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Encontro Ibérico de Desporto
Decorreu de 12 a 15 de Abril, o Encontro Ibérico de
Desporto que reuniu cerca de 2.300 participantes
portugueses e espanhóis, na sua maioria estudantes dos
cursos superiores de Educação Física e Desporto, os quais
tiveram a oportunidade de praticar mais de 25 modalidades
desportivas. Este evento, permitiu a promoção do desporto
e em particular das modalidades desportivas presentes. A
CDP associou-se a esta iniciativa, procurando abrir espaço
para a participação das Federações Desportivas, que deste
modo poderiam aproveitar para interagir com os jovens e
promover os seus projectos. A este repto, respondeu
afirmativamente a Federação de Canoagem que levou a
cabo um conjunto de actividades, as quais
quais conquistaram uma elevada adesão
dos participantes. O balanço final é muito
positivo, ficando desde já, o desafio para
uma maior participação das Federações
Desportivas na próxima edição.

Separata “+ Desporto”
A Confederação do Desporto de Portugal, em parceria com
o Jornal A Bola, publicou durante 2005, o projecto editorial
mensal, denominado Separata “+Desporto”. Tendo como
objectivos a divulgação e promoção das modalidades
desportivas, dos projectos, actividades e atletas em
destaque nas Federações, este projecto envolveu cerca de
50 federações e muitas outras entidades, como autarquias,
clubes, etc. Apesar do enorme sucesso e da concretização
dos objectivos delineados, o
projecto “+Desporto” foi suspenso
temporariamente, facto justificado
pelos condicionalismos financeiros
existentes. Na realidade, este
projecto
requer
um
grande
investimento estrutural e financeiro,
para o qual a CDP não se encontra
de momento em condições de
assumir.

www.cdp.pt

Long Distance Triatlo de Lisboa
Vai decorrer no próximo dia 14 de Maio (Domingo), no Parque
Expo, em Lisboa, o International Long Distance Triatlon
Lisbon. Esta prova é organizada pela empresa Sports4all em
parceria com a Federação de Triatlo de Portugal e conta com a
colaboração da Confederação do Desporto de Portugal, ao nível
da promoção, divulgação e Assessoria de Imprensa do Evento.
A Long Distance é uma das variantes mais longas do Triatlo
sendo composto por três provas: Natação (1,9km), Ciclismo
(90km) e Corrida (21,1Km). Para a prova em causa, está
confirmada a presença de alguns dos principais atletas a nível
nacional e internacional e de grande prestígio mundial.
No dia anterior (13 de Maio - Sábado) e associado a este
evento, será realizada, também no Parque Expo, uma
corrida/caminhada com o intuito promover uma campanha de
acção social a favor da Associação Portuguesa de Portadores
de Trissomia 21 (APPT21). Todos os interessados podem
participar nesta acção pagando para o efeito 5€ que revertem a
favor da APPT21.

Site da CDP com nova imagem
A página da internet da Confederação do Desporto de Portugal
tem desde Março uma nova imagem. Das alterações efectuadas
destaca-se um novo design, novos conteúdos e uma
navegabilidade mais acessível utilizando menus em cascata
e permitindo a visualização do caminho percorrido e o acesso
directo/imediato a todas as áreas disponibilizadas. Nos novos
produtos agora inseridos na página, destaca-se um espaço
“Noticias de Desporto”, onde poderão ser encontradas noticias
das Federações e de outras entidades promotoras de Desporto.
Outro espaço em destaque é a “Agenda de Eventos”, que
representa actualmente mais de 4.000 actividades (promovidas
em Portugal e no Estrangeiro), sendo a mais completa base de
dados do género existente em Portugal. Outro ponto em
destaque é actualização diária dos conteúdos. Em breve serão
introduzidas novas e inovadoras funcionalidades. Entretanto, a
CDP está a preparar a candidatura ao Programa Operacional da
Sociedade de Conhecimento (POSC), para a criação de um
Portal Intra e Internet , totalmente inovador em Portugal e que
substituirá o actual site.
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Formação para Técnicos Autárquicos em Coimbra
No âmbito do Programa de Formação de Recursos Humanos para o Desporto, a
CDP, a QGI e a Câmara Municipal de Coimbra estão a levar a cabo um Plano de
Formação, destinada a Técnicos Autárquicos e que decorrerá durante os meses de
Abril e Maio do corrente. Este plano de acção inclui quatro acções de formação: A
organização da Actividade Associativa e Desportiva; Planeamento e Gestão de
Projectos; Gestão de Instalações Desportivas; e Tratamento e Qualidade de Água de
Piscinas. Para além destas acções, a CDP tem planeado a concretização de outras
iniciativas formativas que serão realizadas em colaboração com diversas autarquias.

Congresso "Exercício, Desporto e Saúde: Sinergias da
Psicologia e Medicina"
Nos próximos dias 4, 5 e 6 de Maio vai decorrer no Auditório Agostinho da Silva da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias o Congresso Internacional
“Exercício, Desporto e Saúde: Sinergias da Psicologia e Medicina”, sob a
organização tripartida do Departamento de Educação Física, Desporto e Lazer;
Departamento de Psicologia da Universidade Lusófona e Club Clínica das Conchas.
O conceito do congresso prende-se com as diferentes valências que o exercício e
desporto proporcionam à saúde, realçando-se as interacções e dinâmicas, que
podem (e devem) ser estabelecidas com a psicologia e medicina.
O congresso terá 16 palestrantes, 5 workshops e sessões de posters. Estarão
presentes personalidades internacionais e nacionais das áreas da investigação e
intervenção. Para mais informações, contactar a organização do evento através do
email congresso.edsspm@ulusofona.pt ou consultar o seguinte endereço
http://eventos.ulusofona.pt/congressodesporto. Este evento terá ainda a parceria
da Confederação do Desporto de Portugal que o apoiará através da sua divulgação
e promoção.

Revista Direito e Desporto
Foi editado o número 8, da Revista Jurídica de Desporto intitulada
Desporto & Direito. Em destaque neste n.º estão os seguintes
temas: A representação Internacional no Desporto; Os Seguros nas
actividades desportivas; Direito Desportivo brasileiro; Assédio
psíquico de atletas. Na próxima edição, esta revista irá abordar
temas como a participação de atletas nas selecções nacionais e
uma primeira análise à nova Lei de Bases do Desporto. Mais
informações contactar a Coimbra Editora.

Aconteceu…
• Reunião de Trabalho entre IDP e as
Federações Desportivas;
• Judo – Portugal conquista 5
medalhas, uma das quais de ouro pelo
João Neto, na Taça do Mundo de
Lisboa;
• Horseball – Portugal conquista
primeiro Campeonato do Mundo;
• FPDesporto para Deficientes marcou
presença 1.º festival filme Paralímpico;
• Automobilismo – Luis Freitas foi eleito
Presidente
da
Federação
de
Automobilismo e Karting.

Vai acontecer
• Dias 17 a 24 de Abril – Pentatlo
Moderno – Campeonato da Europa de
Juniores;
• Dia 23 de Abril – Corfebol - All Star
Game;
• Dia 29 de Abril – Campeonato Nacional
Universitário de Natação;
• Dia 02 de Maio – II Jornadas de
Nutrição no Desporto;
• Dias 4 a 6 de Maio – Congresso
“Exercício, Desporto e Saúde” – Univ.
Lusófona
• Dia 14 de Maio – Long Distance Triatlon
de Lisboa.

Relatório de Actividades
e Contas Aprovado
Decorreu no passado dia 20 de Abril,
em
Algés,
a
Assembleia-Geral
Ordinária
da
Confederação
do
Desporto de Portugal, que contou com
a presença de 17 Federações.
Dos assuntos abordados destaca-se a
aprovação por maioria, com um voto
de abstenção, do Relatório de
Actividades e Contas referente ao ano
de 2005. Foram ainda abordados os
assuntos discutidos em reunião
ocorrida entre a CDP e o Secretário de
Estado da Juventude e Desporto, no
passado dia 13 de Abril.
Neste quadro de referência, as
federações
mostraram
grande
preocupação, com a actual relação
que a Tutela tem mantido com o
Movimento Associativo, o qual tem
vindo a encontrar por parte daquela
uma
exigência
burocrática
inexplicável,
criando
enormes
dificuldades às Federações.

Nutrição no Desporto
A Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação da Universidade do Porto
vai realizar no próximo dia 2 de Maio
(terça-feira), as II Jornadas de
Nutrição no Desporto. Para mais
informações contactar o departamento
desportivo da AEFCNAUP, através do
seguinte telefone – 225074320/9,
e-mail - aefcnaup@gmail.com ou na
página de Internet www.fcna.up.pt

A maior base de dados de
eventos desportivos existente
em Portugal está
www.cdp.pt
Consulte, Participe e Divulgue!
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