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Nota de Abertura
Instituto do Desporto de Portugal
O início do tradicional período de férias estival
trouxe-nos alterações nos lugares directivos do
IDP. Tratou-se de algo há alguns meses
esperado pois sabia-se da vontade recíproca
quer do membro do governo que tutela o
desporto em encontrar uma nova equipa
directiva quer do então presidente
e vice - presidentes do IDP os quais desde a tomada de posse do
novo governo, tinham mostrado disponibilidade para deixar os
cargos que ocupavam. Saiu uma equipa que soube compreender as
idiossincrasias do movimento associativo desportivo e permitiu que
se criasse um relacionamento baseado na lealdade recíproca, na
ajuda quando necessária mas sempre no rigoroso cumprimento dos
contractos programa. O clima de entendimento criado permitiu que
se trabalhasse, sem sobressaltos, na prossecução dos objectivos
que norteiam o movimento associativo desportivo. Embora não
pudéssemos deixar passar este importante acontecimento, que se
repercutirá certamente no trabalho de todos nós, neste momento,
para além do reconhecimento do mérito do trabalho científico (foi
inclusivamente autor de uma das publicações da CDP), na
importante área do desporto e saúde, por parte do novo presidente
do IDP, Professor Doutor Luís Sardinha, temos apenas que desejar
um bom desempenho nas novas funções.

www.cdp.pt

V Edição dos Jogos CPLP
Decorreram entre os dias 12 e 18 de Agosto, em
Angola os quintos Jogos da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP). A participação de Portugal
foi bastante positiva, tendo conseguido 10 medalhas,
duas de ouro no Basquetebol e Desporto para
Deficientes (salto em comprimento – fem.), cinco de
prata, em Andebol, Ténis (fem.), Desporto para
Deficientes (salto em comprimento e 100mts – masc.)
e Voleibol de Praia (masc.) e três de bronze no
Voleibol de Praia (fem), Ténis (masc.) e Desporto para
Deficientes (800mts – masc.). O Chefe da Delegação
Portuguesa, Duarte Lopes (Director da CDP), fez um
balanço positivo destes jogos, apesar de algumas
questões menos boas em termos organizativos. No
plano desportivo e para o chefe de delegação, Portugal
teve uma óptima participação “…. Não trazia
expectativas desportivas, pois estes jogos vão
muito mais além da vertente competitiva. Mas os
jogos e as finais disputadas por portugueses
tiveram excelente nível….”. Os próximos Jogos
CPLP serão disputados no Brasil e ficou a certeza de
que tudo será feito para que Timor participe, nesta
festa Lusófona.

Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

Gala Anual do Desporto CDP
A Confederação do Desporto de Portugal (CDP), vai organizar no próximo dia 10 de Novembro, no Casino do Estoril a sua X
Gala Anual do Desporto. A Gala deste ano terá como pano de fundo o Ano Internacional do Desporto, instituído pela
Organização das Nações Unidas (ONU), como reconhecimento do desporto enquanto instrumento de desenvolvimento,
integração dos povos e promoção para paz. Tal como nos anos anteriores a CDP irá distinguir mediante indicação das
Federações Desportivas, diversas personalidades (atletas, dirigentes, árbitros, etc.) do mundo desportivo com o prémio “Mérito
Desportivo”, a data limite para a indicação da personalidade a distinguir é o próximo dia 25 de Outubro. Este ano a
Confederação pretende introduzir algumas alterações ao habitual programa da Gala, no sentido de promover e reforçar a
mediatização deste evento junto da Sociedade, para o efeito a CDP vai levar a cabo pela 1.ª vez a atribuição dos Prémios
“Atleta Feminino do Ano”, “Atleta Masculino do Ano” e “Treinador do Ano”, os candidatos devem ser indicados pelas federações
até ao próximo dia 20 de Setembro, de modo a operacionalizar todo o processo de votação que irá decorrer, numa 1.ª fase em
votação on-line e numa 2.ª fase através de televoto . A CDP irá ainda tal como no ano anterior homenagear os Campeões da
Europa e do Mundo de 2005.
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Seminário Internacional

Separata “+Desporto”

Vai decorrer entre os dias 24 e 25 de Setembro, no Auditório do Complexo Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, o 2.º Seminário Internacional de
Arbitragem e Ajuízamento Desportivo, subordinado este ano ao tema – Novos
Modelos de Formação para uma Arbitragem Renovada. Este Seminário é
organizado no âmbito do centro de Recursos de Arbitragem Desportiva (CREAR) do
IDP.
Os objectivos desta acção são:
•Dar a conhecer a Realidade da Arbitragem na “Premier League” Inglesa;
•Contribuir para melhorar a formação dos árbitros pelo contacto com uma
diversidade pluridisciplinar de novos programas, modelos e recursos de formação;
•Conhecer experiências e histórias de sucesso que possam contribuir para uma
melhoria da arbitragem.
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 em www.idesporto.pt

Programa de Formação CDP
A Confederação do Desporto de Portugal vai realizar durante o mês de Setembro
diversas acções de formação, no âmbito do Programa de Formação de Recursos
Humanos para o Desporto.
Em parceria com Câmara Municipal de Odivelas irá realizar-se nos dias 26 e 28 uma
acção de formação sobre “Fiscalidade no Desporto”.
Baseado num programa mais abrangente e em parceria com a Câmara Municipal de
Oeiras irão ainda desenrolar-se acções de formação subordinadas aos temas
“Administração e Gestão do Clube”, “Planeamento e Gestão de Projectos” e “O
Dirigente Desportivo e a Formação de Jovens”.
Os principais destinatários destas acções são os agentes desportivos locais.
Para mais informações visite www.cdp.pt.

Aconteceu…

Setembro
• Dia 1 - Vela: Campeonatos do Mundo
de Europe, em Rizhao (China);

• Tomada de Posse do Prof. Dr.
Luis Bettencourt Sardinha como
Presidente do Instituto do Desporto
de Portugal (IDP);

• Dias 3 a 8 – Voleibol: Campeonato da
Europa;

•Sintra Portugal Pro 2005 - Mundial
de Bodyboard, Praia Grande

Português Eleito
João Alves Pereira, representante da
Federação de Campismo de Portugal,
foi eleito Presidente da Federação
Internacional
da
modalidade
na
assembleia eleitoral realizada há
poucos dias, em Bolonha (Itália). O
primeiro português a presidir à
Federação Internacional de Campismo
e Caravanismo obteve um número de
votos superior ao da soma dos seus
adversários inglês e belga que se
candidataram ao cargo.

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

Vai acontecer…

• Vanessa Fernandes Campeã da
Europa de Triatlo;

•Susana Feitor e Rui Silva
conquistaram Medalhas de Bronze
no Campeonato do Mundo de
Atletismo em Helsínquia nas
provas de 20 km. Marcha e de 1500
mts. Respectivamente;

O 9.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 25 de Setembro.
Em destaque neste n.º vão estar as
Modalidades de Taekwondo, Surf com
entrevistas a João Barciela e Frederico
Morais e Vela com uma entrevista com
a dupla Campeã Mundial de 420,
Tomás Silva e Francisco Gomes.

• Dia 7 -Triatlo: Campeonatos do
Mundo de Sub-23, Juniores e Aquatlo,
em Gamagori (Japão);
• Dia 9 – Atletismo: Final do Grande
Prémio da IAAF, em Monte Carlo
(Mónaco);
• Dia
27
–
Lutas
Amadoras:
Campeonatos do Mundo de Luta Livre
e Greco Romana, em Budapeste
(Hungria)
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