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eSports
O mercado de eSports vem crescendo significativamente nos
últimos anos. Este ano as receitas ultrapassaram os mil
milhões de euros e ainda há muito a crescer. O que antes era
“brincadeira de criança” torna-se a cada vez mais
“brincadeira de adulto”. Os investimentos no setor também
são consideráveis.
Equipas como o Sporting, o Belenenses, o Tondela ou o
Beira-Mar têm sido algumas das equipas que têm ajudado a
impulsionar os eSports em Portugal, formando equipas e
inscrevendo-as num campeonato criado para o efeito pela
Federação Portuguesa de Futebol.
É mais que certo que os eSports venham a ganhar mais
protagonismo, não só entre a comunidade ‘gamer’ mas
também entre jogadores casuais que se deixem conquistar
enquanto espectadores. Para tal o investimento deverá
continuar da parte dos patrocinadores, mais ainda de
jogadores que, cada vez mais novos, tentam a sua sorte no
meio. Como em tudo, é necessário moderação.
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O torneio
Já com uma edição de sucesso em dezembro de 2018 onde se
juntaram mais de 30 equipas, o FeST vai voltar na semana
europeia da juventude com vontade de duplicar as
inscrições do ano anterior.
O Figueira eSports Tournament (FeST) pretende voltar a
trazer à nossa cidade a magia dos eSports através da
realização, nesta segunda edição, de torneios de FIFA e
Clash Royale.
O torneio terá lugar no Centro de Artes e Espectáculos da
Figueira da Foz, nos dias 27 e 28 de abril de 2019 a partir das
10 da manhã.
O torneio seria disputado entre equipas (um jogador), no
jogo FIFA 19 e também em equipas no Clash Royale. O torneio
tem como objetivo proporcionar um dia diferente e dar a
conhecer o mundo dos eSports à comunidade.
Será um dia totalmente dedicado aos eSports, com prémios
para os vencedores e em que haverá consolas com outros
jogos no recinto, embora destes não haja torneio.
O
regulamento
do
torneio
está
disponível
em
www.bonaespei.pt/fest
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Patrocínios e apoios
A realização da primeira edição deste evento seria
impossível sem o apoio dado por todos aqueles que se
quiseram associar. Para esta segunda edição precisamos
novamente da ajuda de quem queira contribuir. Estamos
abertos a patrocínios e apoios. Empresas que queiram
apoiar o evento podem fazer-lo de diversas formas,
nomeadamente:
● Apoio monetário;
● Vales de compra (de preferência em loja de tecnologia
uma vez que podem servir de prêmio para o vencedor);
● Acessórios Gaming (também para prémio);
● Empréstimo de TVs e/ou consolas PS4;
● Empréstimo de cabos HDMI, comandos PS4 e muito
outro material.
● …
Ao apoiar o evento, a empresa que o fizer estará presente no
cartaz e nas redes sociais do evento e pode igualmente estar
presente com campanhas no recinto, assim como com
cartazes de divulgação e campanhas do género “ativação de
marca”. No caso de lojas poderá discutir-se também a
possibilidade de ter também uma pequena loja no recinto.
A associação pode passar recibo relativamente aos apoios
fornecidos.
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Sobre a associação
Mobilidade Jovem, Voluntariado Europeu, Cidadania Ativa A
Bonae Spei – Associação Cultural, NIPC 514087064, com sede
na Rua de São Lourenço, 31, Figueira da Foz, Portugal, é
associação juvenil inscrita no RNAJ, que se dedica à
promoção de projetos de mobilidade, formação e
voluntariado
no
âmbito
do
Programa
Erasmus+.
Desenvolvemos, também, projetos locais na área da cultura
e desporto e incentivamos os jovens a dar o primeiro passo
no associativismo e com isso serem ativos nas suas
comunidades. A nossa equipa é voluntária, motivada e
criativa, sem limite de idades, mas sempre com foco na
juventude e sua capacitação. Promovemos a aquisição de
“soft skills” cada vez mais em voga no que diz respeito ao
acesso ao mundo profissional. Somos acreditados como
entidade de coordenação, envio e acolhimento no âmbito do
Serviço, Voluntário Europeu e Corpo de Solidariedade
Europeu. Recebemos em abril de 2018, o Prémio Associação
Juvenil do Ano – Distrito de Coimbra, na Gala de Associações
Juvenis da Federação de Associações Juvenis do Distrito de
Coimbra, sendo o júri composto pela Diretora Regional do
IPDJ, Dra. Catarina Durão, o Presidente da Federação
Nacional de Associações Juvenis, Tiago Rêgo e pelo
Presidente da Federação de Associações Juvenis do Distrito
de Coimbra, Nuno Semedo. Somos multiplicadores
EURODESK.

