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3 Decorreu em Sever do Vouga, na Biblioteca Nacional, nos passados dias 16 e 17 
de fevereiro a primeira iniciativa do projeto "Um Rio para Todos", que contou 

com o apoio da Fundação EDP.

Esta iniciativa teve como foco a formação a técnicos para trabalhar com pessoas 
com de�ciência, dando relevância à canoagem, mas que de alguma forma está 

também genericamente ligada ao desporto adaptado em geral.

Estiveram cerca de 21 participantes, mostrando-se motivados para compreender 
melhor o desporto adaptado, mantendo ao longo da formação uma atitude ativa, 

principalmente na parte prática.
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Cerimónia de Entrega dos Prémios de Obtenção de Resultados de Mérito
A Cerimónia de Entrega dos Prémios de 
Obtenção de Resultados de Mérito 
Desportivo 2012 realizou-se no dia 18 de 
fevereiro de 2013, no auditório do Centro 
de Medicina Desportiva de Lisboa, no 
Estádio Universitário.

Os prémios de reconhecimento de valor e 
mérito foram atribuídos aos praticantes 
desportivos nas mais diversas disciplinas 
das modalidades integradas no programa 
olímpico que alcançaram os três primeiros 
lugares nos Jogos Olímpicos, Campeona-
tos do Mundo ou Campeonatos da Europa 
e a todos os atletas com de�ciência que 
também se classi�caram num dos três 
primeiros lugares nos Jogos Paralímpicos, 
Taça do Mundo de Boccia, Campeonatos 
do Mundo ou Campeonatos da Europa, 
nas disciplinas das modalidades integra-
das no programa dos Jogos Paralímpicos.

É com enorme orgulho que a Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com De�ciência vê os seus atletas serem 
reconhecidos por todo o seu esforço e 
conquistas. Os atletas premiados foram os 
seguintes:

Boccia Individual BC3
- José Carlos Macedo 

Boccia Par BC3
- José Carlos Macedo
-Luís Daniel da Silva
- Armando Costa

Atletismo
- Lenine Cunha
- Firmino Baptista
- Inês Fernandes
- José Monteiro
- Estafeta 4x100m

Estiveram ainda presentes nesta cerimó-
nia, o Presidente do Instituto Português 
do Desporto e da Juventude, Dr. Augusto 
Baganha, o Secretário de Estado do 
Desporto e da Juventude, Dr. Alexandre 
Miguel Mestre e o Presidente da Federa-
ção Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com De�ciência, Dr. José Pavoeiro.
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Campeonato Nacional de Boccia 2013
No �m-de-semana, dias 16 e 17 de 
fevereiro, no Pavilhão Multiusos de 
Guimarães, o Campeonato Nacional de 
Boccia 2013, zona Norte, da categoria de 
Individuais BC3.

José Carlos Macedo, do Sporting Clube 
de Braga, foi o grande vencedor da prova, 
seguido de Armando Costa (ARDA – 
Porto) e de Carlos Paiva da ADFA (Vila da 
Feira). Mário Peixoto e Eunice Raimundo, 
também do Sporting Clube de Braga, 
�caram na 5ª e 6ª posição. Mário Peixoto 
perdeu nos 1/4 de �nal com o seu colega 
de clube José Carlos Macedo por 3-4. 
Eunice Raimundo também quedou-se 
pelos 1/4 de �nal ao ser derrotada por 
Carlos Paiva da ADFA por 4-6.

A organização esteve a cargo da PCAND 
(Paralisia Cerebral – Associação Nacional 
de Desporto) e da Guimarães Cidade 
Europeia do Desporto 2013, com a 
colaboração da Associação de Paralisia 
Cerebral de Guimarães. Para além da 
competição de âmbito nacional, esta 
teve um papel muito importante visando 
a preparação de mais um evento de nível 
internacional, o Campeonato da Europa 
de Boccia 2013, a realizar no mês de 
junho, no mesmo Pavilhão Multiusos.

Nos  dias 23 e 24 de fevereiro, o Sporting 
Clube de Braga terá três atletas convoca-
dos para estágio da seleção nacional 
(Domingos Vieira, Eunice Raimundo e 
José Carlos Macedo, acompanhados por 
Américo Cunha, Carla Oliveira e Roberto 
Mateus), estágio a realizar também em 
Guimarães tendo em vista a preparação 

para o Campeonato da Europa de Boccia.
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Destaque
Pela primeira vez no passado �m-de-semana, 23 e 24 de 
fevereiro participaram quatro atletas de paraciclismo, no 
Campeonato Nacional de Pista, no Velódromo Nacional, 
em Sangalhos.

Os atletas André Vendas, Carlos Santos, Nuno Pedrosa e 
Telmo Pinão, uma vez mais demonstraram toda a sua 
determinação e ambição, aumentando a competitividade 
nesta modalidade.

Este tipo de ações são de extrema relevância não apenas 
para divulgar a modalidade, como também na criação de 
oportunidades competitivas da mesma, para se integrar 
no quadro competitivo nacional


