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À participação portuguesa nos Jogos Surdolímpicos

O Comité Internacional dos Desportos do Silêncio (CISS) organizou em 1924, em Paris, os 

primeiros jogos surdolímpicos, o primeiro evento desportivo internacional para pessoas com 

deficiência.

Com o lema Per Ludos Aequalitas (Igualdade através do desporto), os Jogos Surdolímpicos são 

um momento de união e partilha entre os atletas surdos, onde estão representadas 23 

modalidades surdolímpicas. 

Portugal participou pela 1ª vez nos jogos de Sófia 1993 com 9 atletas, em 3 modalidades: 

Atletismo, Natação e Ténis, tendo obtido no atletismo 2 medalhas de prata e um diploma 

surdolímpico.

Em 2022, os Jogos Surdolímpicos decorreram entre 1 e 15 de maio no Brasil, em Caxias do Sul e

Portugal participou pela 8ª vez com 12 atletas (11 homens e 1 mulher) em 6 modalidades.

Dois dos nossos atletas foram campeões surdolímpicos: Joana Santos no Judo classe menos 57 

Kgs e André Soares na prova por pontos de ciclismo. Foram ainda obtidos dois terceiros lugares: 

um na luta greco-romana (Hugo Passos) e outro na prova de contrarrelógio (André Soares).

Assim, confirma-se a melhor prestação portuguesa de sempre em Jogos Surdolímpicos, com 

um total de quatro medalhas conquistadas (duas de ouro e duas de bronze) e ainda 12 

diplomas surdolímpicos. 

Estes resultados são um motivo de orgulho para o povo português e um estímulo para a 

valorização do desporto, de importância e simbolismo acrescido se os situarmos no contexto 

de desinvestimento no desporto, a que se somaram as consequências da pandemia para a 

prática desportiva. 
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Assim, a Assembleia da República saúda todos os fizeram parte da participação da Missão 

Portuguesa aos Jogos Surdolimpicos 2021, a melhor participação de sempre neste evento 

maior do calendário desportivo, afirmando o compromisso de contribuir para o fortalecimento 

do desporto nacional e uma maior participação das pessoas com deficiência.

Assembleia da República, 7 de junho de 2022

Os Deputados,

ALMA RIVERA; PAULA SANTOS; BRUNO DIAS; JOÃO DIAS; JERÓNIMO DE SOUSA; DIANA 

FERREIRA


