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10ª Gala Desporto CDP
A Confederação do Desporto de Portugal
(CDP), vai organizar no próximo dia 10 de
Novembro (quinta-feira) no Casino Estoril a
10.ª Gala do Desporto, que é seguramente a
maior e mais eclética Gala do Desporto
Português, onde a CDP irá distinguir diversos
desportistas nacionais.
Como habitualmente serão entregues os
prémios Mérito Desportivo, atribuídos este
ano às “Personalidades / Entidades do
Ano”,
indicadas
pelas
Federações,
perspectivando-se a distinção de diversos
desportistas de grande relevo nacional e
internacional.
Outro momento alto da noite, será a
homenagem do movimento desportivo e da
sociedade aos Campeões da Europa e do
Mundo da época de 2004/2005 em individuais
e selecções nos escalões de juniores e
seniores. Este será inequivocamente o
momento de maior simbolismo, traduzindo a
força e a elevação da estima de um país que
deve reconhecer as dezenas de atletas que
lograram vencer campeonatos da Europa e do
mundo, elevando o nome de Portugal ao mais
alto pódio.
Por fim, a CDP irá entregar dois prémios de
Alto Prestígio, atribuídos a uma entidade e a
uma personalidade, pelo trabalho de enorme
mérito no desporto.

www.cdp.pt

Prémio Mérito Desportivo Prestigio
Público elege os vencedores
Terminou no passado dia 24 de
Outubro a 1.ª fase de votação para a
eleição dos melhores desportistas do
ano (época 2004/2005), que ocorreu
em ambiente on-line, desde o dia 25
de Setembro último.
Nesta fase foram apurados os cinco
candidatos mais votados em cada
categoria (Atleta Masculino, Atleta
Feminino e Treinador do Ano).
Entretanto, iniciou-se no passado dia
26 de Outubro a 2.ª fase de votação,
onde o público deverá escolher, por
televoto, os vencedores de cada
categoria, fase terminará 10 de
Novembro. Estes vencedores serão
conhecidos no decorrer da Gala.

Em cada categoria – TREINADOR –
ATLETA FEMININO – ATLETA
MASCULINO, foram apurados os
desportistas abaixo indicados (em
www.cdp.pt, os interessados podem
verificar a ordenação final).

Programa Provisório
19h00 – Welcome Drink
20h00 – Início da Gala (1ª Parte)
– Prémios Mérito Desportivo “Personalidade do
Ano”
21h00 – Jantar
22h15 – Gala (2ª Parte)
– Homenagem aos Campeões do Mundo e da
Europa 2005
– Entrega dos Prémios Mérito Desportivo
Prestígio: - Treinador do Ano
- Atleta Feminino do Ano
- Atleta Masculino do Ano
– Entrega do Prémio Mérito Desportivo Alto
Prestígio CDP
23h00 – Espectáculo

A 10.ª GALA DO DESPORTO É A FESTA DO
DESPORTO DO NACIONAL
RESERVE JÀ O SEU LUGAR!
PELO MELHOR PREÇO,
UMA GALA, UM JANTAR E UM FANTÁSTICO
ESPECTÁCULO
Para mais informações contactar a CDP:
TEL. 214113975/6/7; FAX 214113980 OU E-MAIL
CDP@CDP.PT
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VIII Fórum ENGSO
Decorreu nos passados dias 28 e 29 de Outubro, no Funchal (Madeira), o VIII Fórum
ENGSO, que foi organizado pela CDP em parceria com a ENGSO (European Non
Governamental Sports Organization) e o IDRAM.
Este evento contou com a presença de vários representantes de Confederações do
Desporto e Comités Olímpicos Europeus e com a representante da União Europeia
para o Desporto.
O Desporto nas Ilhas Europeias, a promoção de um estilo saudável e as lotarias e
desporto na Europa, foram os temas abordados, tendo este utlimo assumido maior
importância.
Numa altura em que se assiste em Portugal e restantes países da Europa a uma
diminuição de receitas provenientes dos jogos de lotaria (Totoloto e Totobola) devido
ao aumento das mesmas no Euromilhões, ficou o compromisso das diversas
organizações de continuarem a troca de ideias e de efectuar pressão junto da Tutela
Nacional e da União Europeia, para que as receitas provenientes deste tipo de jogos
sejam distribuídas pelas diversas entidades desportivas de uma forma mais eficaz.

CDP admitida no EFPM
No passado dia 24 de Setembro realizou-se em Vilnius (Lituânia), a 11ª Assembleiageral do European Fair Play Movement (EFPM).
No decorrer desta, a CDP, foi admitida por unanimidade e aclamação como membro
representante de Portugal junto daquela organização.
Antes do momento da votação, Carlos Paula Cardoso, Presidente da Confederação
teve a oportunidade de, numa curta intervenção, caracterizar a Confederação e a sua
representatividade no seio do movimento associativo desportivo em Portugal e de
assegurar o compromisso de total empenhamento da CDP na consecução dos
objectivos visados pelo EFPM.
No início da Assembleia-geral, Carlos Paula Cardoso, desta vez em representação
do Comité Executivo do European Non-Governmental Sport Organisation (ENGSO),
dirigiu uma mensagem a todos os participantes felicitando os organizadores locais
pela excelência da organização e assegurando por parte do ENGSO toda a
disponibilidade para trabalhar em acções e projectos comuns, com o EFPM na
defesa e valorização dos princípios éticos no Desporto.

Aconteceu…

Vai acontecer Novembro

• Portugal Campeão da Europa de
Juvenis em Hóquei em Patins

•Dia 10 - CDP: 10.ª Gala Anual do
Desporto;

•Campeonato
da
Ginástica Aeróbica;

•Dia
11
Vela:
Campeonato
Internacional de Match Racingem
Lisboa;

Europa

de

•Selecção Nacional de Surf Campeã
da Europa
•CDP
organizou
acções
de
Formação com a Câmara de
Lousada e com Associação de
Municípios do Norte Alentejano;
•VIII Fórum
Madeira

ENGSO

–

Funchal

•Dia 13 – Triatlo: Taça do Mundo
Plymouth (N. Zelândia);
• Dia 18 – Silves: IV Seminário
“Planeamento e Gestão do Desporto”;
•Dia 19 – Judo: Campeonato da Europa
de Sub – 23, Kiev;
•Dia 25 – T. Terreno - 24 Horas TT
Vodafone em Fronteira

CDP Promove
Formação
Em parceria com a Associação de
Municípios do Norte Alentejano
realizou-se em Outubro, em Castelo
de Vide, uma acção de formação
dirigida a técnicos autárquicos e sobre
o tema “Rentabilização de Instalações
Desportivas”.
Entretanto, em parceria com a Câmara
Municipal de Lousada, a CDP levou a
cabo um programa de formação para
dirigentes desportivos e com os temas
como a “Organização da Actividade
Associativa”,
“Financiamento
da
Actividade Desportiva”, “Planeamento
e Gestão de Projectos”, “Gestão de
Instalações Desportivas”, entre outros.
O
balanço
das
acções
foi
extremamente
positivo,
tendo
recolhido os maiores elogios por parte
dos formandos.

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

Consulte, Participe e
Divulgue!
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