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Os meios de divulgação atuais aceleram a velocidade das notícias, em texto, voz, imagem e vídeo, que
criam a necessidade de validar a sua veracidade, por vezes impossível, e por outro lado implicam a sua
rápida perda de valor e sua memória.
A informação, ao contrário, utiliza dados e conteúdos organizados e trabalhados, dentro de um contexto,
que por isso se tornam relevantes e úteis para a pessoa que a deseja.
Quando a informação, séria e exata, se alimenta com a experiência pessoal ela gera conhecimento.
A nossa Newsletter dá hoje os primeiros passos, procurando ser progressivamente um veículo de
comunicação da Federação Portuguesa de Corfebol para o seu exterior, e que seja fonte de conhecimento.
Prevemos aprender com a experiência da sua produção, tendo o desafio de a posicionar na lista das muitas
de actividades dos reduzidos recursos da FPC.

No passado dia 20 de Setembro de 2019, teve início a Época Desportiva 2019/2020, cuja primeira
jornada será a Supertaça Mário Godinho.
A Supertaça Mário Godinho é a competição que inaugura a Época Desportiva na qual se defrontam os
vencedores do Campeonato Nacional (CN) e da Taça de Portugal (TP) da época anterior. Nesta edição da
competição o Núcleo de Corfebol de Benfica (vencedor do CN) e o Grupo Desportivo dos Bons Dias
(vencedor da TP) encontram-se no dia 1 de Novembro pelas 20h no Pavilhão dos Esteiros, para disputar
este troféu.
Nos dias 2 e 3 de Novembro, inicia-se o Campeonato Nacional de Corfebol. Nestes dias jogam-se as
primeiras jornadas da 1ª, 2ª e 3ª Divisões do CN, que se prolonga até ao final do mês de Maio.
No dia 21 de Dezembro será jogada a 1ª Eliminatória da Taça de Portugal, competição que se prolonga até
ao início do mês de Julho.
Todo este arranque do Quadro Competitivo tem sido precedido de movimentação que no posicionamento
dos planteis, e seu treinamento bem como no lançamento de vários torneios, onde equipas e clubes
apalpam o pulso à eficácia dos seus potenciais representantes nos vários escalões. Os já realizados, por
iniciativa do Grupo Desportivos dos Bons Dias e Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho juntaram
muitas equipas e dezenas de atletas empenhados e organizados para uma entrada competitiva muito
promissora.
Seguem-se torneios organizados por outros clubes já no decurso do próximo mês de outubro.
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Com o início da época desportiva, regressa aos trabalhos a Selecção Nacional Sub-21. A equipa que
começou a treinar no início do ano 2019, reinicia agora os treinos após uma interrupção durante o
mês de agosto.
Este será o último momento de preparação antes do campeonato, que se realiza de 15 a 19 de Outubro, em
Prostejov, na República Checa.
Os treinos já se iniciaram nos passados dias 15, 18 e 25 e prosseguirão a 29 de setembro, 2, 6 e 9 de
Outubro no Pavilhão da Escola Básica Vieira da Silva em Carnaxide.
Muito de olhos postos no Campeonato do Mundo de 2020, na China-Taipé, o grupo de atletas convocados,
em grande parte já tendo uma invejável experiência de participação em provas internacionais, têm logo pela
frente as fortes oposições das selecções Belga, Alemã e Húngara.

Em conformidade com os anos anteriores, a FPC realizará em fins de outubro a sua Cerimónia de
Entrega de Prémios, relativa à Época Desportiva 2018/2019.
Neste evento são premiados méritos desportivos, tais como: melhor jogador (a) melhor treinador(a), melhor
árbitro(a), melhor equipa do campeonato regular, melhor equipa de Corfebol Adaptado, entre outros.
Serão ainda entregues prémios como o da Ética, que laureia a pessoa que mais se destacou no que
respeita ao espírito desportivo à tolerância e respeito dos valores éticos e morais; prémios como o da
Personalidade do Ano que evidencia uma personalidade que no decorrer da época revelou grande
empenhamento e apoio da modalidade.
Esta Cerimónia, à semelhança das edições anteriores, são uma viva demonstração dos valores humanos,
éticos e desportivos, do Corfebol, e contará com a presença dos nossos agentes desportivos e várias
personalidades do Mundo do Desporto que, por certo encherão por completo o local a anunciar.

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2015 integrado no Programa Desporto para Todos
promovido pelo IPDJ, a FPC prossegue os trabalhos da disciplina Corfebol Adaptado.
O Corfebol é um desporto que concentra em si uma série de valores cooperativos e de igualdade de género,
sendo a inclusão das pessoas com deficiência a continuação e promoção destes e de outros valores, como
o respeito, a aceitação e a igualdade, tendo como um dos grandes objetivos a promoção e inclusão social e
integração dos cidadãos com deficiência, melhorando a sua valorização pessoal e levando-os a aceitar as
diferenças, respeitando as capacidades de todos os praticantes promovendo a sua dignidade.
O programa Corfebol Adaptado está dividido em 3 eixos de ação: 1º-Quadro Competitivo Nacional que
abrange as regiões do Norte, Centro, Lisboa e Sul; 2º-Alargamento a novas regiões/instituições;
3ºFormação dos Quadros Técnicos da Disciplina
Retomamos os trabalhos na rentrée de pós-verão com o Beach ANNDI 2019 que juntou num torneio as
modalidades de Para-Hóquei e Corfebol.
O evento realizou-se na Praia do Marbelo em Espinho no dia 13 de Setembro tendo sido organizado pelo
nosso parceiro ANDDI, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual.
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Também organizada pela ANDDI teve lugar a Fase final do Norte, no passado dia 24, no Pavilhão Municipal
de Gulpilhares (Vila Nova de Gaia), em que das 6 equipas finalistas movimentando mais de 40 atletas de
ambos os sexos, se qualificaram para a final nacional de 10 de outubro, a Santa Casa de Misericórdia de
Vila do Conte e a APPACDM de Matosinhos.
Chega assim a época de Corfebol Adaptado à sua final nacional porá em confronto, pelo galardão máximo
do Corfebol Adaptado, 6 equipas em dois grupos da 1ª divisão e 9 equipas da 2ª divisão num quadro
competitivo apoiado em 3 campos:

Uma das grandes prioridades estratégicas da FP Corfebol tem sido a promoção do Corfebol nas
escolas, de modo a dar a conhecer a modalidade e captar novos praticantes jovens.
Nesse âmbito a FP Corfebol com o apoio das autarquias e juntas de freguesia, tem vindo a formar
academias de Corfebol nas AEC’s e nos CAF’s em diversas escolas, assegurando formação contínua dos
seus professores para que a modalidade chegue cada vez a mais e mais alunos.
São exemplo a Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica onde à 3 anos o Corfebol é leccionado em 3
escolas da freguesia, a Câmara Municipal de Odivelas que em colaboração com o Director do Agrupamento
de Escolas da Pontinha inseriu o Corfebol como modalidade obrigatória nas escolas do agrupamento; o
CASPAE – Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola que em conjunto com a FPC, equipou e
introduziu o Corfebol em 10 escolas.
A inserção do Corfebol no programa das escolas primárias de São Domingos de Benfica, nomeadamente, a
EB das Laranjeiras, a EB António Nobre e a ES Frei Luís de Sousa, tem por base a parceria com a junta de
freguesia que também deu origem à Academia de Corfebol que existe já nestas mesmas escolas há 3 anos.
Este ano, a academia terá início no dia 1 de outubro, sendo que, foram já realizadas Ações de Dinamização
da modalidade nas respectivas escolas, no sentido de dar a conhecer a modalidade e motivar os alunos
para a sua prática.
Sempre com os olhos postos das escolas a FP Corfebol concebeu o projeto ética que com o apoio do
PNED/IPDJ implementa desde há 3 anos e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do espírito
de colaboração e ética pressupostos da formação desportiva. Este projeto está orientado para 5 escolas e
tem como grandes objetivos: a formação dos recursos humanos de apoio à sustentabilidade do projeto,
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apetrechamento das escolas, definição e implementação do plano de comunicação e estratégia do projeto,
realização de Torneios Inter Escolas estabelecendo laços de colaboração entre as Escolas que integram o
projeto e o clube de Corfebol de proximidade.
Nesse sentido, este ano o Concelho do Barreiro foi a região escolhida para a implementação do projeto. 5
Escolas Básicas serão identificadas e premiadas como Escolas Modelo de Ética no Desporto. Este projeto
inclui ainda a disponibilização de recursos humanos necessários para o arranque do empreendimento,
desde logo entendido como um plano a longo prazo que acompanha as crianças na sua formação, evolução
e preparação para a vida. Espera-se que a curto prazo as escolas venham a constituir grupos equipa de
Corfebol.
Também no Barreiro, negociações mantidas pela FPC com o Presidente do Luso do Barreiro, apontam da
perspectiva de uma secção de Corfebol neste clube emblemático do Barreiro.
Foi nesse sentido que a FP Corfebol incentivou a EB 2/3 D. Pedro Varela, no Montijo, a constituir um grupo
equipa de Corfebol no escalão iniciados, já autorizado e aprovado pela DGE. Numa populada sessão de
lançamento do Corfebol na sede do agrupamento e por onde passaram todas as turmas numa prática de
Corfebol com mais de 200 alunos durante 3 horas ficou evidente o compromisso da Diretora do
agrupamento, do Coordenador de disciplina e da Coordenadora do desporto escolar, na modalidade.
A FPC, para lá do conjunto de formações já planeadas para professores do agrupamento, ofertou, como
tem sido sua estratégia, aquando da formação de novos grupos-equipa, 1 poste de Corfebol.

No seguimento da estratégia de desenvolvimento iniciada à 5 anos, o Corfebol tem vindo a crescer e
ampliar os seus horizontes, chegando cada vez mais a outras comunidades de praticantes onde a
formação inicial e contínua se torna fundamental para o crescimento da modalidade sendo
imprescindível apostar na formação de todos os agentes desportivos, desde os dirigentes, aos
árbitros, secretários técnicos, treinadores e demais agentes como forma de promover a aquisição e
atualização de novos conhecimentos.
Dando continuidade ao programa de formação aprovado pelo IPDJ para o ano de 2019, retomamos as
ações de formação, retomando já em Outubro o plano formativo com a ação de formação para Árbitros
Nível I, Secretários Técnicos, Formação de Professores 25h em parceria com a DGE para a zona do
Barreiro a realizar em Novembro.
Em paralelo com as ações de formação, vão realizar-se ações de desenvolvimento no âmbito da Semana
Europeia de Desporto (SED), que decorre de 23 a 29 de setembro em parceria com várias entidades:
● No Dia do Desporto Escolar, enquanto parceira da CM de Lisboa, que decorre no Estádio 1º de
Maio (INATEL), no dia 27 de setembro. Neste evento participam várias escolas primárias do
Concelho de Lisboa, totalizando mais de 2000 alunos.
● Durante a SED, nos dias 23, 25 e 27 de setembro, a FPC em parceria com a JF de São Domingos
de Benfica) tem três dinamizações de Corfebol abertas a TODOS, junto ao Centro Comercial Fonte
Nova.
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