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Nota de Abertura
Ano Novo
Depois da União Europeia ter tido o seu Ano
Europeu da Educação pelo Desporto, o
Mundo é chamado, por “determinação” da
Organização das Nações Unidas (ONU), a
celebrar, em dois mil e cinco, o Ano
Internacional do Desporto e da Educação
Física.
Todos aqueles que se revêem no fenómeno
desportivo devem sentir-se lisonjeados
pelas distinções e pelo reconhecimento que
as mais altas instâncias políticas internacionais finalmente lhe
atribuem.
Não obstante a validade de tal deliberação, não podemos deixar
de nos interrogar se, tal como a Comissão Europeia, a ONU
acusará dificuldades em concretizar os reais objectivos de tal
decisão. De facto, hoje poucos são aqueles que se lembram de
2004 ter sido o “Ano Europeu da Educação pelo Desporto”,
tendo-se perdido uma excelente oportunidade para mobilizar o
Desporto como veículo essencial de formação e educação da
sociedade.
No Mundo com um elevado grau de mobilidade migratória das
populações e com as dificuldades de integração social e cultural
que daí advêm, a ONU ciente dessa realidade, pretende que o
desporto pelos valores da sua prática, possa ser um veículo
fundamental na promoção da coesão social. Nada mais natural e
simples. É comum ver nas nossas escolas e bairros urbanos,
jovens de diferentes proveniências, credos e raças a recrearemse desportivamente.
O Desporto é efectivamente um motor de integração e de
multiculturalidade, facto que deve ser reconhecido por todas as
estruturas políticas, sociais e desportivas.
Será importante que governo, organizações desportivas,
associações de classe, sociedades científicas e demais
entidades que concorrem para o desenvolvimento desportivo,
possam promover em conjunto, as necessárias iniciativas para
que esta oportunidade não seja uma vez mais enjeitada, mas
pelo contrário, assumida como uma viragem positiva no reforço
da importância da formação e na implementação de uma cultura
de prática desportiva geral.
Saibamos pois aproveitar este momento para que a Educação
Física e o Desporto se assumam como vectores de
desenvolvimento das sociedades e dos povos.
Carlos Paula Cardoso
Presidente da CDP

www.cdp.pt

CDP Inicia Reuniões com as
Federações Desportivas
A Confederação do Desporto de Portugal, iniciou no
passado mês de Dezembro, reuniões com as
federações desportivas com o objectivo de
apresentar alguns dos projectos que a CDP está a
desenvolver
(Formação,
Comunicação
e
Marketing) e efectuar um levantamento das
principais dificuldades sentidas por aquelas no
âmbito da sua actividade.
Até ao momento foram promovidas reuniões com as
Federações de Natação, Karaté, Mushing, Cricket,
Basebol e Softbol, Brigde, Rugby, Lutas
Amadoras, Ginástica, Tiro com Armas de Caça e
Minigolfe, na sua maioria realizadas nas respectivas
sedes, facto que a CDP pretende privilegiar na
estratégia de maior aproximação com as suas
associadas.

Formar para Quê? Para um
Desporto Diferente e Melhor
A Revista Horizonte por ocasião
do seu 20.º aniversário irá
promover nos próximos dias 3 e 4
de
Fevereiro,
um
Fórum
subordinado ao tema “Formar
para Quê? Para um Desporto
Diferente e Melhor”, que se
realizará no Auditório Municipal
Ruy de Carvalho em Carnaxide.
Dirigido a todos aqueles que
participam no fenómeno desportivo, este fórum reunirá um
conjunto
de
especialistas
nacionais e internacionais, em
torno das questões relacionadas com a qualificação e
formação dos diversos agentes desportivos.
A Confederação do Desporto de Portugal associa-se a
este evento participando num dos painéis de debate
que irá acontecer no 1.º dia.
Para mais informações ou inscrições, contactar o
secretariado da Revista Horizonte através dos
seguintes
contactos:
Tel.
213466917;
Fax.
213159259

04
Separata “+ Desporto”
O 1.º Número da Separata da
Confederação
do
Desporto
de
Portugal “+ Desporto”, vai ser
publicada em edição conjunta com o
jornal “A Bola” no próximo dia 30 de
Janeiro.
Em destaque neste número vão estar
a Federação Portuguesa de Natação,
a Fed. Nacional de Karaté, o Jovem
talento do Ténis Gastão Elias bem
como um espaço de noticias da
actualidade desportiva.

LAD Reacreditado pela
AMA
O Laboratório de Análises e
Dopagem (LAD) do Instituto do
Desporto de Portugal (IDP) foi
reacreditado pela Agência Mundial
Anti-Dopagem (AMA) para o ano de
2005, continuando a integrar, assim, o
lote de 32 unidades reconhecidas por
este organismo a nível mundial.
A nível internacional o LAD passou,
em 2004, nos quatro ensaios inter
laboratoriais realizados sem registo de
falhas
em
nenhuma
amostra,
resultado, aliás, exigível pela AMA
para proceder à acreditação de
qualquer laboratório nacional.
A nível Nacional o LAD passa a ser, o
único com acreditação flexível entre os
mais de 300 existentes em Portugal.

Aconteceu…
•40.º Open de Badminton, nas Caldas
da Rainha entre os dias 6 e 9 de
Janeiro;
•O Núcleo de Corfebol de Benfica
obteve o 3.º Lugar na Taça dos Clube
Campeões
Europeus
–
Saint.
Etienne;
•Gala dos Campeões da Federação
Portuguesa de Automobilismo e
Karting – 15 Janeiro no Casino
Estoril;
•João Gomes obteve o 3.º Lugar na
Taça do Mundo – 16 Janeiro em
Copenhaga;
•Fórum de Psicologia do Desporto –
21 Janeiro na faculdade de
Motricidade Humana;
• Foram eleitos novos órgãos sociais
da Federação de Badminton.

Cidadãos europeus
praticaram mais
Desporto em 2004
A população europeia dedicou-se mais à
prática do desporto em 2004 do que em
2003. No Ano Europeu da Educação pelo
Desporto, dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Atenas 2004 e do Euro
2004, 38 por cento dos cidadãos dos 25
países membros da União Europeia (UE)
declararam praticar desporto pelo menos
uma vez por semana, o que constitui um
aumento relativamente ao verificado em
2003, cujo valor médio se situou nos 30
por cento.
Esta é uma das conclusões mais
significativas revelada pelos resultados do
último Euro barómetro encomendado pela
Comissão Europeia para avaliar a prática e
a imagem do desporto na UE., de salientar
que relativamente a 2003 este estudo
inclui os 10 novos Países do alargamento.
Os dados sobre Portugal mostram que o
nosso país ainda se situa na cauda da
Europa, mostrando que os índices de
prática desportiva são de 33% estando por
isso abaixo da média da União Europeia.
Fonte: IDP

Doping - 2004 regista
um aumento
significativo
O número de casos de doping
registados em 2004 tiveram um
aumento de 93.8%, relativamente
ao ano de 2003 segundo os
dados oficiais do CNAD.
Em 2004 foram registados 62
casos de 19 modalidades
desportivas,
contra
os
32
confirmados em 2003, de 11
modalidades.
Fonte: Lusa

Jogos ASEM
A Confederação do Desporto de
Portugal,
vai
coordenar
a
participação Portuguesa nos 1.ºs
Jogos Europa-Ásia para Sub 18,
que decorrerá em Banguecoque no
início de Junho do corrente ano. As
modalidades
envolvidas
serão
Atletismo, Natação, Futsal, Ténis
de Mesa, Ténis e Badminton.

Jogos CPLP
A Confederação do Desporto de
Portugal foi convidada pelo Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), para
em parceria com este enquadrar a
participação
Portuguesa
nos
próximos jogos da Comunidade de
Países
de
Língua
Oficial
Portuguesa, que vão ocorrer no
mês de Agosto em Angola.

Vai acontecer…
JANEIRO
•Dia 29 - Judo: Torneio Masculino de
Tbilissi; Torneio Feminino de Sofia Até
dia 30;

FEVEREIRO
•Dia 5 - Râguebi: Torneio Europeu
das Nações Portugal - Geórgia
(Lisboa);
•Dia 5/12 - Vela: Torneio Internacional
de Carnaval, em Vilamoura;
Dia
10/13
Ciclismo:
GP
Internacional PAD (local a designar);
Dia 11 - Esgrima: Taça do Mundo de
Sabre Masculino – Banguecoque;
• Dia 13 - Atletismo: Campeonato
Nacional de Corta-Mato Curto, em
Santa Maria da Feira
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O que acha da NewsLetter CDP?
Faça chegar sua opinião ao
Gabinete de Comunicação e
Informação da CDP, através do
E-mail – comunicacao@cdp.pt

