
N
ew

sl
et

te
r

FPDD news

© 2012 - Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência news 1

E
di

çã
o 

nº
 2

4/
/ j

un
ho

20
12

A PCAND vai organizar, em parceria com a Associação do Porto de Paralisia Cerebral e 
com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, o VII Torneio Internacional de 
Masters de Boccia.

A competição conta com a presença de quinze países e cerca de oitenta atletas, das 
diferentes categorias, a maioria dos quais estão quali�cados para os Jogos Paralímpi-
cos Londres 2012.

Prevê-se que esta seja uma competição de grande qualidade, proporcionando aos 
jogadores nacionais uma oportunidade de preparação ao mais alto nível.

Selecionadora Nacional: Helena Bastos

Seleção Nacional:
João Paulo Fernandes; Abílio Valente; 
Fernando Ferreira;Cristina Gonçalves; 
José Macedo; 
Armando Costa; Luís Silva; 
Susana Barroso e Domingos Vieira.
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“Começar Pelo Inicio!”: Ação de Atletismo no Jamor
A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com De�ciência inluido no projeto“Começar pelo 
Inicio” fez uma Centro de Alto Rendimento do 
Jamor. Este projeto visa o desenvolvimento da 
prática juvenil e teve início com uma ação de 
atletismo para jovens com de�ciência visual.

O Centro Helen Keller foram os convidados para esta 
ação, onde os jovens tiveram a possibilidade de 
experimentarem diversas disciplinas da modalidade 
de atletismo, tais como, o salto em comprimento, 
salto em altura, lançamento de peso e velocidade.

A apadrinhar esta ação estiveram presentes os 
atletas Nelson Évora e Francis Obikwelu, ambos 
grandes referências do atletismo português.
Agradecemos ainda a presença e colaboração do 
treinador destes dois atletas olímpicos, o Professor 
João Ganso que proporcionou a estes jovens uma 
tarde diferente e a possibilidade de experimenta-
rem nas diversas disciplinas.
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Da (D)eficiência à Eficiência!
A FPDD teve como principal objetivo 
informar sobre o desporto para pessoas 
com de�ciência e a sua importância da 
prática desportiva para a melhoria de 
qualidade, como também proporcionar 
novas experiências.

No dia 30 de maio, a Praça da Figueira foi 
palco de um dia diferente para pessoas 
com e sem de�ciência repleto de 
atividades desportivas e de lazer. 

Com este dia, a FPDD pretendeu propor-
cionar às pessoas que ali passavam, a 
possibilidade de experimentarem 
diversas atividades adaptadas, como foi o 
caso do andebol em cadeira de rodas, 
boccia, basquetebol em cadeira de rodas, 
futebol para cegos, goalball, ténis em 
cadeira de rodas e voleibol sentado. Como 
também, a possibilidade de interagir com 
diversos atletas do Projeto de Preparação 
Paralímpica Londres 2012 que estiveram 
presentes, David Grachat, Gabriel Potra, 
Hugo Cavaco, Luís Gonçalves, Nelson 
Lopes e Simone Fragoso.

Estiveram ainda alguns dos nossos 
convidados, o Presidente do Instituto 
Nacional de Reabilitação, José Serôdio, 
o Assessor do Vereador do Desporto, 
Vitor Hugo, a Vice- Presidente do Rock in 
Rio, Roberta Medina, a Coordenadora 
do Projeto Social Rock in Rio, Dora 
Palma e a Embaixadora da FPDD, Bibá 
Pitta que inclusive participaram em 
algumas das nossas modalidades.
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Destaque
Amanhã, dia 2 de Junho pelas 11 horas, Lisboa irá receber na Pista Moniz Pereira, o II 
Europeu Aberto de Tricicleta seguindo a indicação do Projecto Internacional para o 
Desenvolvimento da Tricicleta que delineou que a partir de 2012 os campeonatos 
internacionais da modalidade deveriam ser realizados fora da Dinamarca para uma 
maior dinamização e envolvência de outros países.

Nesse sentido, Portugal organiza o Campeonato Europeu Aberto, Lisboa 2012, que 
decorrerá no próximo sábado, dia 2 de Junho. Para além desta competição, o campe-
onato nacional decorrerá em paralelo com a prova internacional, pelo que os atletas 
portugueses irão participar.

Deixamos desde já o convite a todos os interessados para aparecerem e aprenderem 
um pouco mais sobre uma modalidade recente e com muitas potencialidades.

Todas as informações sobre o Campeonato e resultados disponíveis em www.fpdd.org 
e www.pcand.pt.  


