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PORTUGAL NOS JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO
Oslo 1952
VI Jogos Olímpicos de Inverno
Duarte Espírito Santo
Esqui Alpino
81.º lugar

Faz em 2022 precisamente 70 anos que Portugal se estreou nos Jogos Olímpicos de
Inverno, na 6.ª edição da competição. Duarte Espírito Santo ficou na história ao ser
o primeiro português a participar. Com 28 anos de idade, o lisboeta que gostava de
esquiar foi incentivado para se inscrever por um amigo austríaco e por pouco não
teve companhia – Carlos Gonçalves também estava inscrito mas desistiu pouco antes
da competição.
A prova na capital da Noruega decorreu entre 14 e 25 de fevereiro, com 694 atletas
de 30 países.

Calgary 1988
XV Jogos Olímpicos de Inverno
António Reis
Bobsleigh
Equipa – 25.º lugar
Dupla – 34.º lugar
João Pires
Bobsleigh
Equipa – 25.º lugar
Dupla – não terminou
João Poupada
Bobsleigh
Equipa – 25.º lugar
Dupla – 34.º lugar
Jorge Magalhães
Bobsleigh
Equipa – 25.º lugar
Dupla – não terminou
Rogério Bernardes
Bobsleigh
Equipa – 25.º lugar
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Foram precisos 36 anos para Portugal voltar a apresentar atletas nos Jogos Olímpicos
de Inverno. Em Calgary, no ano de 1988, Portugal apresentou a maior comitiva
nacional, até ao momento, através de uma equipa de Bobsleigh. Esta modalidade
teve a curiosidade de juntar equipas de países sem tradição de desportos de gelo e
neve, como a Jamaica – cuja equipa deu origem ao filme “Jamaica Abaixo de Zero” –
e o México.
Em Calgary, no Canadá, estiveram 1423 atletas de 57 países. A competição decorreu
entre 13 e 28 de fevereiro, tendo pela primeira vez 16 dias de duração.

Lillehammer 1994
XVII Jogos Olímpicos de Inverno
George Mendes
Esqui Alpino
Slalom – 32.º lugar
Downhill – 41.º lugar
Super G – não terminou
Combinado – não terminou

1992 tinha sido ano de Jogos Olímpicos de Inverno, em Albertville, e o português
George Mendes qualificara-se para a prova de Esqui Alpino, mas uma lesão acabou
por impedi-lo de participar. A resolução do Comité Olímpico Internacional em
adaptar o calendário para que os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno ocorressem
em anos diferentes abriu uma nova edição de Inverno em 1994, na cidade
norueguesa de Lillehammer, e esta foi a oportunidade para Mendes voltar a
conseguir a qualificação para representar Portugal.
George Mendes foi um dos 1737 atletas que entre 12 e 27 de fevereiro
representaram 67 países nos Jogos Olímpicos de Inverno.
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Nagano 1998
XVIII Jogos Olímpicos de Inverno
Fausto Marreiros
Patinagem de Velocidade
5000 metros – 31.º lugar
Mafalda Queiroz Pereira
Esqui
Estilo livre – 21.º lugar

Foi em 1998, na cidade japonesa de Nagano, que uma mulher se estreou na
representação de Portugal em Jogos Olímpicos de Inverno. Mafalda Queiroz Pereira
competiu em Esqui Estilo Livre e transportou a bandeira nacional na Cerimónia de
Abertura.
Competiram 2176 atletas, entre 6 e 22 de fevereiro no Japão, numa competição que
juntou 72 países.

Turim 2006
XX Jogos Olímpicos de Inverno
Danny Silva
Esqui de Fundo
15km Clássicos – 94.º lugar

Para além da participação desportiva, Portugal esteve também em destaque nesta
edição dos Jogos Olímpicos através de Pedro Albuquerque, o designer que criou as
mascotes oficiais da competição. “Neve” e “Gliz” foram selecionadas através de um
concurso que reuniu 237 propostas de todo o mundo e tiveram ainda destaque na
versão de desenhos animados criada para a televisão italiana.
2508 atletas de 80 países juntaram-se na cidade italiana entre 10 e 26 de fevereiro
e pela primeira vez a cobertura em vídeo foi disponibilizada também para
dispositivos móveis.
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Vancouver 2010
XXI Jogos Olímpicos de Inverno
Danny Silva
Esqui de Fundo
15km Clássicos – 95.º lugar

Depois de ter marcado presença em Turim 2006, quatro anos antes, o português
Danny Silva voltou a ser o único representante nacional nos Jogos Olímpicos de
inverno, desta vez na edição canadiana de Vancouver 2010.
82 países participaram nos Jogos Olímpicos de Inverno, com 2566 atletas a entrarem
em competição entre 12 e 28 de fevereiro.

Sochi 2014
XXII Jogos Olímpicos de Inverno
Arthur Hanse
Esqui Alpino
Slalom gigante – não
terminou
Slalom – não terminou
Camille Dias
Esqui Alpino
Slalom gigante – 59.º lugar
Slalom – 40.º lugar

A Rússia recebeu a XXII edição dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 com um
recorde, à data, de países e atletas participantes – 88 nações e 2780 atletas
competiram entre 7 e 23 de fevereiro. A competição foi organizada em dois
polos, com a zona costeira de Sochi a acolher as competições de gelo e a zona das
montanhas Krasnaya Polyana a receber os desportos de neve.
Portugal voltou a participar em Esqui Alpino, com dois atletas – Arthur Hanse e
Camille Dias.
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Pyeongchang 2018
XXIII Jogos Olímpicos de Inverno
Arthur Hanse
Esqui Alpino
Slalom gigante – 66.º lugar
Slalom – 38.º lugar
Kequyen Lam
Esqui de Fundo
15km Clássicos – 113.º lugar

A última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno ocorreu na República da Coreia,
entre 8 e 25 de fevereiro de 2018. O esquiador Arthur Hanse repetiu a presença
Olímpica, em estreia esteve Kequyen Lam, que competiu em Esqui de fundo.
No total foram 2833 atletas e 92 países a competir nos Jogos que tinham como visão
o crescimento e potencial para “Novos Horizontes”.
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JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO PEQUIM 2022
A XXIV edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece entre 4 e 20 de fevereiro de 2022
na cidade chinesa de Pequim.

A capital da China torna-se assim a primeira cidade do Mundo a receber os Jogos
Olímpicos de Verão e de Inverno e esta será a terceira edição Olímpica consecutiva com
sede na Ásia, depois de Pyeongchang em 2018 e Tóquio em 2020/2021. Pequim foi eleita
cidade-sede em 2015, depois da desistência de Oslo (Noruega), vencendo na votação
final a cidade de Almaty (Cazaquistão).
Esta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno estará centrada em Pequim, mas decorrem
também competições nas zonas de Yanqing e Zhangjiakou.
Em Pequim, serão várias as instalações
dos Jogos Olímpicos de Verão em 2008
que serão reutilizadas este ano – a
começar pelo Estádio Nacional, o Ninho
de Pássaro, que volta a receber as
Cerimónias
de
Abertura
e
Encerramento. Também o Centro
Aquático Nacional será reutilizado,
desta vez para acomodar a competição
de Curling, depois de convertida a água em gelo. O Hóquei será disputado no Pavilhão
Nacional, também conhecido por “A Ventoinha”, devido ao seu design. O Centro
Desportivo Wukesong, que desde 2008 recebe competições de várias modalidades, será
agora palco também para o programa competitivo do Hóquei no Gelo. A Pista de
Patinagem é a única instalação construída de raíz para esta edição dos Jogos Olímpicos
na zona de Pequim e será a casa das provas de Patinagem de Velocidade. As de pista
curta e a Patinagem Artística decorrem no Pavilhão Capital. O Big Air Shougang, uma
instalação de carácter distintivo, recebe as competições de Esqui Estilo Livre Big Air e
Snowboard Big Air. Para todos os atletas que competem na zona de Pequim, uma Aldeia
Olímpica está preparada com 2300 camas, que será depois reconvertida em zona
residencial.
A 75 quilómetros de Pequim será localizada a
zona competitiva de Yanqing, numa área
montanhosa rodeada de parques naturais. O
Sliding Center acomoda as competições de
Bobsleigh, Skeleton e Luge e o Centro Nacional de
Esqui as de Esqui Alpino. Também aqui será
montada uma Aldeia Olímpica, com cerca de
1400 camas.
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Zhangjiakou é uma zona localizada a cerca de 180
quilómetros da capital da China e também irá
receber competições Olímpicas. Servida por uma
linha de comboio, fica ligada aos restantes locais em
cerca de uma hora. O Centro Nacional de Biatlo fica
aqui localizado, bem como o Centro Nacional de
Saltos de Esqui, que recebe tanto esta disciplinas
como a prova de saltos do Combinado Nórdico. As
restantes disciplinas do Combinado Nórdico serão
disputadas no Centro Nacional de Esqui de Fundo, que recebe também a prova desta
disciplina. O SnowPark de Genting é a casa do Esqui de Estilo Livre e do Snowboard. 2640
camas estarão disponíveis nesta Aldeia Olímpica.

A Tocha Olímpica

A Tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022 recebeu o nome de 飞扬 – Fei Yang
– que significa “Flying” (“Voo”). Apresentada no evento que marcou um ano para o início
da competição, a tocha destaca-se pelas cores vermelho e prateado que remetem para
o fogo e para o gelo, e que simbolizam “a luz e o calor dos desportos de inverno”. Sendo
a primeira cidade do mundo a acolher tanto as edições de Verão como de Inverno dos
Jogos Olímpicos, Pequim recorda as cores e forma em caracol da pira Olímpica de 2008
na tocha de 2022, adicionando um padrão de flocos de neve e espirais.
A tocha é fabricada em fibra de vidro, leve e resistente a altas temperaturas e alimentada
a hidrogénio, portanto livre de emissões, o que se enquadra nos esforços do Comité
Organizador em realizar uns Jogos verdes e aliados à alta tecnologia.
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As Medalhas Olímpicas

As medalhas foram batizadas de “Tongxin”, que significa “Together as one” (“Juntos
como Um”), e apresentam cinco anéis concêntricos que representam a filosofia
tradicional chinesa da harmonia entre o céu, a terra e os seres humanos; simbolizam
também os Anéis Olímpicos e o espírito de união do mundo através do desporto.
No verso têm o logótipo de Pequim 2022, o nome oficial dos Jogos em chinês e 24 pontos
que representam a 24.ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. O objetivo das medalhas
é que estas se pareçam com um mapa celestial e que os atletas alcancem a excelência e
brilhem como estrelas durante os Jogos.

A Mascote Olímpica

A mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022 chama-se “Bing Dwen Dwen”.
Em mandarim “Bing” tem vários significados, sendo o mais comum “gelo” mas estando
também associado a pureza e força, enquanto “Dwen Dwen” significa robusto e vivido, e
uma representação das crianças. A mascote simboliza a força e poder dos atletas, e quer
promover o Espírito Olímpico.
O boneco tem uma “carapaça” feita de gelo que faz lembrar um fato de astronauta – um
tributo às novas tecnologias para um futuro de possibilidades infinitas – e que lhe permite
praticar todas as modalidades de inverno. As cores brilhantes à volta do rosto são uma
representação das tecnologias de ponta para as modalidades de inverno, enquanto o
coração na palma da mão esquerda simboliza a hospitalidade chinesa.

Pág. 10

#LetsGoPortugal

As cerimónias de pódio

As cerimónias de pódio seguirão o tema “Gelo e Neve, Glória e Honra” e todos os
pormenores foram revelados pela organização no último dia de 2021. O pódio terá como
cor principal o azul-céu e será construído com materiais recicláveis e amigos do
ambiente. O tabuleiro onde serão entregues os prémios terá a forma de um livro aberto,
representando um novo capítulo da cultura chinesa e da amizade dos países nestes Jogos.
As mascotes terão uma versão especial para os medalhados, estando agora o Bing Dwen
Dwen rodeado de uma grinalda de pinho, bambo e flores de ameixa. O tradicional ramo
de flores será substituído por uma versão tricotada à mão em lã de caxemira, o que os
torna numa oferta perene e mais sustentável.
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EQUIPA PORTUGAL EM PEQUIM 2022
VANINA GUERILLOT OLIVEIRA
Data de nascimento
Modalidade
Prova
Altura
Peso
Presenças em JO
Clube
Treinador

07/03/2002, 19 anos
Esqui Alpino
Slalom e Slalom Gigante
170
62
Sem participações
Vanoise Ski Academy
Yannick Guerillot

Últimos Resultados
• 15/01/2022 | Slalom CIT Arnold Lunn (França) 2.ª
• 30/12/2021 | Slalom FIS (Andorra) 2.ª
• 19/12/2021 | Slalom gigante CIT (França), 2.ª
• 18/12/2021 | Slalom Gigante CIT (França) 3.ª
Resultados de referência
• Slalom do Campeonato do Mundo de 2019, em Are (Suécia): 37.ª
• Topolino 2016 (Itália), Slalom: 2.ª
• Campeonato de França Sub-16 - Saint Jean d'Aulp 2018, Slalom: 3.ª
• Troféu La Scara, Val d'Isère 2018 (França), Slalom: 3.ª
• Campeonato do Mundo Júnior de Esqui Alpino - Val di Fassa 2019 (Itália),
Slalom: 38.ª
• Campeonato do Mundo Júnior de Esqui Alpino em Narvik 2021 (Noruega) –
Combinado Alpino: 24.ª
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RICARDO BRANCAL
Data de nascimento
Modalidade
Prova
Altura
Peso
Presenças em JO
Clube
Treinador

17/05/1996, 25 anos
Esqui Alpino
Slalom e Slalom Gigante
183
89
Sem participações
Alta Badia Ski Academy
Massimo Longhi, Marco Frilli,
Sérgio Figueiredo

Últimos Resultados
• 17/01/2022 | Slalom CN Itália 32.º
• 09/01/2022 | Slalom CIT (Áustria) 43.º
• 08/01/2022 | Slalom CIT (Áustria) 41.º
• 29/12/2021 | Slalom Gigante FIS (Montenegro) 8.º
Resultados de referência
• Campeão Nacional Absoluto de Esqui Alpino em 2016 (Slalom e Slalom Gigante),
2017 (Slalom) e 2018 (slalom)
• Campeonato do Mundo Júnior Hafjell 2015 (Noruega), Slalom: 52.º
• Campeonato Nacional de Espanha 2018, Sierra Nevada, Slalom: 12.º
• Campeonato do Mundo Are 2019 (Suécia), Slalom: 48.º
• Campeonato do Mundo Cortina D`Ampezzo 2021 (Itália), Slalom: 41.º Lugar

Pág. 13

#LetsGoPortugal

JOSÉ CABEÇA
Data de nascimento
Modalidade
Prova
Altura
Peso
Presenças em JO
Treinador

05/03/1996, 25 anos
Esqui de Fundo
15km clássicos
172
68
Sem participações
Ragnar Bragvin Andresen

Últimos Resultados
• 19/12/2021 | 15km clássicos FIS (Suécia) 41.º
• 18/12/2021 | 10km estilo livre (Suécia) 48.º
Resultados de referência
• Campeonato do Mundo Oberstdorf 2021, 10Km Estilo Livre: 48.º
• Campeonatos Nacionais de Espanha Valle de Belagua 2021 (Espanha), 10Km
Estilo Clássico: 22.º
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OFICIAIS
•

Chefe de Missão: Pedro Farromba

•

Oficial de ligação COVID: Pedro Flávio

•

Treinadores: Yannick Guerillot, Sérgio Figueiredo, Ragnar Bragvin Andresen

•

Fisioterapeuta: Tiago Rosa
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CALENDÁRIO EQUIPA PORTUGAL

Atleta

Hora

Prova

Data

Slalom Gigante

07 fev

02h15

10h15

Slalom

09 fev

02h15

10h15

Slalom Gigante

13 fev

02h15

10h15

Slalom

16 fev

02h15

10h15

15km Clássicos

11 fev

07h00

15h00

Vanina Oliveira

Ricardo Brancal

José Cabeça

* 2ª manga das provas de Esqui Alpino agendada para as 05h45 em Portugal (13h45 na China)
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