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A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência organizou, nos dias 10 e 11 de Junho de 2011, 
os Jogos de Portugal Coimbra 2011.

Os “Jogos de Portugal Coimbra 2011” são um evento multidesportivo, que reuniram 
cerca de 1000 atletas e técnicos, de 15 modalidades de desporto para pessoas com deficiência.

A cerimónia de abertura, dia 10 de Junho, para além dos discursos oficiais, ficou marcada por um desfile dos participantes 
e pela formação do logótipo dos Jogos por partes dos participantes no evento, pela actuação de um coro infantil 

e da fadista Kátia Guerreiro que entoou o hino nacional. 
Para encerrar, contámos com o concerto solidário do cantor Mickael Carreira.
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No atletismo, destacamos, os atletas surdos Messias Dias nos 10000 metros, Dina Oliveira e Catarina Marques nos 5000 metros, 
ao conseguirem obter os mínimos A para os Surdolímpicos Atenas 2013 e para o Campeonato da Europa, em Kayser, na Turquia.

A nível paralímpico, foram vários os atletas que conseguiram a confirmação de mínimos prolongando, assim, a permanência no Projecto 
de Preparação Londres 2012, destacando-se, ainda, o resultado do atleta Hugo cavaco, deficiência visual, que lhe permitiu a entrada 
neste mesmo Projecto.

A natação viu 8 recordes nacionais a serem batidos e no basquetebol em cadeira de rodas a APD Leiria sagrou-se vencedora 
da Taça de Portugal. 
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O Boccia foi a modalidade com o calendário mais preenchido. A prestação dos atletas desta modalidade conduziu ao anúncio dos que 
integram a selecção que vai representar Portugal em Cheshire, Inglaterra, no Meeting Internacional, no mês de Julho.

A jornada desportiva contou, ainda, com o Grande Prémio de Ciclismo, final da Taça de Basquetebol e Futsal da deficiência intelectual, 
Futebol 7, torneio de Futsal da deficiência auditiva, Campeonato Nacional e Open de Ténis de Mesa.

O escalão juvenil esteve representado no Torneio do Goalball, tendo estes atletas recebido a visita em campo dos guarda-redes e do 
presidente da Associação Académica de Coimbra, que experimentaram e fizeram uma pequena demonstração em campo.

O Remo Indoor, a Tricicleta, o Andebol em cadeira de rodas e a Orientação foram as modalidades de demonstração, que pelo seu carácter 
inovador prometem a captação de mais praticantes.



Rua Presidente Samora Machel, Lote 7 –  Lj.ª Dt.ª
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O destaque

Surf For All
 
Nos dias 18 e 19 de Junho de 2011, a Praia do Castelo, na Costa de Caparica volta a ser um dos palcos 
para as comemorações do Dia Internacional de Surf em Portugal.

Surf For All é destinado a pessoas com deficiência motora, visual ou cognitiva, que possuam interesse 
em experimentar um dos desportos mais estimulantes e intensos que exist.

É um evento estritamente gratuito e pretende apenas promover a inclusão social de pessoas com deficiência, 
evidenciando a igualdade de oportunidades na prática desportiva.

Para mais informações:

Tiago Rodrigues -  938115647 - duckdive@live.com.pt


