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A Fundação Manuel António da Mota foi a primeira entidade a apoiar a ADADA Porto. O que motivou essa 
decisão?

Tivemos o grato prazer de acolher a ADADA no auditório da Fundação no ato da primeira tomada de posse dos eleitos 
para os seus órgão sociais, na presença dos atletas, técnicos, familiares e amigos da ADADA.
A Fundação que tem nas áreas social e educativa dois dos seus principais eixos estratégicos de intervenção, atribui ao 
desporto um papel fundamental como veículo integrador das pessoas com deficiência e um instrumento ao serviço do seu 
bem-estar. A ADADA é, neste domínio, uma referência pelo trabalho desenvolvido e que teve já como corolário a conquista 
de títulos nacionais e internacionais por parte dos seus atletas. Não sendo este o aspeto mais importante, são todavia de 
enaltecer os êxitos já alcançados.

Como vê a evolução da ADADA Porto? Surpreendeu-se com o aumento das modalidades praticadas e os 
resultados obtidos, principalmente pela Natação Adaptada? 

A ADADA tem tudo para evoluir consolidando-se como resposta social e educativa, através do desporto, mas também 
promovendo outras atividades que possam concorrer para o sucesso educativo dos jovens praticantes. Os resultados obti-
dos na natação adaptada são reveladores da qualidade da sua gestão, do elevado profissionalismo do seu corpo técnico, 
da dedicação dos atletas, do espírito de sacrifício das suas famílias, vencendo e ultrapassando todas as dificuldades.

Como vê esta relação no futuro? Pensa ser possível concretizar esta parceria noutras áreas desportivas ou 
não-desportivas?

A Fundação, que apoiou e acreditou neste projeto desde os seus primórdios, mostra-se apostada em prosseguir a sua 
aposta, continuando a apoiar a ADADA na viabilização das suas atividades e no cumprimento da sua missão, tendo sem-
pre em vista as pessoas a quem se dirige – os atletas e suas famílias – que são a verdadeira razão de ser da sua existência.

DR.  RUI PEDROTO
Presidente da Comissão Executiva



  

Quase dois anos depois da publicação de estreia, não é por coincidência que o novo número da nos-
sa Newsletter começa hoje a ser distribuído, durante a IIIª Gala ADADA PORTO.

Escolhemos o dia em que premiamos os nossos campeões de 2016-17, numa cerimónia que propor-
ciona anualmente momentos de convívio e boa disposição entre atletas, treinadores, dirigentes, pais, 
familiares, associados e simpatizantes e que nos permite formalizar os protocolos estabelecidos du-
rante o ano com entidades que escolhem por parceira a ADADA PORTO.

Recordamos aqui o percurso desportivo da associação desde a sua criação até final da época tran-
sacta, enumerando competições e eventos, mencionando acordos com entidades externas, dando voz 
a parceiros e patrocinadores e - os últimos são sempre os primeiros - apresentando individualmente 
quem diariamente trabalha para ser um exemplo de sucesso desportivo: os treinadores e os pratican-
tes que actualmente integram a ADADA PORTO.

Quase todos – entretanto alguns se juntaram a nós e outros saíram - contribuíram para um feito que 
fica para a posteridade: a conquista da primeira edição do Campeonato Nacional de Natação Adap-
tada, título colectivo criado pela Federação Portuguesa de Natação em 2016-17 e atribuído à equipa 
com mais pontos no somatório dos Campeonatos Nacionais de Inverno e de Verão. O primeiro lugar 
da lista de vencedores constará, para sempre, um nome: ADADA PORTO.

A nível directivo e administrativo, o objectivo traçado foi a viabilização material e financeira de um 
projecto que nasceu com a Natação Adaptada. Reunimos as condições necessárias para que cres-
cesse sustentadamente, com especial relevo para o aumento do número de treinadores e terapeutas 
que foi acompanhando equilibradamente a chegada de novos praticantes. Demos-lhe assim corpo e 
robustez para depois o enriquecermos com a Patinagem, o Paravólei e muito recentemente a Hipote-
rapia, as actuais modalidades da ADADA PORTO. 

Faltava-nos contudo uma morada de referência, um espaço para trabalhar, reunir, guardar material 
administrativo e desportivo, expor troféus e outras lembranças. Com a ajuda da Portolazer, que nos 
arrenda em condições simbólicas uma sala que renovámos integralmente no Pavilhão Municipal do 
Lagarteiro, preenchemos finalmente essa lacuna no final de 2017. A sua localização no interior do pa-
vilhão proporciona-nos também mais soluções para a prática das modalidades, com a possibilidade 
de utilizarmos o ginásio e o pavilhão. Existe agora uma “casa” onde é possível receber condignamente 
quem quer visitar a ADADA PORTO.

Viramos a página sobre um ciclo de três anos que superou desportivamente as expectativas iniciais 
mais otimistas. Os nossos atletas venceram tudo o que havia para vencer a nível nacional e através 
de várias participações em provas no estrangeiro deram a conhecer o nosso nome, divulgando e hon-
rando simultaneamente o da cidade, o da região e o do país. Somos a ADADA PORTO!

Do tanto que foi sonhado, bastante já foi concretizado. Mas as vitórias são efémeras e não nos dei-
xamos iludir. Para manter este nível de resultados e continuarmos a ser procurados por cada vez mais 
praticantes, muito pode ainda ser feito na ADADA PORTO.

Viva a ADADA PORTO!

O Presidente da Direcção,

EDITORIAL



NATAÇÃO ADAPTADA 
2014-2015

2015 | 01 | 10 e 11  - I Troféu Fogaceiras 
– Santa Maria da Feira

2015 | 02 | 07 e 08 - Campeonatos 
ANDDI de Natação de Inverno
– Mealhada

2015 | 01 | 21 - Torneio ANDDI 
de Natação de Inverno 
- Barcelos 2015

2015 | 02 | 20 e 21 - Campeonato 
Nacional de Inverno 
- Vila Franca Xira

2015 | 05 | 09 e 10 - 
Campeonato Nacional 
Verão -  Póvoa de Varzim

2015 | 07 | 16 a 19 - Jogos 
Paralímpicos Europeus da 
Juventude - Varazdin, Croatia

2015 | 07 | 07 - XI Jogos 
do Eixo Atlântico

2015 | 04 | 16 a 19 - Internatio-
nale Deutsche Meisterschaften
- Berlim 2015

2015 | 06 | 06 e 07 - 2º Torneio Cidade 
de Natação Adaptada 
– Cidade do Porto
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23       7         6

NATAÇÃO ADAPTADA
2015-2016

2015 | 11 | 28 e 29 I Campeonato  
Zonal de Inverno - Zona Norte 
ARNN - Aveiro

2016 | 01 | 16 e 17 - Troféu das  
Fogaceiras - Santa Maria da Feira

2015 | 11 | 07 a 12 - Cam-
peonato da Europa Open 
de Natação DSISO 2015 - 
Loano, Itália

2015 | 12 | 12 e 13 - I Campeonato 
Zonal de Inverno - Zona Norte 
ANNP - Póvoa de Varzim

2016 | 01 | 21 e 24 
- Open da Croácia - Split

2016 | 07 | 31 - III Meeting Inter-
nacional Sra. d’Agonia em Águas 
Abertas - Viana do Castelo

2016 | 03 | 05 e 06 
Campeonato Nacional 
de Inverno  
- Vila Franca de Xira

2016 | 06 | 18 e 19  
Campeonato Nacional de Verão 
- Póvoa de Varzim

2016 | 02 | 06 e 07 - 3º Torneio Cida-
de de Natação Adaptada - Cidade 
do Porto

2016 | 04 | 30 a 05 | 07 
Campeonato da Europeu de 
Natação IPC 
- Funchal 2016
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40       12        5

21       14       12

10        1         2

2 7       18       11

29       10       7



17       10       10
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2016 | 12 | 17 - Encontro Natação 
Adaptada do FCPorto

2017 | 01 | 21 e 22 - Troféu das  
Fogaceiras - Santa Maria da Feira

2017 | 01 | 07 e 08 - Campeonato 
Regional de Inverno ANNP  
- Recarei 

2017 | 02 | 18 e 19 -  
Campeonato Nacional 
Inverno - Mealhada

2017 | 03 | 30 a 04 | 02  -  
Campeonato Nacional  
de Juvenis, Juniores  
e Absolutos PL – Coimbra

2017 | 05 | 20 e 21 - Campeonato  
Regional de Verão - Natação Adaptada
- Póvoa de Varzim

2017 | 04 | 29 e 30 -  
4º Torneio Cidade de Natação 
Adaptada - Cidade do Porto

 

2017 | 05 | 27 e 28  - X Meeting 
Cidade de Coimbra / XXIX  
Torneio Queima das Fitas 
– Coimbra

2017 | 03 | 18 e 19 - Campeonato Re-
gional de Inverno ARNN - Mirandela

2017 | 04 | 08 - III Amarante Swim 
Challenge - Amarante

NATAÇÃO ADAPTADA 
2016-2017

40       13        8

55      28       21

35       14        2
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2017 | 06 | 10 - XIII Torneio Sernor / 
Quinta do Paço - Vila Real

2017 | 06 | 24 e 25 - Prova de  
Preparação - ANDL - Leiria

201 | 7 | 07 | 05 -XI Jogos do Eixo 
Atlântico - Lugo, Espanha

2017 | 06 | 17 e 18 -  
Campeonato Nacional  
de Verão - Jamor

2017 | 07 | 03 a 09 -  
Internationale Deutsche 
Meisterschaften 
-  Berlim 2017

NATAÇÃO ADAPTADA 
2016-2017

Campeões Nacionais por Equipas 2016-2017

26       17        11

 6         1      

 1  
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PEDRO LIMA
• Coordenador Técnico da ADADA Porto
• Licenciado em Desporto e Educação 
Física
• Opção Complementar de Desporto de 
Alto Rendimento - Natação
• Membro do Conselho Consultivo da 
FPN - Natação Adaptada

RITA BARBOSA
• Treinadora de Natação Pura e Na-
tação Adaptada
• Licenciada em Educação Física e 
Desporto Escolar
• Mestrada em Treino de Alto Rendimento 
Desportivo
• Professora de Educação Física do 1º Ciclo
• Delegada de Treinadores da Ass. 
Região Norte da Fed. Port. Atividades 
Subaquáticas

FILIPE ALVES
• Treinador de Natação Nível I
• Licenciado em Educação Física e 
Desporto
• Mestre em Ensino da Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário 
• Formador Certificado de Suporte 
Básico de Vida
• Instrutor de Mergulho Subaquático

ANA SOFIA VILAR
• Psicomotricista / Treinadora de Natação
• Licenciada em Reabilitação Psicomotora 
e Pós-Graduação em Psicomotricidade
• Curso de Treinadores de Natação 
Grau I/ Monitores de Natação.
• Curso de Formação Inicial de Forma-
dores - Formadora
• Curso Ensino da Natação
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Ana Branca Sampaio Ana Catarina Machado André Trigueira Barbara Lopes Beatriz Almeida Bruno Guimarães

Cristiana Neto Filipe Cardoso Francisca Ferreira Francisco Montes Inês Ferraz Joana Rego

João Campos João Pedro Pinho Jorge Ribeiro José Fernandes José Pinto Luis Monteiro

Mafalda Soares Marcelo Eusébio Pedro Rodrigues Renata Pinto Rita Santos Susana Gouveia

COMPETIÇÃO
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Bruno FerreiraAndré Amaro Domingos Moreira Francisca Sousa Francisca Vilela Francisco Madeira Francisco Neto

Isaac SousaFrancisco Sottomayor Ivan Braga João Pedro Almeida José Luís Madeira Leonor Almeida Lucas Mota

Margarida SottomayorManuel Amorin Martin Cunha Miguel Barros Pedro Duarte Pedro Moreira Raquel Dias

Santiago SilvaSalvador Mota Tiago Amaro Tomás Vieira Vasco Cunha

INICIAÇÃO à NATAÇÃO e TERAPIAS
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PARAVÓLEI

HIPOTERAPIA

PATINAGEM

SARA PINTO
• Treinadora de Patinagem Artística 
Adaptada
• Licenciada em Educação de Infância
• Coordenadora de CAO na APPACDM 
da Maia
• Atleta de Patinagem Artística federada,  
durante 18 anos, com participação em 
campeonatos nacionais e internacionais.

Orientada pela Profª Sara Pinto, antiga 
praticante da modalidade, a Patinagem 
Adaptada na ADADA PORTO um caso 
único em Portugal, país onde o desporto 
sobre patins conhece uma tradição mais 
vincada no hóquei.
A prática desta variante por parte de 

crianças e jovens com deficiência permite a obtenção de resultados significativos, não só na melhoria do 
equilíbrio e da coordenação motora como também ao nível da autoconfiança e da autoestima.

Aceitando o desafio da Federação 
Portuguesa de Voleibol, a ADADA 
PORTO iniciou em 2016-17 a acti-
vidade do Paravólei, que engloba 
o Voleibol Sentado, dirigido para 
pessoas com deficiência motora e 
multideficiências e o Involei, direc-
cionado para pessoas com defi-
ciência intelectual.
A FPV tem organizado alguns even-
tos de exibição com o intuito de 
divulgar esta modalidade junto da 
população com deficiência e está 
já a delinear o quadro competitivo 
que permitirá à modalidade dar o 
salto qualitativo que já justifica.

Em parceria com a 
AEPM Ass. Equitera-
pêutica do Porto e 
Matosinhos, a ADADA 
PORTO inicia o ano de 
2018 com uma nova 
modalidade: a Hipote-
rapia.
Sendo uma das for-
mas de terapia com 
resultados mais visíveis 
nos vários tipos de de-
ficiência, esta activida-
de será uma alternati-
va muito apreciada à 
oferta já existente na 
ADADA PORTO.



A parceria entre a Rumo à Vida e a ADADA Porto leva já cerca de um ano. Em que medida tem sido benéfica 
para a RaV?
A parceria com a ADADA tem permitido à Rumo à Vida facultar aos seus alunos e utentes atividades físicas adaptadas, 
devidamente estruturadas nas modalidades de natação e educação física e monitorados por profissionais qualificados 
imbuídos num espírito de trabalho coletivo, tendo como foco principal a evolução e bem-estar de cada aluno. Esta par-
ceria, assenta numa base comum de valores e também numa visão de crescimento e desenvolvimento de competências, 
através da prática desportiva. 
Aconselharia outras instituições a fazer a mesma opção de confiar a atividade física dos seus utentes a pro-
fessores qualificados, externos à RaV? Vê nisso alguma vantagem?
É fácil aconselhar um profissional quando sentimos o seu empenho e vivenciamos a eficácia dos resultados obtidos. A 
atividade física para a Rumo à Vida é de importância vital, fazendo parte das metas de evolução definidas para cada um, 
quer como objetivo final, quer como meio para alcançar o melhor desempenho noutras valências. Para isso é necessário 
termos um serviço prestado por profissionais que, embora alinhados com o plano definido pela equipa multidisciplinar, es-
tão também focados no seu trabalho com cada individuo, respeitando as suas limitações e trabalhando todos os dias para 
a superação, pondo a descoberto as suas potencialidades.
O facto dos v/ utentes terem aulas de Natação e Educação Física com os treinadores da ADADA Porto, abre-lhes 
as portas da competição. Qual o significado para eles e para as suas famílias?
A competição, por nós, é sempre bem vinda e saudável, desde que signifique alegria, crescimento pessoal sem ansiedade, gan-
ho de responsabilidade e auto estima. Enquanto estes pressupostos se verificarem nas vivências dos próprios e seus familiares, 
a competição será sempre bem vinda.
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PARCERIAS 

A ADADA PORTO tem estabelecido várias parcerias que se traduzem em mais-valias mútuas: disponibilizar aos seus praticantes e 
suas famílias os serviços das entidades parceiras em condições vantajosas e integrar alguns associados dessas entidades nas suas 
actividades, proporcionando-lhes uma prática desportiva de qualidade, orientada por profissionais competentes.
Algo diferente é a cooperação existente com a Rumo à Vida desde há cerca de um ano. Neste caso, são os treinadores da ADADA 
PORTO que se deslocam às instalações da associação, ministrando as aulas de Natação e Educação Física, de acordo com o 
plano curricular e horário da instituição. Alguns dos jovens que frequentam a Rumo à Vida já participaram em provas em represen-
tação da ADADA PORTO. Não sendo o objectivo principal, e mediante cumprimento de objectivos mínimos, poderemos no futuro 
assistir à inclusão de alguns dos elementos mais aptos na competição federada.

RUMO À VIDA

ENGª. ANABELA GONÇALVES
Presidente da Direção

António RuiAdriano Pinto Brian Pedreira Cristiana Santos Daniela Vieira Elísio Miguel

Filipe Mesquita Guilherme Barbot Joana TomásGuilherme Campos João Abreu João Henrique John Peterson

Liliana Correia Nuno Ferreira Patrícia Góis Pedro Sousa Rafael Martins Rita Caldeira

Sara Félix

Sandro Oliveira

Sara Mineiro Sofia Chagas Vera RodriguesTomás Vieira Vítor Leal
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PARCERIA - ELOS

PARCERIA - CUP

ENGª. ANABELA GONÇALVES
Presidente da Direção
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PARCERIA - RE-AGIR

PARCERIA - I.SENSE
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PARCERIA - CLIP

PARCERIA - MAIS SAÚDE

O CLIP apoia a ADADA Porto desde a sua criação, através da cedência da sua piscina para treinos. Aceitou 
o pedido sabendo que não traria qualquer mais-valia para o próprio Colégio. O que o levou a aceitar?
Tive conhecimento deste projeto na sua fase inicial. O meu amigo Fernando Eusébio falou-me da ideia de criar um clube 
e as dificuldades e entraves que enfrentava. Inicialmente até propôs pagar um aluguer, pois sabia que alugávamos a en-
tidades externas ao Colégio. Começaram de imediato a treinar e depois fariamos contas. Obviamente que nunca fizemos 
contas, e tivemos o previlégio de ser um dos primeiros parceiros da ADADA e ter ajudado a lançar este projeto e essa é a 
grande mais-valia para o Colégio, ter ajudado num momento crítico e dificil. … daquelas situações em que o sentimento 
de Dar, dá mais prazer do que receber.  
 
Tem-se surpreendido com a evolução deste projecto?
À partida diria que tem surpreendido, porque lançar um projeto destes dá um grande trabalho, enfrentam-se muitas bar-
reiras e dificuldades, tem que se bater a muitas portas e nem todas as promessas se cumprem. Contudo, esta evolução 
não é de facto surpreendente, porque também sou testemunha do trabalho, dedicação e grande paixão com que as pes-
soas se empenharam desde o início. Quando se consegue conciliar boas vontades, liderar e motivar as pessoas em torno 
de uma causa tudo tem que correr bem. Os resultados falam por si.
 
Acha possível que esta parceria entre o CLIP e a ADADA Porto evolua para novas formas? 
Os projetos solidários fazem parte da cultura deste Colégio, portanto estamos recetivos a novos projetos e parcerias.

DR.  FRANCISCO MARQUES
Administrador 
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Conseguir um local que preenchesse simultaneamente vários requisitos como sediar os serviços administrativos da associação, 
realizar terapias, organizar sessões de formação para pessoas com deficiência e seus familiares e, a médio prazo, criar uma sala 
de apoio escolar foi desde o primeiro ano de actividade da ADADA PORTO um objectivo primordial.
Na parte final de 2017 foi possível, com o apoio da Portolazer, concretizar esse desejo através do arrendamento, no pavilhão Mu-
nicipal do Lagarteiro, de duas salas que recuperámos totalmente e que nos oferecem as condições necessárias neste momento.
Por outro lado, esta localização permite-nos a utilização das infraestruturas existentes no pavilhão: gabinete médico, balneários, 
ginásio e sempre que possível, o próprio recinto desportivo do pavilhão.
Sem dúvida, um meio essencial para o crescimento que idealizámos para a ADADA PORTO.

INSTALAÇÕES
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O Grupo Os Mosqueteiros é um dos principais patrocinadores da ADADA Porto. Em que medida se identific-
aram com o projeto para decidirem apoiá-lo?

O grupo Os Mosqueteiros identifica-se com o espírito de superação face às adversidades assumido pelos atletas, seus 
familiares e dirigentes da ADADA. Da identificação de percursos ao apoio foi uma evolução natural. O grupo Os Mosquet-
eiros, presente em Portugal há mais de 25 anos, cresceu em meios rurais, localidades onde as empresas da grande dis-
tribuição não mostravam ter qualquer tipo de interesse. Hoje, mercê do mesmo espírito de superação com que os atletas 
da ADADA vivem o seu dia-a-dia, o Grupo ocupa uma posição relevante no setor da distribuição. Nascida há pouco mais 
de três anos, a ADADA está brilhantemente a seguir um percurso de sucesso pelos resultados obtidos, com esforço, ded-
icação e empenho, que queremos que seja o nosso também. Desta forma, acreditamos que não poderíamos deixar de 
estar presentes logo desde a origem, apoiando esta iniciativa.

Consideram possível fortalecer esta parceria noutro tipo de iniciativas? Quais?

É comum ouvir dizer que ‘em equipa vencedora, não se mexe’. Mas é sempre possível melhorar. Assim, e dada a identificação 
de valores e do espírito de missão de ambas as partes, estamos disponíveis para analisar formas de reforçar a colaboração 
entre a ADADA e o grupo Os Mosqueteiros. Em conjunto será possível encontrar novos formatos de apoio a projetos espe-
cíficos, sem descurar o todo que é o formato atual da nossa parceria.

Que mensagem podem deixar a outras empresas privadas para as incentivar a apoiar instituições como a nossa?

A singularidade do nosso Grupo deve-se ao facto de ser constituído por empresários independentes, que, sob diferentes insígni-
as, perseguem os mesmos objetivos de sucesso individual e coletivo. A preocupação com a comunidade em que nos inserimos 
é um dos motores do nosso desenvolvimento e uma forma de estar em sociedade. A nossa missão é entregar ao consumidor o 
melhor ao melhor preço, defendendo que neste cenário a responsabilidade social e os preços baixos são compatíveis. O apoio 
que o Grupo Os Mosqueteiros dá à ADADA, reflete as nossas responsabilidades para com a comunidade em que nos inserimos 
e vai mais além, pela identificação de valores de que falámos inicialmente. 
É ainda importante reafirmar que o grupo Os Mosqueteiros tem na sua génese a interajuda – o mesmo espírito que se vive no 
seio da ADADA, nunca deixando de investir nos outros, estabelecendo parcerias com associações e empresas locais, impulsion-
ando a vida das localidades em que estão implantados os nossos pontos de venda. 
Para nós faz todo o sentido apoiar a ADADA e acreditamos que outras empresas privadas entendam a responsabilidade social 
de forma semelhante.

DR.  JOÃO MAGALHÃES
Administrador 



Pavilhão Municipal do Lagarteiro | Rua Francisco Xavier Esteves | 4300-005 Porto
www.adada.pt | geral@adada.pt 
www.facebook.com/pages/ADADA-Porto-Associação-de-Desporto-Adaptado-do-Porto/

Filiações

Patrocínios

Main Sponsors

Parcerias

MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA


