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Decorreu no passado sábado, o Campeonato Nacional de Atletismo 2012, na 
Pista Municipal de Quarteira.
Com a presença de 40 participantes, entre os quais 24 atletas inseridos no 
Projeto de Preparação Paralímpico Londres 2012 e três seleções presentes, 
Brasil, Cabo Verde e Moçambique.

Este campeonato ficou marcado pelo recorde nacional da atleta Raquel 
Cerqueira (F20), no salto em comprimento, que já durava há 14 anos. Maria 
Graça Fernandes (F38), também atingiu um novo recorde, batendo assim o seu 
anterior conseguido na Tunísia.

Por outro lado, no peso,  Inês Fernandes (F20) alcançou a melhor marca 
mundial do ano. Foram, também confirmados mínimos de participação para 
Jogos Paralímpicos Londres 2012 pelos restantes atletas do Projeto.

Por último realçamos ainda, a grande promessa para os Jogos Paralímpicos Rio 
2016, nos 1500 metros, o jovem atleta Cristiano Pereira que fez uma excelente 
performance neste campeonato.
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Rock in Rio - Inauguração da Ciclovia
Ontem por volta das 11h00,foi inaugurada 
pelo Rock in Rio a ciclovia que faz a ligação 
entre os percursos  Ben�ca - Olaiais e Parque 
das Nações - Olaias.

Esta ação contou com a presença do 
Presidente da Câmara de Lisboa, António 
Costa, o Vereador da Câmara de Lisboa, José 
Manuel Caetano e a Vice-presidente Execu-
tiva do Rock in Rio, Roberta Medina.

A FPDD esteve presente nesta grande ação 
com a participação de diversos atletas do 
Projeto de Preparação Paralímpica Londres 
2012, como também com o Presidente, José 
Pavoeiro e a sua Embaixadora, Bibá Pitta.

Agradecemos também a colaboração da 
Federação Portuguesa de Ciclismo que 
disponibilizou guias para os nossos atletas 
com de�ciência visual.
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Cerimónia de Entrega do Donativo de Natal 2011
O Grupo AdP – Águas de Portugal tem vindo, nos últimos 
3 anos, a apoiar a Seleção Nacional de Natação Adap-
tada, complementando a sua preparação desportiva. “As 
nossas Estrelas”, nome deste projeto, tem por base 
angariar verbas, na época natalícia, tendo a colaboração 
de todos os trabalhadores das empresas do grupo AdP.

Na manhã de dia 8, na sede do Grupo AdP realizou-se a 
cerimónia de entrega do donativo relativo ao Natal 2011, 
onde estiveram presentes vários elementos do Governo, 
a saber: a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, Dra. Assunção Cristas, o 
Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança 
Social, Dr. Marco António Costa e o Secretário de Estado 
do Desporto e da Juventude, Dr. Alexandre Mestre.

Como forma de agradecimento e de valorização do 
apoio cedido pelo Grupo ADP, também estiveram 
presentes os atletas das Seleção Portuguesa de 
Natação Adaptada e o Presidente da Federação Portu-
guesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, José 
Pavoeiro.
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Destaque

Data: 30 Maio 2012, quarta-feira

Horário: 10:30 às 17h00

Local: Praça da Figueira, Lisboa

Um dia diferente para pessoas com ou sem deficiência, onde pretendemos 
disponibilizar um programa de atividades desportivas e de lazer, pleno de 
emoção, tornando-o único e cheio de momentos inesquecíveis.

Desta forma, temos como principal objetivo informar sobre o desporto adaptado 
e a sua importância para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, como também proporcionar novas experiências, sendo assim, um 
dia de convívio e de diversão.

Da (D)e�ciência à E�ciência


