a Reunião Anual do Programa 
de Preparação Paralímpico e 
Surdolímpico que este ano se 
realizou a 28 de janeiro.

Cerca de 40 atletas, parceiros de 
competição, treinadores e dirigentes 
federativos estiveram reunidos para 
analisar a aplicação do Projeto Rio 
2016 e a preparação do Programa 
Tóquio 2020. Do lado surdolímpico 
foi tempo para preparar a Missão 
aos Jogos Surdolímpicos Samsun 
2017 que se realizam em julho deste 
ano.

O Professor João Moutão, Diretor 
da Escola Superior de Desporto 
de Rio Maior e o Professor Fausto 

RIO MAIOR RECEBEU A REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA 
DE PREPARAÇÃO PARALÍMPICO E SURDOLÍMPICO

Pereira, Presidente interino do 
Comité Paralímpico de Portugal 
deram as boas-vindas aos presentes 
na ação, a que se seguiram 
reuniões de trabalho orientadas 
pelos coordenadores da estrutura 
de gestão técnica paralímpica e 
surdolímpica.

Durante este dia, foram debatidos 
e estudados os programas 
de preparação paralímpico e 
surdolímpico e foram ainda 
abordadas as questões relacionadas 
com a preparação da Missão 
Surdolímpica Samsun 2017, evento 
que concentra as atenções dos 
atletas surdos portugueses.

Para esta Missão, prevê-se um 
número de atletas semelhante ao 

que representou Portugal na última 
edição dos Jogos Surdolímpicos em 
Sofia 2013, estando as expectativas 
da participação portuguesa 
alinhadas com os resultados 
anteriores.

Este encontro anual tem como 
objetivo reunir os atletas integrados 
nos respetivos programas de 
preparação para fazer um balanço 
do ano que terminou e preparar 
o ano atual, sendo também o 
momento de debater e analisar o 
programa de preparação de forma 
a melhorar e otimizar os recursos 
existentes.

No próximo ano os atletas 
portugueses irão certamente voltar 
a reunir-se, depois de uma época 
competitiva intensa.
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6 – Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento 
e da Paz

17 – Entrega das Bolsas de Educação Jogos Santa Casa

23 – Campeonato do Mundo de Maratona (Londres) 

24 a 30 – Grand Prix World Shooting Para Sport (Polónia)

Não perca ainda os magazines mensais do CPP na RTP2 e na 
Sport TV.
Esteja atento às nossas redes sociais para saber as datas de 
emissão!

APONTE NA AGENDA!

-- PUB --

Pedro Mourão é o Chefe de Missão aos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017

Pedro Mourão será o Chefe de Missão aos Jogos Surdolímpicos Samsun 
2017, que se disputam na Turquia entre 18 e 30 de julho.

Aos 26 anos assume a responsabilidade de gerir, coordenar e preparar a 
Missão Portuguesa aos Jogos Surdolímpicos Samsun 2017. “Inicialmente 
eu não estava à espera de ser nomeado Chefe de Missão”, revelou Pedro 
Mourão. “Para mim vai ser um desafio que eu aceitei.”

Pode ver um compacto vídeo da entrevista ao Chefe de Missão no Canal de 
Youtube do CPP.

NOTÍCIAS | BREVES

Portugueses na estreia do Swimming World Series

O novo circuito mundial de natação adaptada, o Swimming World Series estreou-se em março na Dinamarca com a 
presença de três portugueses: Daniel Videira, David Grachat e Ricardo Soares.

Destaque para o experiente nadador da Gesloures, David Grachat que venceu a final dos 100 metros livres e foi 
segundo nos 50 metros livres e 400 metros livres, classe S9.

Os resultados completos estão disponíveis no site da FPN.
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Tomada de Posse dos Órgãos Sociais 2017-2020

O Hotel Dom Pedro Palace, em Lisboa, acolheu a tomada de 
posse dos órgãos sociais do Comité Paralímpico de Portugal 
para o quadriénio 2017-2020.

Na próxima newsletter traremos a reportagem completa deste 
evento.

Angelini recebe exposição fotográfica sobre 
os Jogos Paralímpicos Rio 2016

O CPP realizou uma exposição fotográfica 
dos momentos mais marcantes dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, nas instalações da 
Angelini, para comemorar os 15 anos da 
Angelini Portugal.

A exposição foi também o mote para 
celebrar o prolongamento da parceria entre 
as duas organizações até 2018. 

“É com enorme satisfação que damos 
continuidade a esta parceria com o 
Comité Paralímpico de Portugal e que 
prosseguimos este trabalho de reforço e 
ajuda às atividades desenvolvidas por esta 
organização.” refere o Diretor Geral da 
Angelini Portugal.

Campanha Dia da Mulher

No CPP celebramos o papel das mulheres no desporto!

Acreditas em ti, lutas contra as adversidades, vais mais longe e quebras 
barreiras. Quando cais, voltas a levantar-te ainda mais forte. Desafias-te 
todos os dias a fazer melhor e sabes que o sucesso não é fruto do acaso, 
mas sim do trabalho e disciplina. Agora, mostra essa vontade de superação 
no desporto e vencerás.

O Comité Paralímpico de Portugal precisa de atletas como tu, capazes de 
fazer a diferença. Sai de casa, dedica-te de corpo e alma à tua modalidade e 
mostra ao mundo aquilo de que és capaz.

Junta-te ao Movimento!

NOTÍCIAS | BREVES
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Manuel Mendes
Atletismo
Medalha de Bronze 
Maratona T46 
Jogos Paralímpicos Rio 2016

José Macedo
Boccia
Medalha de Bronze 
Individual BC3 
Jogos Paralímpicos Rio 2016

#PerguntaAosParalimpicos

Como são habitualmente os teus dias de treino?

Os meus dias de treino são passados 
durante 3 horas num pavilhão a jogar e a 
fazer exercícios técnicos.

Os meus treinos são regularmente 20 km 
por dia estando a preparar uma maratona 
com diferentes ritmos.

O que gostavas de ter mais tempo para fazer?

Gostaria de ter um auxiliar a tempo inteiro 
para treinar mais vezes nos tempos livres.

Gostava de ter mais tempo para treinar 
mais e melhor sem com isso ter que 
sacrificar a minha família, quer a minha 
mulher quer a minha filha, que nas alturas 
das grandes competições se veem privadas 
de algumas horas que seriam de lazer 
todos juntos. 

Onde guardas a Comenda que recebeste do Presidente da República após os 
Jogos Paralímpicos?

Guardo-a na minha vitrine. Quer a comenda quer a medalha de bronze 
estão guardadas carinhosamente em casa 
pois tenho nelas um orgulho indescritível.
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FAZ A DIFERENÇA. 
CONTRIBUI PARA O SUCESSO 
DOS NOSSOS ATLETAS.

Ao doares 0,5% do teu IRS, 
os nossos atletas �cam a ganhar.
É simples e não afeta em nada 
o teu reembolso.
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