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10ª Gala Desporto CDP com muitas novidades
A 10ª Gala de Desporto, sob o signo do Ano Internacional
do Desporto e que se realizará no próximo dia 10 de
Novembro, no Casino Estoril, terá um conjunto de
novidades, comparativamente com as edições anteriores.
Para além do habitual Prémio de Mérito Desportivo,
atribuído a cada federação (este ano com o tema
”Personalidade do Ano” - treinador, atleta, dirigente, árbitro,
juiz, patrocinador, ou outro), do Prémio “Alto Prestígio”
entregue pela CDP e da Homenagem aos Campeões da
Europa e do Mundo, a Gala 2005 terá como principal
inovação os Prémios Mérito Desportivo Prestígio, nas
categorias de TREINADOR DO ANO, ATLETA MASCULINO
E ATLETA FEMININO DO ANO.
Estes últimos prémios envolvem a votação do Público, de 25
de Setembro a 24 de Outubro via on line e de 25 de
Outubro a 10 de Novembro por televoto (em que serão
submetidos 5 candidatos em cada categoria, apurados na 1.ª
fase de votação).
Esta metodologia tem por objectivos ligar a sociedade
portuguesa ao desporto e aos melhores desportistas de
nacionais, promovendo deste modo as diferentes
modalidades desportivas.

Cada Federação indicou os seus candidatos para as categorias
definidas no Prémio “Mérito Desportivo Prestígio”. Numa
primeira fase, o público deverá votar via on line, através das
páginas www.tvcabo.pt ou www.cdp.pt , no sentido de apurar os
cinco mais votados em cada categoria. Durante esta fase,
estarão disponíveis aos votantes, um conjunto de aliciantes
campanhas de adesão aos produtos TV CABO, parceira da
CDP neste projecto.

Protocolo de Cooperação
No passado dia 26 de Setembro, a Confederação do Desporto de Portugal e a
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., assinaram um protocolo de cooperação
que visa permitir ao sector desportivo federado e não federado, soluções vantajosas
no âmbito do seguro desportivo e de uma rede nacional de assistência médica,
prestando deste modo os cuidados de saúde associados à prática desportiva, desde a
aptidão médico–desportiva até ao acompanhamento do sinistrado.
Durante a cerimónia a CDP e a Tranquilidade aproveitaram ainda para apresentar o
projecto “Cartão Desporto” que congregará um conjunto variado de serviços a
disponibilizar aos desportistas detentores de seguro desportivo. Foi ainda apresentado
a criação de um projecto de cariz social e de apoio aos atletas jubilados e ex-atletas
de alta competição. Estes projectos serão desenvolvidos nos próximos meses e
constituirão mais valias inovadoras no contexto desportivo português.
Na sessão estiveram presentes o Senhor Secretário de Estado da Juventude e
Desporto – Laurentino Dias, o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal –
Carlos Paula Cardoso, o Presidente da Comissão Executiva da Companhia de
Seguros Tranquilidade, S.A. – Peter Brito e Cunha e diversas outras personalidades
das federações e do contexto desportivo nacional.
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Seminário Internacional
Vai decorrer no próximo dia 10 de Outubro, no Auditório do complexo de piscinas do
Jamor, um seminário internacional sobre a Periodização do Treino de Alto
Rendimento.
Este Seminário surge com intuito de proporcionar aos treinadores a trabalhar no alto
rendimento em Portugal, um espaço de formação com especialistas na periodização
do treino, fornecendo-lhes instrumentos para o aprofundamento de competências na
área do treino de alto rendimento.
Este Seminário destina-se a todos agentes desportivos com interesse por esta
temática. Para mais informações contactar a Divisão de Formação do IDP – Tel.
213966162; Fax. 213969873 ou www.idesporto.pt.

VIII Fórum ENGSO
A Confederação do Desporto de Portugal em parceria com a European Non
Governamental Sports Organization (ENGSO), vai organizar nos próximos dias 28 e
29 de Outubro, no Funchal, o VIII Fórum da ENGSO.
O Fórum irá abordar os seguintes temas: O Desporto nas Ilhas Europeias; A
Promoção de um Estilo de Vida Saudável e As Lotarias e Desporto na Europa.
Este evento terá como objectivos principais:
- O levantamento e reflexão sobre a realidade do desporto nas ilhas europeias;
- A reflexão sobre as estratégias para a promoção da prática da actividade física e
desportiva;
- A reflexão e estabelecimento de estratégias relativas à problemática do
financiamento do desporto e em particular do papel das lotarias europeias no
desporto;
-Contribuir para a criação de plataformas de entendimento
sobre os principais problemas do sector desporto na Europa.
Para mais informações contactar a CDP
Tel. 214113975/6/7 e Fax 214113980
E-Mail – cdp@cdp.pt ou em www.cdp.pt

Aconteceu…

A maior base de dados de
eventos desportivos existente
em Portugal
www.cdp.pt

Consulte, Participe e
Divulgue!

Vai acontecer…Outubro

• Portugal Campeão da Europa de
Juniores em Hóquei em Patins
•Selecção
Nacional
Campeã do Mundo
Trampolim;

No âmbito do Programa de Formação
de Recursos Humanos para o
Desporto a Confederação do Desporto
de Portugal tem vindo a promover ao
longo do ano de 2005, vários projectos
de formação em parceria com diversas
entidades.
No mês de Outubro a Confederação
vai desenvolver duas acções, uma
com a Associação de Municípios do
Norte Alentejano no próximo dia 11,
subordinada ao tema “Rentabilização
de Instalações Desportivas” e outra
com a Câmara Municipal de Lousada
num programa mais amplo entre os
dias 17 e 21 de Outubro sobre
“Gestão do Desporto”.
Para além destas acções de formação
com o município da Lousada, irá
realizar-se no próximo dia 29 de
Outubro um Seminário sobre o tema
“Gestão de Instalações Desportivas”
também em Lousada.

Feminina
de Duplo

•Sílvia Saiote, sagrou-se Campeã
do Mundo de Duplo Mini trampolim,
Ana Simões na mesma competição
obteve a Medalha de Bronze
•CDP
organizou
acções
de
Formação com as Câmaras de
Oeiras e de Odivelas;
•25 de Setembro Dia Mundial do
Coração

•Dias 1 – Atletismo: Campeonato do
Mundo de Meia Maratona
•Dia 1 - Judo: Campeonatos da Europa
de Juniores, em Zagreb (Cro.);
•Dia 5 - Rugby: Dia Nacional do Rugby
nas Caldas da Rainha;
•Dia 8 - Esgrima: Campeonatos do
Mundo
• Dia 15 – Canoagem: Campeonatos do
Mundo de maratona;
• Dias 28 e 29 – 1ªs Jornadas de
Fisioterapia no Desporto (Rio Maior)
• Dia 30 – Motociclismo:
Portugal, no Estoril (Mundial)
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