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Jogos Mundiais 2005
Portugal Presente
Portugal estará presente nos VII Jogos Mundiais, que decorrerão
em Duisburgo (Alemanha), de 14 a 21 de Julho próximo.
Estes Jogos são de grande importância internacional, em virtude de
se assumirem como os principais jogos multidesportivos, para as
modalidades não integradas no Programa Olímpico. São
promovidos pela International World Games Association (IWGA) e
realizam-se de quatro em quatro anos (no ano seguinte à realização
dos Jogos Olímpicos), sendo os critérios de apuramento, definidos
pelas
Federações
Internacionais
de
cada
Modalidade,
extremamente exigentes.
A Delegação Portuguesa foi recebida dia 4 de Julho pelo Secretário
de Estado do Desporto, Laurentino Dias

Delegação Portuguesa
A representação Portuguesa nos Jogos Mundias estará a cargo das
Federações de Ginástica de Portugal (com os atletas: Inês
Gomes e Ana Maçanita), de Tranpolins e Desportos Acrobáticos,
(Nuno Merino; Amadeu Neves; Bruno Nobre; Nicole Pacheco; Ana
Conde; Cátia Messias e Inês Valada, de Patinagem (Wilson Malta,
Luísa Costa, Manuel Magalhães e Diana Ribeiro) e de Ski Náutico
(Jaime Freitas e Francisco Lopes). Para além destes atletas a
delegação Portuguesa completa-se com os respectivos dirigentes,
treinadores e juízes, totalizando 30 elementos.

SportZone – Oficial Sponsor da
Delegação Portuguesa
No âmbito das diversas parcerias que a Confederação do Desporto
de Portugal tem vindo a desenvolver e mais especificamente no que
concerne à participação portuguesa nos Jogos Mundiais 2005, foi
estabelecida com a empresa SportZone um protocolo de
colaboração que prevê a criação de uma linha de vestuário
exclusiva para equipar os membros da comitiva portuguesa.
www.sportzone.pt

CDP realiza Acção de Formação de
Recursos Humanos para o Desporto
A Confederação do Desporto de Portugal em parceria com a
Câmara Municipal de Oeiras vai realizar de 4 a 6 de Julho uma
acção de formação sobre a “Organização da Actividade Associativa”
no âmbito do programa de Formação de Recursos Humanos para o
Desporto. Os agentes desportivos locais são os principais
destinatários deste evento.
Para mais informações visite www.cdp.pt

www.cdp.pt

ISPA - Pós-Graduação Psicologia
do Desporto e da Actividade Física
O Instituto Superior de Psicologia Aplicada vai
promover um curso de Pós-Gradução em Psicologia do
Desporto e da Actividade Física, dirigido a todos os que
procuram: compreender o papel dos factores mentais e
das competências psicológicas no
treino desportivo e na competição;
identificar
estratégias
de
intervenção para melhoria do
desempenho
dos
diferentes
agentes desportivos; identificar e
compreender
os
factores
psicológicos
envolvidos
na
regulação do comportamento de
exercício e responsáveis pelos
níveis
de
actividade
física;
conhecer
estratégias
de
intervenção para a promoção e
manutenção da actividade física ao
longo do ciclo de vida e em
diferentes grupos.

A FMH inicia dois cursos de
mestrado
A Faculdade de Motricidade Humana vai iniciar no
próximo mês de Outubro dois cursos pós-graduação: o
6º de Mestrado em Treino de Alto Rendimento e o 5º de
Mestrado em Treino do Jovem Atleta.
Ambos os mestrados destinam-se a licenciados em
Ciências do Desporto / Educação Física e Desporto que
desempenhem
funções
de
liderança
técnicopedagógicas no treino de alto rendimento ou no treino de
jovens.
Poderá obter mais informações e realizar a inscrição em:
www.fmh.utl.pt
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Número de atletas
Federados ultrapassou
os 400 mil
Uma observação realizada pelo Instituto
do Desporto de Portugal revelou que o
número de atletas registados no
sistema desportivo federado atingiu no
final de 2004 um valor superior a 400
mil (concretamente 401 748). Estes
números traduzem um aumento na
ordem dos 50 por cento num período
entre 1996 e 2004. Esta observação
incide sobre um universo de 69
modalidades cujas federações possuem
o Estatuto de Utilidade Pública
Desportiva contratualizado com o
estado. O futebol (28,4 por cento), o
voleibol (15,7 por cento) e o andebol
(10,2 por cento) foram as modalidades
que mais cresceram. O golfe com o
aumento de 8,4 por cento e a ginástica
com 7,8 por cento foram outras
modalidades que acusaram relevante
aumento.
Fonte: www.idesporto.pt

II Acção Formação da
AGDESP – 2005
A Associação de Gestores de Desporto
do Ensino Superior de Portugal vai
organizar de 1 a 3 de Julho de 2005 a II
Acção Formação da AGDESP com o
tema “Para uma Gestão de Qualidade
nas Instalações Desportivas”. Depois
do sucesso da I Acção, a organização
pretende
abordar
questões
relacionadas com a qualidade das
instalações desportivas.
O local desta acção será no Auditório
do Centro de Medicina Desportiva, no
Estádio Universitário de Lisboa.

• O Piloto Português da Fórmula
1alcançou um brilhante 3º lugar do
pódium no G.P dos EUA, em
Silverstone;
•A
Selecção
Portuguesa
de
Basquetebol venceu a sua congénere
da Eslováquia por 84-61;
•A Federação Portuguesa de Ténis
recebeu duas listas de candidatura
aos Órgãos Sociais para o quadriénio
de2005-2008, o Eng.º Manuel ValleDomingues e o Eng.º José Corrêa de
Sampaio são os presidentes de
ambas as listas;
•A
Federação
Portuguesa
de
Actividades Subaquáticas realizaram
o IX Salão de Fotografia do Mar;

O 7.º Número da Separata da
Confederação do Desporto de Portugal
“+ Desporto”, vai ser publicado em
edição conjunta com o jornal “A Bola”
no próximo dia 10 de Julho.
Em destaque neste número vai estar a
participação Portuguesa nos Jogos
Mundiais e reportagens sobre a
Federação Portuguesa de Patinagem e
a Federação Portuguesa de Remo.
Haverá ainda o habitual espaço de
notícias
de
relevo
nacional
e
internacional.

Laurentino Dias critica
“desculpabilização” do
doping

Vai acontecer…

Aconteceu…

Separata “+Desporto”

Julho
•Dia 3 – Atletismo: Campeonato
Nacional de Sub-23; - Voleibol: Liga
Mundial (Japão - Portugal);
•Dia 13 – Ciclismo: 26º Grande Prémio
do Minho;
•Dia 19 – Vela: Portugal Match Cup, em
Cascais;
•Dia 21 – Golfe: Taça Federação
Portuguesa de Golfe, na Quinta do Peru,
em Setúbal;
•Dia 22 – Canoagem: Campeonato da
Europa de águas bravas, em River
Chalaux ;
•Dia 31 – Triatlo: Taça do Mundo de
Salford.

A Confederação do Desporto de Portugal dispõe na sua
página de Internet a maior base de dados de eventos
desportivos existente em Portugal
www.cdp.pt
Consulte, Participe e Divulgue!

Decorreu no passado dia 24 e 25, no
Hotel Cascais Miragem, o Simpósio
internacional sobre a luta contra a
dopagem no desporto.
O Secretário de Estado do Desporto,
Laurentino Dias, afirmou neste simpósio
que o governo será implacável com os
actos de desculpabilização e tolerância
em relação ao doping. Afirmou ainda
que o governo irá agir através da
competência, da exigência e da luta
séria. Laurentino Dias apelou ao
envolvimento do movimento associativo
português para esta “batalha” contra o
doping, realçando as federações e seus
atletas como parceiros essenciais.
Fonte: www.podium.pt
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