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José Pavoeiro é o novo presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com De�ciência (FPDD), eleito por todos os �liados por unanimidade.

O novo presidente tem para este mandato como principais objetivos:  a estabilidade 
económico-�nanceira da federação, consolidar relações internas e externas, isto é 
haver uma maior colaboração e entendimento entre as diversas federações, associa-
ções e com o CPP.

Uma das grandes motivações da sua candidatura é evidenciar a importância do 
desporto adaptado tanto no sentido psicológico e físico nas pessoas com de�ciência. 
Deste modo, pretende uma mudança de mentalidades, levando o desporto adaptado 
o mais próximo da população em geral, dando-lhes a conhecer os feitos dos nossos 
atletas e de todas atividades desenvolvidas por eles e pela federação.
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6º  Meeting Internacional de Atletismo de Tunes
A delegação portuguesa constituída 
pelos atletas, Eduardo Sanca, Lenine 
Cunha, Maria Graça Fernandes, Nelson 
Gonçalves, Raquel Cerqueira e Tiago 
Duarte, acompanhados pelos técnicos 
José Costa Pereira e Hélder Silva estiveram 
presentes no 6º Meeting Internacional de 
Atletismo de Tunes, que decorreu entre 23 
e 28 de Março.

A performance dos nossos atletas 
estiveram de acordo com as expetativas 
neles depositados, conseguindo bons 
resultados para Portugal.

Um dos grandes momentos deste 
meeting foi o record pessoal da atleta 
Maria Graça Fernandes, passando 3.82 
metros para 4.14 metros, em salto de 
comprimento. 

Também nas outras provas, os outros 
atletas portugueses conseguiram atingir 
classi�cações de topo, no peso Nelson 
Gonçalves F11 obteve o 2º lugar, Eduardo 
Sanca F12 conseguiu o 3º lugar e Tiago 
Duarte F20 o 4º lugar.

No salto em comprimento, Lenine Cunha 
alcançou o 3º lugar e Tiago Duarte F20 
conseguiu o 5º lugar.

 Já a atleta Raquel Cerqueira alcançou a 
medalha de ouro nos 100 metros e nos 
200 metros atingiu a sua melhor marca da 
época, 27.86.



© 2011 - Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência news 3

N
ew

sl
et

te
r

E
di

çã
o 

nº
 2

0/
/ A

br
il 

20
12

X Encontro Desportivo no Colégio Vasco da Gama 
A Cooperativa de S. Pedro – Barcarena e o 
Colégio Vasco da Gama, organizaram no dia 28, 
um dia dedicado a atividades desportivas e de 
convívio que visa proporcionar aos jovens um 
dia diferente, incentivando à interação, à 
prática desportiva por lazer e estimulo à 
competitividade de uma forma saudável, 
vivenciando assim, valores importantes no 
quotidiano.

Esta iniciativa surgiu em 2002, com base na 
ideia do professor de educação física do 
colégio, Professor Sandro, que pretendia juntar 
jovens com e sem de�ciência num mesmo 
espaço, com diversas atividades desportivas, 
proporcionando assim um ambiente educativo 
e de lazer.

De acordo com, o Diretor do Colégio, Rogério 
Teixeira, este encontro ao longo destes 10 
anos tem tido uma evolução bastante positiva, 
tanto a nível dos centros de reabilitação que 
são cada vez mais os que aderem, como 
também os voluntários que se oferecem para 
tornarem possível este dia.

A reação imediata por parte dos jovens é 
excelente e demonstram uma grande vontade 
em participar nas atividades, �cando ainda 
mais saliente essa satisfação com a declaração 
de um dos jovens com de�ciência, “Dias 
únicos, isto é que é inclusão”.

Contudo de acordo com o Rogério Teixeira o 
grande impacto será notável no futuro, no 
desenvolvimento da capacidade de interação 
com os outros, na autocon�ança e autoestima 
dos mesmos.

Esteve também presente o ex-jogador e agora 
treinador, Daúto Faquirá, demonstrando o seu 
interesse em associar a sua imagem a iniciativas 
que vinculem o desenvolvimento social dos 
nossos jovens, visto ter dois �lhos com a 
mesma faixa etária e considerar este género de 
iniciativas bastante importantes no seu 
desenvolvimento moral e social.
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Destaque
A 22ª Edição Meia Maratona Lisboa EDP 
realizou-se no dia 25 de Março, 
excedendo mais de 38 000 participantes.

Provas:
•CTT Prova de Deficientes Motores em 
Cadeira de Rodas;
•Meia Maratona Lisboa EDP;
•Minimaratona Vodafone;

A partida decorreu nas portagens da 
Ponte 25 de Abril, com exceção da prova 
de elite e dos CTT que teve início na 
estação dos caminhos-de-ferro, em Algés 
e ambas �nalizaram-se em frente do 
Mosteiro de Jerónimos.

Na CTT Prova de De�cientes Motores em 
Cadeira de Rodas estiveram presentes os 
atletas, Alexandrino Silva e Alberto Batista, 
que integram o Projeto de Preparação 
Paralímpica Londres 2012. O primeiro 
alcançou um reconhecido 8º lugar, sendo o 
primeiro português a chegar à meta, o 
segundo obteve o 11º lugar.
O grande vencedor da prova foi o inglês, 
David Weir com uma marca que lhe valeu o 
recorde do mundo, 00:43:41.

Na Meia Maratona EDP estiveram também 
presentes atletas do Projeto de Preparação 
Paralímpica Londres 2012, na área da 
de�ciência visual, Gabriel Machi, Joaquim 
Machado, Jorge Pina, Nuno Alves e Odete  
Fiúza.


