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As nossas mascotes têm por missão promover a nível nacional o desporto adaptado, evidenciando que, todas as pessoas 
independentemente da sua deficiência, podem praticar uma modalidade desportiva. 

Assim sendo, criamos 5 mascotes que representam as cinco áreas de deficiência:
       Intelectual; Visual; Paralisia cerebral e deficiências neurológicas afins; Amputados, lesionados medulares e les autres; Auditiva.

Contudo, apesar de representarem as cinco áreas, nenhuma das mascotes está directamente ligada a uma em específico.
Juntas representam a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, com o intuito de motivar o desenvolvimento de 

actividades físicas para pessoas com deficiência.
Por outro lado, pretendemos conseguir uma maior interacção com o público criando um elo de ligação físico e emocional com a mesma.

Desta forma, a FPDD vai abrir um concurso no facebook, 
onde todas as pessoas podem sugerir os nomes para as nossas mascotes e as mais votadas e aliciantes serão aceites e postos em prática.
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A Feira de Educação Especial realizar-se-á no dia 20 de Maio de 2011, nos jardins 
Vasco da Gama, em Belém.
Está a ser organizada pelo subgrupo de trabalho Educação Inclusiva da Comissão
Social Inter-Freguesias de Santa Maria de Belém e de S. Francisco Xavier, inserida na 
Rede Social de Lisboa que tem como principal objectivo a atenuação da pobreza e 
exclusão através do desenvolvimento social local.
Por outro lado, este evento pretende, também, divulgar as entidades que desenvolvem 
trabalhos e apoiam crianças/jovens com necessidades educativas especiais e as respectivas famílias.

Feira de Educação Especial

Edição # 2



3

N
EW

S

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência © 2011 

Newsletter
Maio 2011

Resultados 

Este fim-de-semana realizou-se, na cidade de Barcelona, o Meeting de L’Hospitalet. 
O evento teve o maior nível dos últimos anos, contando com a presença de diversos 
campeões do atletismo adaptado espanhóis e internacionais.
Portugal marcou presença com três dos seus melhores atletas de deficiência visual: 
Jorge Pina, Ricardo Vale e Carlos Ferreira. 

Ricardo Vale, na prova de 5000 metros e Carlos Ferreira, na prova de 1500 metros, 
conseguiram obter os mínimos necessários para a manutenção no Projecto de 
Preparação que visa a participação nos Jogos Paralímpicos Londres 2012. 
Infelizmente, a participação de Jorge Pina foi condicionada, que por motivos técnicos 
desistiu da competição.

Meeting de L’Hospitalet
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2620 - 061 Olival Basto -  Portugal  
Telefone: +351 219 379 950   Fax: +351 219 379 959
E -mail: info@fpdd.org   

Ficha Técnica :

www.fpdd.org|
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O evento Jogos de Portugal Coimbra 2011 foi apresentado em Lisboa, no dia 11 de Maio, 
numa conferência de imprensa, que decorreu no auditório do Montepio, na Rua Áurea.
Estiveram presentes :

Contámos, também, com muitos dos embaixadores do evento, como a Bibá Pitta , Carla Matadinho, Pedro Lima, 
Telma Monteiro,  entre muitas outras personalidades conhecidas do público.
Os Jogos de Portugal são uma iniciativa de promoção do desporto para pessoas com deficiência, onde vão participar cerca de 835 atletas em 15 modalidades. 
 

Conferência Imprensa | Apresentação Jogos Portugal

O destaque

 Leila Marques Mota, Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência; 
 Humberto Santos, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal; 

 Fernando Amaro, Director de Marketing do Montepio; 
 Fernando Silva, Director de Marketing do Continente; 

 Luís Providência, Vereador do Desporto e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra; 
 Célia Mateus, Directora de Marketing da Santa Casa da Misericórdia;

 Catarina Silva, Assistente de Marketing e Comunicação dos Hotéis Vila Galé.

Mais informações sobre o evento disponíveis em www.jogosdeportugal.org.


