
                                                                          
 

 

 Resumo da candidatura à certificação “Bandeira da Ética”  

 

Clube Física de Torres Vedras 

A Física tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas, no sentido de promover 

comportamentos alicerçados na Ética Desportiva, junto de todos os envolvidos direta ou 

indiretamente na prática desportiva: Pais; Atletas; Treinadores, Seccionistas, Diretores e Público 

em geral. Também a Comunicação Social de âmbito regional tem sido chamada a dar o seu 

contributo. Por outro lado, estamos a dinamizar atividades regulares para as populações mais 

desfavorecidas e carenciadas assim como associar o desporto a causas sociais. Este é o início de 

um longo caminho que começámos já a percorrer, e é desse caminho que procuraremos aqui 

dar conta no sentido de virmos a ser certificados com a Bandeira da Ética. Atividades Realizadas: 

Apresentação pública na Página da Internet e no Jornal Badaladas do empenho da Física na 

Promoção da Ética Desportiva; Dinamização de Atividades na Piscina "AquaSenior" Gratuitas 

para a população Sénior; Palestra no âmbito do Fórum Concelhio das Associações subordinado 

ao Tema "O Papel dos Pais no Desporto" dinamizada pelo professor José Curado; Conjunto de 

Atividades Desportivas Gratuitas durante a semana Europeia do Desporto abertas à população 

Sénior e atividade conjunta de alunos do 1º ciclo com jovens com deficiência; Atividade Solidária 

na Instalações da nossa sede de recolha de sangue. O Desporto a contribuir para causas sociais. 

Mesa redonda no âmbito da Feira de S. Pedro subordinada ao tema da Ética no Desporto com a 

presença de Dirigentes, atletas, treinadores, pais e o ex-Atleta Olímpico Carlos Lopes. 

Dinamização em conjunto com outros clubes do concelho, de uma atividade aberta à população 

"Domingo a Rua é nossa" com várias modalidades desportivas sob o lema do Desporto para 

Todos. Iniciativa "Brinca a Dar" de recolha de brinquedos para serem distribuídos a crianças 

carenciadas. Mais uma vez o Desporto associado a causas sociais. Esgrima e Natação para Todos. 

Aulas de Esgrima e Natação gratuitas para jovens com deficiência da APECI e do Agrupamento 

de Escolas Madeira Torres. Participação da Equipa de patinagem na Festa de Natal da Associação 

Recreativa de Santa Susana e Pobral - Função social do Desporto, transmitir alegria e bem-estar. 

Colóquio "Uma Cidade Dois Clubes" - Colaboração com outro clube rival da cidade num projeto 

comum de desenvolvimento do Hóquei em Patins. Assumir publicamente a importância do 

projeto da Ética Desportiva para a Associação. Compromisso assumido pela Direção. 

 


