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COMUNICAÇÃO 
 

A Federação Portuguesa de Corfebol vem por este meio comunicar a realização do 

Torneio Amigável de Corfebol Adaptado a realizar amanhã no Pavilhão Municipal 

Susana Barroso, na Rua do Parque, 1675 Pontinha, das 11h00 ás 13h00. 

Este Torneio está integrado nas comemorações do dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência, promovido pelas Nações Unidas, desde 1992, com o objetivo de 

consciencializar a sociedade para a importância dos temas relacionados com a pessoa 

portadora de deficiência defendendo a dignidade, os direitos e o seu bem-estar. 

Sendo o Corfebol um desporto que concentra em si uma série de valores cooperativos 

e de igualdade de género e sendo a inclusão das pessoas com deficiência a 

continuação e promoção desses e de outros valores como o respeito, a tolerância, 

aceitação e a integração, a Federação Portuguesa de Corfebol no âmbito do Plano 

Nacional do Desporto para Todos promovido pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação, desde 2015, adaptou a sua 

modalidade para que pudesse ser praticada por Todos e tem vindo a desenvolver um 

conjunto de atividades desportivas tendo em vista a  promoção, inclusão social e 

integração dos cidadãos com deficiência, cooperando para melhorar a sua qualidade 

de vida, valorização pessoal e aceitação das diferenças  respeitando sempre as 

capacidades de todos os praticantes. 

O Corfebol Adaptado possui cerca de quatrocentos praticantes desde o Norte a Sul do 

país e as equipas participam nos campeonatos regionais, organizados pela Federação 

para se classificarem para a final que se realiza habitualmente no final do ano. 

http://www.fpcorfebol.pt/


 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CORFEBOL  
 Avª General Norton de Matos, 69-A, 1500-312 LISBOA – TEL: +351 212 422 117 – fpcorfebol@gmail.com  www.fpcorfebol.pt 

Este ano tendo em consideração as restrições sanitárias impostas pela COVID19, não 

estiveram reunidas as condições para a concretização dos Torneios Regionais 

habituais que foram substituídos por Torneios de Skils com atividades desenvolvidas 

pela Federação e praticadas dentro e por cada Instituição em total segurança, tendo 

sido programado apenas o Torneio Amigável de Corfebol Adaptado que agora 

comunicamos. 

Participam as seguintes equipas: 

• Os Trapalhões (AFID); 

• Tubarões do Seixo (CERCIAMA); 

• CORFEBOLÁSTICOSCCRAM (CCRAM); 

• CORFE_Mira (CECD); 

• CORFPP (CECD). 

 

Neste torneio as equipas estarão num grupo único onde irão defrontar todas as 

equipas inscritas, a uma volta. O vencedor final será quem possuir o maior número de 

pontos. Caso haja duas equipas com o mesmo número, será desempatado pelo parcial 

de golos marcados - sofridos. Se este não for suficiente, será aceite o resultado do 

jogo de confronto direto entre as equipas. 

Uma vitória vale 3 (três) pontos, um empate 2 (dois) pontos e uma derrota 1 (um) 

Ponto. Em caso de ausência da equipa adversária, serão concedidos 3 (três) pontos e 

3 golos marcados à equipa em campo e 0 pontos e 0 golos à equipa ausente. 

 

Quadro Competitivo: 

http://www.fpcorfebol.pt/
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A realização deste Torneio nesta data tão especial, na cidade de Odivelas, 

distinguida em 2020 pela ACES Europe, como melhor cidade Europeia do Desporto, 

foi escolhida devido ao profícuo apoio que desde sempre o Corfebol tem recebido por 

parte duma Autarquia ativa, dinâmica, solidária e inclusiva. 
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