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 A cidade do Funchal será a capital europeia da natação adaptada entre 
30 de Abril e 7 de Maio no 2016 IPC Swimming European Open Championships. 
550 nadadores em representação de 53 países, estarão concentrados durante 
uma semana no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, no centro da capital 
da Madeira, naquele que é considerado um dos mais importantes eventos 
de natação organizados em Portugal. 
 A 100 dias da competição, a organização a cargo da Federação Portuguesa 
de Natação em parceria com a Associação de Natação da Madeira, trabalha 
afincadamente nos derradeiros pormenores para receber os campeões europeus, 
mundiais e paralímpicos, transformando este evento numa verdadeira festa 
da inclusão, assim como, numa montra da Madeira, destino privilegiado para 
as atividades desportivas ligadas ao meio aquático, promovendo a capacidade 
organizativa nacional para grandes organizações internacionais.
 António José Silva, presidente do Comité Organizador e da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) assume: “queremos organizar o melhor evento de 
sempre. Queremos receber no Funchal muitos nadadores e seleções de outros 
países. É uma oportunidade para mostrarmos a grandeza do nosso país. É muito 
importante para FPN organizar este evento, fundamental para divulgar e promover 
os valores da igualdade e da natação para todos. "
 Xavier Gonzalez, Chief Executive Officer do International Paralympic 
Committee (IPC), considera que a "Madeira irá proporcionar um belo cenário 
para o IPC Swimming European Open Championships no Complexo Olímpico 
da Penteada, considerada uma das melhores piscinas da Europa”.
 

FUNCHAL É A CAPITAL EUROPEIA 
DA NATAÇÃO ADAPTADA EM 2016



Xavier Gonzalez “espera que o Europeu seja o momento perfeito para os nadadores 
garantirem a qualificação a apenas quatro meses dos Jogos Paralímpicos. Por outro 
lado, será um bom indicador da forma para aqueles que já reservaram os seus 
lugares”.
 O Campeonato da Europa de Natação Adaptada IPC 2016 será “aberto” 
a praticantes de outros continentes, naquele que é o último grande evento 
para obtenção de mínimos para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Todas as seleções 
europeias estarão representadas com os seus melhores atletas como será o caso 
da formação inglesa que já anunciou a presença de uma seleção com 25 nadadores 
e onde se destacam Ollie Hynd, Jessica-Jane Applegate e Josef Craig, medalhados 
nos Jogos Paralímpicos Londres 2012. 
 Os últimos Europeus foram realizados em Eindhoven, na Holanda, 
onde a Ucrânia terminou no topo da tabela de medalhas com 37 de ouro, 29 
de prata e 28 medalhas de bronze. A Rússia ficou em segundo lugar com 34 
medalhas de ouro, 32 de prata e 29 de bronze, enquanto a Grã-Bretanha terminou 
em terceiro lugar com 30 medalhas de ouro, 27 de prata e 16 de bronze.

O Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, inaugurado a 25 de Setembro 2004, 
é composto por um impressionante edifício de cinco pisos e inclui uma piscina 
de competição olímpica, uma piscina de saltos, uma piscina de 25 metros 
e uma piscina de treino. Essas piscinas sediaram em 2005 o Multinations Youth Meet 
e mais recentemente, em 2015 o Internacional Open Masters. As piscinas, com uma 
área bruta de 19.500 metros quadrados, estão localizadas no coração do Funchal, 
junto à Universidade da Madeira e ao Centro de Congressos.
 A piscina principal de 50 metros está equipada com uma plataforma amovível, 
que permite realizar outras competições, para além das de 50 metros, 
transformando-a em duas piscinas de 25 metros.
 A gestão do complexo é da responsabilidade do Governo Regional 
da Madeira, através da Direção Regional de Juventude e Desporto. O edifício está 
preparado para receber pessoas com mobilidade condicionada e/ou reduzida, 
não só no que diz respeito aos praticantes como também em relação 
a espectadores.



 Portugal que irá estar representado no Funchal com uma seleção numerosa. 
Cinco dos nadadores que irão estar presentes já obtiveram as marcas mínimas 
para os Jogos do Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016: Simone Fragoso, David 
Grachat, David Carreira, João Pina e Nelson Lopes. 
                                                                               

 

e está maior, mais forte e mais unida. E esse é o espírito que nos carateriza, a união! 
Não espero menos do que um excelente espírito competitivo e um envolvimento 
enorme com todo o apoio que vamos receber nesta casa que é de todos nós. 
Temos todas as condições reunidas para a obtenção de bons resultados e acredito 
que este será um Campeonato memorável.” 
 Na equipa portuguesa destaque, ainda, para David Grachat, um dos melhores 
nadadores paralímpicos do mundo. Medalha de bronze nos 400 livres da classe S9 
nos mundiais em Glasgow 2015, o lisboeta é uma das apostas de Portugal 
no Europeu. Presente em dois Jogos Paralímpicos, Pequim 2008 e Londres 2012, 
o estudante de Educação Física e Desporto no ISCE - Instituto Superior Ciências 
Educativas – assume que com “os mínimos já feitos no Mundial, o objetivo no 
Europeu do Funchal “é conseguir ficar nos três primeiros”. “Esta competição tem 
um cariz muito importante: Primeiro – é em Portugal, o que eleva a fasquia; Segundo 
– os melhores da Europa vão estar cá a nadar. Depois é ‘Open’ e vamos ter interação 
com os melhores do mundo. Tudo reunido vai ser um grande espetáculo. Vai ser 
uma festa do desporto e da natação em particular.”
 

A EQUIPA PORTUGUESA

O madeirense Emanuel Gonçalves é um 
dos pré-selecionados para o Europeu. 
O nadador de alto rendimento, medalha 
de prata em águas abertas no Mundial 
(2010) está convicto que será um 
campeonato memorável: “Portugal sempre
 foi uma equipa de uma dimensão pequena 
quando comparada com outras 
superpotências no mundo da Natação, 
porém a nossa seleção evoluiu bastante 



 Em ano paralímpico tem também “esse atrativo” porque “é uma das últimas 
possibilidades para os Jogos Paralímpicos por isso fará dela uma prova a nível 
do mundial. Vai elevar o nível da competição.” 
Questionado sobre as qualidades 
do Complexo das Piscinas do Funchal David 
Grachat revela: “Nunca competi mas já treinei.
Pela experiência que tenho em piscinas 
é talvez a melhor de Portugal. É muito rápida, 
tem a água ‘muito leve’ e está situada num 
local lindíssimo que será também um dos 
aspetos importantes.”
Quanto à participação de seleção de Portugal: 
“O nível competitivo elevado sente-se imenso.
É uma prova que tem ser encarada como 
a mais importante porque é disputada em casa.
Todos temos de estar focados naquele 
momento e dar o melhor. Numa competição 
tenho três objetivos: primeiro melhorar 
o tempo; segundo ir às finais; e terceiro ir 
às medalhas. Se todos cumprirmos esses 
objetivos o saldo será positivo. 
É isso que espero de mim e dos meus colegas.”
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 A organização do 2016 IPC Swimming European Open Championships teve 
a preocupação de procurar que melhor servissem as necessidades dos praticantes, 
assim como, de todos os que irão estar presentes nesta competição dentro e fora 
das piscinas, tendo em conta a qualidade dos serviços, mas também, 
as acessibilidades e proximidade do local de competição providenciando um fácil 
e rápido acesso ao local de competição. Não foi problema para a organização 
tendo em conta o vasto conjunto de infraestruturas hoteleiras que a capital 
madeirense oferece. 
 Em todos os estabelecimentos hoteleiros a hospitalidade, o atendimento 
personalizado, o bom gosto e a qualidade são características dominantes. 
O número de hotéis de 5 estrelas é relevante e a qualidade continua a ser a grande 
aposta da hotelaria da Madeira.  
A zona hoteleira abrange todo o litoral sul, principalmente, a parte oeste da cidade 
do Funchal. Hoje, o visitante poderá escolher o requinte da já centenária hotelaria 
tradicional, ou optar pelas mais recentes soluções de alojamento, unidades 
de menores dimensões que permitem um mais estreito contacto com a população.

FUNCHAL - A ARTE DO BEM RECEBER 



 Quem visita o Funchal não fica indiferente à sua beleza e hospitalidade 
da sua gente. São muitos os locais a visitar nesta cidade com 500 anos de existência. 
 A Cidade do Funchal foi a primeira cidade Atlântica - primeira cidade 
construída fora do Velho Continente. Após a descoberta da Madeira, em 1419, 
a ilha foi dividida em duas capitanias, cabendo a do Funchal a João Gonçalves 
Zarco, onde se fixou com a sua família. O primitivo pequeno burgo, localizado 
“em um vale formoso de singular arvoredo, cheio de funcho até o mar”, como 
referem os primeiros cronistas, recebeu o nome Funchal, tornando-se rapidamente 
no principal núcleo populacional do Arquipélago. 

 O Município do Funchal ocupa uma área de 76,15 Km2, distribuída por dez 
freguesias, onde residem, com base nos resultados dos Censos 2011, 111 892 
habitantes (cerca de 41,8% da população da Região Autónoma da Madeira).
A organização do 2016 IPC Swimming European Open Championships prevê 
um impacto de cerca de 1.5 milhões de euros na economia da capital da Região 
Autónoma da Madeira, estando prevista a presença de mais de 1000 pessoas 
a ocuparem a hotelaria durante o evento.



 Funcho foi o nome escolhido para o ‘lobo marinho’, a mascote do evento, 
após a votação dos fãs nas redes sociais.
Funcho - o nome de uma planta da ilha da Madeira -, recebeu 51%dos ‘likes’ 
e retweets no Facebook do IPC Swimming.
O nome da cidade do Funchal tem a sua origem nesta planta medicinal 
que é frequentemente usada para fazer chá, doces e bolos.
As outras opções eram Caco, um pão tradicional conhecido pelo uso na culinária 
local e Poncha, uma bebida que pode ser feita com frutas locais, como o maracujá,
a banana ou o ananás.
Caco recebeu 29 por cento dos votos e Poncha 20 por cento, numa votação 
realizada para marcar a data a seis meses da competição.
 A mascote é o ‘lobo marinho’, uma espécie única que vive em território 
português, nas Ilhas Desertas do arquipélago da Madeira. A sua imagem colorida, 
amigável, com óculos de proteção na cabeça, t-shirt e uns calções de banho, 
procura dar aos participantes da competição uma imagem única da natureza da ilha 
e das suas inúmeras atrações. Estes incluem praias e animais selvagens, cozinha 
local, história e percursos sobre as muitas colinas que pontuam o arquipélago.
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 A organização recebeu já cerca de 100 inscrições de voluntários para 
o evento. Desde 30 de novembro, quando abriram as inscrições, até hoje, 
mais de metade dos voluntários necessários para colaborar no evento realizaram 
a sua inscrição.
 Os interessados podem inscrever-se online na página da FPN 
em www.fpnatacao.pt/content/funchal-voluntariado até 15 de março.
 Para os voluntários portugueses e estrangeiros, será uma oportunidade única 
para integrar a organização de um grande evento desportivo, assistindo ao vivo 
à prestação dos melhores paralímpicos do mundo. “Fazer parte de um Campeonato 
como este é uma experiência única e muito recompensadora. Desta forma, estão 
abertas as candidaturas para voluntários, portugueses e estrangeiros para o evento”, 
anuncia Mariett Matias da organização. “Como voluntário, poderá fazer toda 
a diferença no sucesso final do mesmo e desempenhar um importante papel 
no desenrolar das atividades. Junto com as equipas de trabalho, ganhará 
experiência em diversas áreas da organização, resolvendo tarefas desafiantes 
e divertindo-se bastante ao longo de todo o processo”, acrescenta.
 O programa de voluntariado é promovido pela FPN e é apoiado pelo IPC. 
Os voluntários terão direito a alimentação, transportes, t-shirt oficial do evento, 
certificado de participação, seguro de acidentes pessoas e de responsabilidade 
civil.

ORGANIZAÇÃO CONTA JÁ COM 100 VOLUNTÁRIOS



 A organização irá disponibilizar entradas livres para todos os que queiram 
acompanhar a competição ao vivo. Os madeirenses, mas também todos 
os que pretendam viajar do continente ou de outro país europeu para acompanhar 
as respetivas seleções poderão fazer a sua reserva a partir de 20 de janeiro, 
no site da FPN.

BILHETES GRÁTIS

 Já se encontra aberto o processo de acreditação para a comunicação social, 
assim como, as informações de alojamento para media em: 
www.paralympic.org/funchal-2016/media.

Outras informações sobre IPC Swimming estão disponíveis em: 
www.paralympic.org/swimming.

ACREDITAÇÃO DOS MEDIA PARA O 2016 IPC 
SWIMMING EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIPS
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