
                       

 

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 

Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais 

Nota conjunta 

O Projecto Jogos Tradicionais teve início em 2002 quando a Confederação (ainda em formato 
Federação) dedicou o Dia Nacional das Colectividades aos Jogos Tradicionais numa iniciativa que 
após vários meses de preparação por todo o país, juntou num fim-de-semana mais de 10.000 
participantes no Parque das Nações em Lisboa. 

A partir daí foi definida uma estratégia que foi sendo implementada pela Confederação ao longo 
destes 15 anos. Fazia parte dessa estratégia a constituição de uma Federação de Jogos 
Tradicionais que se dedicasse de forma específica e técnico-associativa a esta importante 
actividade. Esta Federação foi constituída por iniciativa da Confederação e, após a sua fase de 
instalação, foi eleita a 5 de Junho de 2016. 

Torna-se por isso essencial, informar que, a partir desta data, a estratégia traçada sobre os Jogos 
Tradicionais em Portugal, será desenvolvida por duas entidades, autónomas e complementares, 
sendo que essa partilha já foi comunicada ao IPDJ – Instituto Português do Desporto e 
Juventude.  

A Confederação mantém a sua filiação nas instâncias internacionais. A Federação vai solicitar a 
sua adesão às instâncias internacionais. 

A consolidar esta nova fase, cada uma das entidades apresentou candidatura independente a 
Contrato Programa para 2017, estando-se a aguardar resposta do IPDJ. As áreas a que cada 
entidade se candidatou são as seguintes: 

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 
Titulo: Jogos Tradicionais – 100% Futuro! 
- Jogos Tradicionais Adaptados – distribuição do livro e palestras de sensibilização; 
- Recenseamento de JTs em risco de extinção ou já extintos; 
- Recolha, interpretação e investigação de bibliografia e trabalhos académicos; 
- Produção de publicações e exposições sobre JTs; 
- Criação conjuntamente com a FPJT da rede de entidades com vista aos Jogos Mundiais 2020 
em Portugal. 
 
Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais 
Titulo: Jogos Tradicionais – Jogos do Passado/Jogos do Futuro 
- Demonstrações a nível nacional; 
- Curso de Monitores Internacionais para Todos/Jogos Tradicionais 
- Curso de Monitores de Jogos Tradicionais; 
- Portugal 2020 – Demonstrações a nível nacional de Jogos Internacionais - Projecto Recall; 
- Demonstração de Jogos para pessoas com necessidades especiais. 
 



As Estruturas Descentralizadas e as Filiadas deverão dirigir as suas necessidades e 
disponibilidade de participação neste projecto de acordo com as áreas específicas acima 
enunciadas. 
 
Vamos levar os Jogos Tradicionais a cada canto do nosso país.  
Vamos em conjunto, defender a nossa cultura, a nossa identidade e a nossa soberania. 
 
 
Lisboa, 20 de Março 2017 
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Contactos: 
CPCCRD – R. da Palma, 248-1100-394 Lisboa 
     Telef. 218882619 – Fax: 218882866 

    Tlm: 916841315-916537101-913807823 
    e-mail: cpccrd@confederacaodascolectividades.com 

 
FPJT – R. da Palma, 248-1100-394 Lisboa  
            Telef. 218882619 – Fax: 218882866 
            Tlm: 916841315-916537101-913807823 
            e-mail: fpjt.fedjogostradicionais@gmail.com 
 

 


