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VAMOS A MEIO DO ANO DE 2018 E QUE ANO ESTÁ A SER PARA A GINÁSTICA!

Neste número da revista Gymania daremos destaque ao que de mais relevante acon-

teceu neste semestre para a Ginástica portuguesa desde o histórico título europeu do 

Diogo Ganchinho (o primeiro da história da Ginástica portuguesa no escalão sénior numa 

disciplina olímpica, fazendo a Ginástica entrar num clube muito restrito no Desporto 

português) passando pela histórica organização do Campeonato do Mundo em Ginástica 

Aeróbica e pelas Super Finais. 

Seis meses de grande intensidade na nossa Ginástica em que a FGP, em conjunto com 

uma série de parceiros privados e públicos deu corpo ao maior desafio organizativo 

de sempre da sua história pela complexidade, mas sobretudo pelo número de grandes 

eventos internacionais e nacionais que tiveram lugar em Portugal num período de cerca 

de dois meses.

Começámos no início de Maio com o torneio Internacional de Portimão em Ginástica Rít-

mica, logo seguido pela Taça do Mundo da mesma disciplina, ainda em Portimão, a que se 

seguiu a extraordinária série de grandes eventos em Guimarães com a Competição Mundial 

por Grupos de Idade em Ginástica Aeróbica e Campeonato do Mundo da mesma disciplina, 

as Super Finais nacionais, e a Taça do Mundo em Ginástica Artística Feminina e Mascu-

lina. Muito trabalho, muito difícil mas, no final do dia, todos os que a estas organizações 

estiveram associados podem ter orgulho em ter contribuído para algo que fica marcado 

na história da Ginástica portuguesa de uma forma muito positiva e honrosa para o nosso 

Desporto e o nosso país.

Realçam-se as parcerias estabelecidas na organização de eventos durante este semestre, 

desde logo com as Câmaras Municipais de Cantanhede, Maia, Portimão, Braga e Guimarães 

e a empresa Tempo Livre de Guimarães, assim como as Associações Territoriais do Norte e 

do Algarve, os clubes Acro Clube da Maia, Academia CantanhedeGym, Clube de Ginástica de 

Guimarães, Clube de Instrução e Recreio Meixeloeirense, Associação de Ginástica Rítmica 

de Portimão e Clube ArtiGym, entre muitas outras estabelecidas com instituições privadas e 

públicas e a colaboração de um enorme número de profissionais e voluntários.

A série de conquistas desportivas alcançadas nos últimos meses por ginastas 

nacionais é impressionante e neste número da Gymania partilham-se com todos as 

emoções associadas.

O segundo semestre trará ainda o Campeonato da Europa de TeamGym, que se realizará 

pela primeira vez no nosso país e em relação ao qual as expetativas são elevadas e mais 

um Congresso da Ginástica sendo neste número efetuada uma antevisão do mesmo. 

Disto e de muito mais se fala nesta edição da nossa revista Gymania! Desfrutem e… 

Viva a ginástica!

JOÃO PAULO ROCHA
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE PORTUGAL



Gymania

4_Sumário

REVISTA GYMANIA
PROPRIEDADE E EDIÇÃO
Federação de Ginástica de Portugal 
Estrada da Luz, nº 30 A 1600-159 Lisboa 
T. 218141145
gympor@gympor.com 
www.fgp-ginastica.pt
DIRETOR EXECUTIVO
Luís Arrais 

3 Nota de abertura
 Presidente da FGP,
 João Paulo rocha

6 Grande Imagem
 FiliPa Martins

7 Grande Imagem
 toMás aMaral

8 Institucional
 Breves do Mundo da Ginástica

10 À Conversa Com...
 dioGo Ganchinho, caMPeão

 euroPeu de traMPoliM individual

GINÁSTICA ACROBÁTICA
14 Taça do Mundo
 PortuGal conquista Medalha de Bronze

GINÁSTICA AERÓBICA
16 Taça do Mundo
 cantanhede serve de  
 arranque Para o Mundial de GuiMarães

GINÁSTICA RÍTMICA
18 Taça do Mundo
 Ginástica rítMica toMou de assalto

 PortiMão

GINÁSTICA ARTÍSTICA
20 Taça do Mundo
 FiliPa de volta às Medalhas

22 Lá Fora...
 PortuGueses entre os Melhores do Mundo

24 Opinião
 a iMPortância do BinóMio [Ginasta - FaMília]
26 Eventos em destaque
 caMPeonato do Mundo de Ginástica 
 aeróBica eM GuiMarães

30 Super Finais
 as Finais dos caMPeonatos nacionais

32 Gym For Life Nacional
 uM dos Maiores eventos da GPt
34 TeamGym
 antevisão do caMPeonato da euroPa de

  teaMGyM, odivelas 2018
36 Formação
 7º conGresso da Ginástica

38 Countdown
 aGenda Para o ano de 2018

DESIGN E PAGINAÇÃO
BrunoBate_DesignStudio 
FOTOGRAFIA
Carlos A. Matos, Floriano Morais, Luís Branco,
Pedro Barata, Tânia Settimelli, Volker Minkus/FIG,
Timo Denz / Eurotramp (Capa) e Comité Olímpico 
de Portugal 
ISSN
2184-1918

IMPRESSÃO
Ondagrafe
DEPÓSITO LEGAL
437473/18
TIRAGEM
1.000 exemplares 
PERIODICIDADE
Semestral
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

10

18

14

20

16

26

Body Fit 
Anticelulite 
Especialista Adelgaçante

Conheça o seu novo Coach adelgaçante! Graças à sua fórmula enriquecida 
com 7 extratos de plantas e sobreativada com o extrato de folha de marmeleiro, 
o novo cuidado Body Fit combate efi cazmente a celulite. Identifi ca e atua nos 
3 tipos de adipócitos para eliminar e queimar as gorduras, ao mesmo tempo que 
torna o tecido adiposo mais fl exível. Rapidamente, as suas curvas reencontram 
as suas formas, a sua pele fi ca mais lisa e mais fi rme. A sua textura proporciona 
uma intensa sensação de frescura. E claro, é fundamental combiná-lo com uma 
atividade física e uma alimentação equilibrada para manter a linha… 
Está preparada?

Acelere a sua 
performance adelgaçante. O extrato de folha 

de marmeleiro 
tem a capacidade de 
estimular a eliminação 
das gorduras e regular 
a sobreprodução 
das fi bras que estão 
na origem da rigidez 
do tecido adiposo.

Tudo por si.
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DE REGRESSO ÀS 
COMPETIÇÕES E AOS 
RESULTADOS! 
A Ginasta do Sport Club do Porto, Filipa 

Martins, foi medalha de prata em Paralelas 

Assimétricas na Taça do Mundo de Ginástica 

Artística Feminina – Jogos Santa Casa, que 

decorreu em Guimarães. Um bom prenúncio 

para as próximas competições internacionais 

que se avizinham, com destaque para o início 

do apuramento para os Jogos Olímpicos de 

Tóquio. “Ainda não foi tão perfeito como gostaria, 

sei que consigo fazer melhor mas tendo em 

conta que estou ainda em fase de recuperação 

pós operação penso que foi um bom regresso. A 

próxima meta é tentar melhorar cada vez mais os 

meus exercícios”, sublinhou a ginasta.   
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O PEQUENO
GRANDE TOMÁS! 
Tomás Amaral (Clube de Actividades Gímnicas 

de Ponta Delgada) foi o grande, vencedor da 

Competição Mundial Por Grupos de Idade 

de Ginástica Aeróbica, na categoria Indivi-

dual Masculino, no escalão Juvenil. Com uma 

pontuação final de 19.650, Tomás fez história 

para a disciplina em Portugal. Um sonho que 

se tornou realidade fruto de muito trabalho, 

dedicação e de um grande talento, que não se 

mede aos palmos! 

A vitória teve um sabor especial com uma 

plateia que não escondeu as emoções e que 

com ele cantou o Hino Nacional. Tomás Amaral 

ganhou um novo alento para seguir a sua 

paixão e promete não ficar por aqui!   

Grande Imagem_7
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Jogos Europeus 
2019
Portugal assegurou presença nos Jogos 

Europeus que se realizam em Minsk 

(Bielorrússia), de 24 a 26 de junho de 

2019 nas disciplinas de Ginástica Acro-

bática, Ginástica Aeróbica e Ginástica de 

Trampolins. 

Em Acrobática o Grupo Feminino 

formado por Isis Coutinho, Ana Pratas e 

Ana Fontes conseguiram o apuramento 

ao terminarem em 7ª posição no último 

campeonato do mundo. O mesmo 

feito foi conseguido na Ginástica de 

Trampolins no Campeonato da Europa 

pelos pares de Trampolim Sincronizado 

Sénior Diogo Abreu, Diogo Ganchinho 

(SCP) e Ana Rente, Beatriz Martins 

(LGC). Já na Aeróbica Portugal estará 

representado na categoria Par Misto, 

depois dos ginastas Fábio Lima e Sara 

Silva terem conquistado em Guimarães 

a sua presença. 

O apuramento para a disciplina de 

Artística, Masculina e Feminina) arranca 

em agosto com o Europeu. 

Saiba tudo sobre a competição aqui: 

http://www.ueg.org/en/event/european

Games.html

Número recorde 
de filiados 
A Ginástica continua a crescer em Por-

tugal! Na época desportiva 2017/2018 

que agora termina a Federação de 

Ginástica de Portugal ultrapassou a 

barreira dos vinte mil filiados, com 

o número de filiados a situar-se nos 

21429, contra os 19 959 inscritos na 

época anterior. Um número recorde 

e um balanço claramente positivo 

reflexo, sobretudo, do número de ginas-

tas filiados que este ano se situou na 

ordem dos 19 865 (mais 1620 que em 

2016/2017). O crescimento foi trans-

versal a todas as disciplinas gímnicas 

e, em especial, na Ginástica para Todos, 

Acrobática e Ginástica Artística Femi-

nina que foram as que mais crescerem 

em 2018, o mesmo já tinha sucedido 

em 2017. 

Em sete anos o universo da Federa-

ção cresceu mais de 60%. São já 251 

(mais 7 que em 2017) os clubes onde a 

ginástica é hoje uma realidade.  

Calendário de 
Competições 
2018/2019 

Fevereiro marca o arranque das competi-

ções da ápoca 2018/2019, com a realização 

da Taça de Portugal e I Open de Conjuntos 

de Ginástica Rítmica e Taça de Portugal de 

Ginástica Acrobática. Daí até julho serão 

realizadas quase duas dezenas de provas. 

Agendadas para 8 e 9 de Junho as Super 

Finais irão receber, uma vez mais, as finais 

dos campeonatos nacionais.  

A Ginástica para Todos terá em abril o 

Gym for Life Nacional, em maio o Sénior 

Gym e em Junho a Festa Nacional da 

Ginástica! No plano internacional, este será 

um ano de Gymnaestrada Mundial, que terá 

lugar em julho, na Áustria. 

Confirmada está já a realização de 5 

grandes eventos internacionais em Portu-

gal: Taça do Mundo de Acrobática da Maia, 

Taça do Mundo de Aeróbica de Cantanhede, 

ambas em Março, Torneio Internacional 

de Portimão, Taça do Mundo de Portimão 

de Rítmica, Taça do Mundo de Ginástica 

Artística Masculina e Artística Feminina, 

Guimarães, que se realizam em setembro 

e Loulé irá receber em outubro a Taça do 

Mundo de Trampolins.    

Consulte aqui o calendário provisório:  

http://www.fgp-ginastica.pt/federacao/

noticia?id=3478

3
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DIOGO
GANCHINHO
Campeão da Europa em Trampolim Individual Sénior
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O ouro conquistado no Campeonato da Europa de Baku simboliza toda 
uma carreira fruto da paixão, da superação constante dos desafios, de horas 
incontáveis em cima de um trampolim e da experiência conquistada em 
centenas de provas internacionais. A próxima “paragem” é o Campeonato do 
Mundo de S. Petersburgo, Rússia, mas o destino final é Tóquio. 

O APELO AO DESAFIO
DA GRAVIDADE

O que significa para ti este título de 
Campeão da Europa?

Um prémio pela minha carreira. Esse 

sentimento que se tem quando se consegue 

uma conquista desse género é única e 

marca toda a minha carreira mas também 

me diz que posso ainda fazer mais no futuro 

e é um fator de motivação para continuar a 

trabalhar neste ciclo. Houve outras ocasiões 

em que estive muito perto de conquistar 

uma medalha inédita para a história do des-

porto português mas não aconteceu. Espero 

ter aberto um precedente e ser um exemplo 

para as camadas mais jovens. A nível pes-

soal não creio que me tenha mudado muito 

mas espero que contribua para a imagem 

do desporto nacional, que Portugal seja 

visto como uma potência!    

Conquistar esta medalha depois de um 
já longo percurso como ginastas tem um 
gosto especial?

Sem dúvida. Houve alturas em que 

pensei se fazia sentido continuar e em 

que me questionei sobre a longevidade da 

minha carreira, por exemplo após os Jogos 

Olímpicos de 2012, em Londres, onde as 

coisas não correram bem. Mas sempre sen-

ti que enquanto continuasse a evoluir iria 

continuar a dedicar-me e não fazia sentido 

abandonar o desporto. E eu sempre acredi-

tei que era capaz e este título vem provar 

isso mesmo. 

Que outros momentos significativos da 
tua carreira te marcaram mais?

Quando fiz o meu primeiro Competição 

Mundial por Grupos de Idade foi um dos 

primeiros momentos marcantes. Com 

apenas 9 anos e ver todos aqueles atletas 

de outros países, de grande nível, a fazerem 

coisas que eu não sabia serem possíveis 

marcou-me muito. Depois naturalmente 

a presença nos Jogos Olímpicos em 2008, 

2012 e 2016, neste último como reserva. 

Os Jogos são uma experiência única ou não 

fosse o maior palco desportivo do mundo.

Mudaram muitas coisas nestes quatro 
ciclos olímpicos?

Sem dúvida! Desde o primeiro ciclo 

que tive oportunidade de participar até 

agora a evolução foi brutal. Os critérios de 

pontuação são hoje mais objectivos graças 

à inovação tecnológica temos o Time of 

Flight que mede o tempo que estamos no 

ar, o Horizontal Displacement que mede onde 

Diogo Ganchinho 
arrecadou em abril o 
título de Campeão da 
Europa na especialidade 
de Trampolim Individual 
Masculino Sénior. Com 
30 anos, Diogo entrou, 
assim, para a história da 
modalidade.
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caímos no Trampolim. São critérios mais ob-

jectivos que fazem com que o desporto e os 

resultados sejam mais justos. Por outro lado 

os trampolins têm uma maior capacidade 

de impulsão que nos permite fazer coisas 

mais arriscadas e mais difíceis. O desporto 

só tem vindo a ganhar com esta evolução. 

UM POUCO DE GÉNIO,
DE ÍDOLO E DE LOUCO 

Quando saltas atinges facilmente os 8 a 
10 metros. É preciso ser-se um bocadinho 
louco para se fazer isso?

Sim e ainda bem! É uma pequena dose 

de loucura que nos faz desafiar não só a 

gravidade mas em especial a nossa mente. 

Às vezes temos dificuldades em avançar 

para algum salto e temos alguns bloqueios 

psicológicos, o que é normal, e às vezes é 

mesmo preciso ser um pouco louco. Mas 

também se não fosse assim não tinha graça. 

De onde vem a paixão pelos trampolins? 
Sou um apaixonado pelo desporto. Joguei 

futebol, fiz skate e ainda hoje quando 

tenho tempo livre procuro fazer surf ou 

snowboard ou qualquer outro desporto 

mais radical. Como cresci num meio 

pequeno não tinha à minha disposição 

a prática de muitos destes desportos e 

acabei por encontrar nos Trampolins esse 

meu desporto radical que sempre admirei 

e acabei por me apaixonar pela sensação 

do desafio constante, de aperfeiçoar as coi-

sas, de conseguir fazer um salto novo. Para 

mim isto sempre foi um booster e era por 

isso que voltava sempre no dia a seguir.  

Hoje dedicas-te exclusivamente aos 
Trampolins. Sentes que és um privilegiado?

Sou um privilegiado, mas no fundo 

sinto que há um pouco de missão no que 

estou a fazer. Sinto que estou a contribuir, 

o tentar fazer coisas que ainda não foram 

feitas no nosso desporto em Portugal e 

por isso não me custa abdicar de nada. 

Simultaneamente, sempre tive a sorte de 

estar rodeado de pessoas que foram, e são, 

dos meus melhores amigos, que foram, e 

são, parte da minha vida e que tornaram 

este esforço muito agradável. Não mudava 

nada neste percurso.  

Como é a tua relação com os jovens 
ginastas que olham para ti como um ídolo?

É gratificante que olhem para nós como 

um exemplo. Sabemos o que é estar na pele 

deles. Lembro-me de estar numa prova até 

tarde para ver o Nuno Merino, o Amadeu 

Neves ou o Diogo Faria. Também sei o que 

é quando temos modelos e ídolos que que-

remos seguir e tento ser o mais natural e 

mostrar que já fui como eles e que também 

eles podem chegar onde cheguei. 

O que e necessário para chegar ao teu 
nível?

Às vezes basta ter sorte, até no dia! Se tiver-

mos concentrados, focados, sabemos que todo 

o trabalho que temos vindo a desenvolver no 

dia a dia, fruto de muitas horas no trampolim 

e da muita experiência acumulada, trará 

resultados. É preciso que a competição flua 

naturalmente sem nervosismos, sem stress 

ou outras preocupações externas. Este é o 

segredo, para além do muito trabalho diário, é 

conseguir desligar de tudo o resto e conseguir 

estar no trampolim naquele momento e tudo 

o resto à volta ser um vazio, é conseguir ter 

o nosso momento e fazer a melhor perfor-

mance. É o estarmos preparados para tudo 

e não termos medo de competir. O trabalho 

a nível psicológico é muito importante. Mais 

experiência, treino e trabalho.

Quem são os ídolos do Diogo Ganchinho? 
Figuras do desporto que fizeram coisas 

nunca antes feitas na sua modalidade 

como o Kelly Slater (Surf) ou Valentino 

Rossi (motociclismos). Eu tento fazer isso 

nos trampolins em Portugal. 

Quais são os objetivos traçados para as 
provas que se aproximam?

Para o Campeonato do Mundo [que se 

realiza em São Petersburgo na Rússia em 

novembro] o grande objectivo é entrar nas 

finais. Mas 2019 será o ano de apuramento 

para os Jogos Olímpicos e vamos procurar 

o melhor resultado em cada prova. O nos-

so objectivo é conseguirmos o apuramento 

de dois ginastas para os Jogos Olímpicos. 

Temos uma geração de grandes talentos 

que é uma das melhores do mundo e 

podemos sonhar com isso.    

Que mensagem gostarias de deixar?
Para além dos resultados, que sejam 

felizes quando praticam ginástica. Isso é o 

mais importante!   

“Esse sentimento que se tem quando se consegue uma conquista 
desse género é única e marca toda a minha carreira mas também me 
diz que posso ainda fazer mais no futuro e é um fator de motivação 
para continuar a trabalhar neste ciclo. Houve outras ocasiões em que 
estive muito perto de conquistar uma medalha inédita para a história 
do desporto português mas não aconteceu. Espero ter aberto um 
precedente e ser um exemplo para as camadas mais jovens.”
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PORTUGAL CONQUISTA

MEDALHA
DE BRONZE

PORTUGAL QUE O ANO PASSADO 

LIDEROU O RANKING NA CATEGO-

RIA PAR MISTO, esteve representado 

em quatro das cinco categorias em 

competição (ver caixa). Em casa ficou 

a medalha de bronze, conquistada pela 

Quadra do Acro Clube da Maia, o Grupo 

Masculino treinado por Lourenço França 

era o favorito ao primeiro lugar do pódio. 

O Par Misto português, Bruno Tavares 

Carlos Alberto Matos / IMAPRESS

A VII edição da Taça do Mundo da 
Maia trouxe à cidade do norte do país 
perto de uma centena de ginastas 
em representação de 11 países, 
confirmando o protagonismo que 
esta prova tem ganho no circuito 
internacional da disciplina. 
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e Beatriz Ferreira (Sociedade Euterpe 

Alhandrense) terminaram a competição 

na 7ª posição, depois de terem termi-

nado os dois dias de qualificação em 5º 

lugar. Mariana Candeias e Marta Nunes 

(Ginásio Clube Português) termina-

ram em 4º lugar, O Par Feminino teve 

uma prestação sem falhas, mas que foi 

insuficiente para bater os Pares Femini-

nos da Bélgica, Rússia e Israel, 1º, 2º e 3º 

classificado, respetivamente. Na categoria 

Grupo Feminino, Ana Pratas, Ana Fon-

tes e Isis Coutinho garantiram na Maia 

o apuramento para o Campeonato do 

Mundo de Ginástica Acrobática. Na final, o 

trio da Associação Académica de Coimbra 

terminou em 8º lugar. 

A Seleção Nacional presente nesta Taça 

do Mundo da Maia de Ginástica Acrobá-

tica teve uma boa prestação nesta com-

petição, tendo conseguido alcançar todos 

os objetivos a que se propôs. Esta é uma 

equipa jovem, com experiência interna-

cional no escalão júnior e que só este 

ano subiu ao escalão Sénior. Exceção fei-

ta ao Par Misto português cuja estreia na 

Seleção Nacional Sénior aconteceu o ano 

passado na Taça do Mundo de Lisboa de 

Ginástica Acrobática. 

A Rússia e a Bélgica dividiram entre si 

os primeiros lugares das cinco catego-

rias em competição. A Bélgica con-

quistou três medalhas de ouro na final 

de Pares Masculinos, Pares Femininos 

e Grupo Masculino. Ao passo que a 

Rússia levou para casa dois 1ºs lugares 

nas categorias Pares Mistos e Grupos 

Femininos.  

A VII Maia FIG Acro World Cup decorreu 

em simultâneo com a 12ª edição do 

MIAC – Maia International Acro cup, 

numa organização da FGP e do Acro 

Clube da Maia, sob a égide da Federa-

ção Internacional de Ginástica e com o 

apoio da Câmara Municipal da Maia.  

Par Feminino: Mariana Candeias, 

de 19 anos, e Marta Nunes, de 14 

anos, formam uma dupla desde a 

época 2016/2017. Agora seniores, 

o par Feminino, que é treinado 

por Ana Cardoso, não deixa os 

seus créditos por mãos alheias. A 

estreia internacional aconteceu 

na Bélgica, e para casa trouxeram 

a medalha de Bronze.

O Grupo Feminino da Associação 

Académica de Coimbra garantiu 

na Maia o passaporte para o 

Campeonato do Mundo de An-

tuérpia. Ana Pratas, Ana Fontes e 

Isis Coutinho formam um grupo 

desde Setembro. Sob o olhar 

atento do treinador João Paulo 

Pires treinam mais de 14 horas 

por semana. 

O Grupo Masculino do Acro Clube 

da Maia formado por João Pereira 

(17 anos), Henrique Piqueiro (18 

anos), Henrique silva (17 anos) e 

Miguel Silva (14 anos), está junto 

há quatro anos, sob a batuta 

do treinador Lourenço França. 

Confiança, interajuda e muita 

cumplicidade são alguns dos 

factores que contribuem para o 

sucesso da quadra.

O Par Misto da Sociedade Euter-

pe Alhandrense, Bruno Tavares 

(23 anos) e Beatriz Ferreira (16 

anos) treinam juntos há ano e 

meio, sob a orientação da trei-

nadora Alda Silva. Bruno Tavares 

estuda engenharia Informática e 

Multimédia e está no 3º e último 

ano da faculdade. Já Beatriz está 

no 10º ano, da área de Ciências. 

Treinam entre 3 e 4 horas/dia, 

seis vezes por semana.

↘Conheça os atletas

Em casa ficou a medalha de bronze, conquistada pela 

Quadra do Acro Clube da Maia.
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                  TAÇA DO MUNDO DE CANTANHEDE

                    PARA O MUNDIAL
ARRANQUE

A 5ª EDIÇÃO DA TAÇA DO MUN-

DO DE AERÓBICA E 8ª EDIÇÃO DO 

OPEN INTERNACIONAL da disciplina, 

tiveram este ano um gosto especial: o 

de servirem de preparação para o maior 

evento do ano de Ginástica Aeróbica que 

este ano se realizou em Portugal. Ambos 

os eventos foram organizados pela FGP 

e pela Academia CantanhedeGym, com o 

apoio das Câmaras Municipais de Canta-

nhede e Mira.

O aquecimento para o Campeonato do Mundo da 
disciplina começou em Cantanhede, com a Seleção 
Nacional a garantir presença nas finais, numa 
disputa com alguns dos melhores do mundo! 

Com o pensamento já em Guimarães 

mas os pés bem assentes em Cantanhe-

de, a Seleção Nacional teve estratégia 

e cabeça, para enfrentar a maior edição 

de sempre desta prova. Em Cantanhe-

de estiveram mais de 700 ginastas em 

representação de 26 países, entre os 

quais se destacavam muitos ginastas 

medalhados em Campeonatos do Mundo, 

da Europa e América. 

Portugal marcou presença em quatro 

Carlos Alberto Matos / IMAPRESS



Gymania

_17Aeróbica

                  TAÇA DO MUNDO DE CANTANHEDE

                    PARA O MUNDIAL

finais: Individual Feminino, Par Misto, Trio 

e Grupo. O melhor resultado foi obtido 

pelo Trio composto pelas ginastas Beatriz 

Brandão, Maria Coutinho e Inês Simões 

(All4Gym- Associação Gímnica de Águeda), 

que foi 5º na sua categoria. Este Trio é 

muito recente, foi formado apenas em se-

tembro do ano passado mas surpreendeu 

pela positiva tanto os juízes como o pú-

blico com uma coreografia bem treinada, 

com elementos bem executados.

O Par Misto Fábio Lima/ Sara Silva (Clube 

de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada) 

teve também uma boa prestação. O par 

foi 6º com 20.400 pontos. O Grupo Beatriz 

Brandão (All4Gym ) / Inês Simões (All4Gym) 

/ Maria Coutinho (All4Gym) / Maria Dias 

(Academia CantanhedeGym) / Sara Sardi-

nha (MGBOOS- Associação Desportiva e 

Cultural da Quinta do Conde) que se es-

treou a nível internacional nesta prova foi 

também 6º com um exercício alegre, com 

movimentos bem adequados à música . 

Em Individual Feminino Sara Silva (Clube 

de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada) 

foi 7ª classificada com uma coreografia 

bonita, muito bem construída, que tem 

como pano de fundo a lindíssima canção 

“Senhora do Mar”.  

INDIVIDUAL FEMININO 
SARA SILVA

(Clube de Ativ. Gímnicas de Ponta Delgada)

INÊS SIMÕES

(Associação Gímnica de Águeda - All 4 Gym) 

INDIVIDUAL MASCULINO 
FÁBIO LIMA  (CAGPD)

PAR MISTO
SARA SILVA/ FÁBIO LIMA (CAGPD)

TRIO 
BEATRIZ BRANDÃO/MARIA COUTINHO/ 

INÊS SIMÕES (A4G)

GRUPO
BEATRIZ BRANDÃO (A4G) MARIA 

COUTINHO (A4G), MARIA DIAS (Academia 

Cantanhede Gym) SARA SARDINHA 

(MGBOOS) e INÊS SIMÕES (A4G) 

AEROSTEP 
MARIA COUTINHO, BEATRIZ BRANDÃO, 

RUBEN NUNES, ANA RITA CARVALHO, 

DÉBORA FONSECA, JOANA ABRANTES, 

CÁTIA MADUREIRA E INÊS SOARES 

(A4G)

SELEÇÃO PORTUGUESA
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GINÁSTICA RÍTMICA

TOMOU DE
ASSALTO
PORTIMÃO

Rítmica

Carlos Alberto Matos / IMAPRESS (TM) e Floriano Morais (TIP) 

A elite da ginástica 
rítmica tomou de 
assalto Portimão 
para uma semana 
memorável com a 
realização das duas 
provas máximas da 
disciplina em Portugal: 
Taça do Mundo e 
Torneio Internacional 
de Portimão. 

Margarida Ferreira.



Gymania

_19Rítmica

Onze medalhas para Portugal na 27ª edição do Torneio Internacional de 

Portimão. “A Portuguesa” foi ouvida por duas vezes. No escalão sénior Laura 

Sales conquistou o Ouro nas finais individuais de Fita e Arco. Em Bola a 

ginasta do Ginásio Clube Português foi medalha de Prata e em Maças foi 

terceira classificada. Laura Sales foi ainda segunda, e medalha de Prata, na 

classificação All Around. O terceiro lugar do pódio na classificação geral, 

escalão sénior, foi ocupado também por Portugal com Margarida Ferreira 

a conquistar a medalha de Bronze. A ginasta conquistou ainda a medalha 

de Prata nas finais individuais de Maças. A sua colega de equipa Maria 

Canilhas trouxe para casa a medalha de Bronze em Fita. 

No escalão Júnior Portugal conquistou o 3º lugar por equipas. Dinora 

Bondar e Rita Araújo, ambas do GCP, foram as melhores portuguesas em 

prova, com Dinora Bondar a alcançar a medalha de bronze em duas finais 

individuais, Fita e Bola.  

Esta prova contou com a participação de 45 ginastas juniores e 11 senio-

res com destaque para a presença de Itália e Rússia.   

Chuva de medalhas para Portugal 

CERCA DE UMA CENTENA DE GINAS-

TAS DE ELITE ESTIVERAM EM PORTI-

MÃO para a Taça do Mundo de Ginástica 

Rítmica, entre elas as portuguesas Laura 

Sales e Margarida Ferreira. A atual campeã 

nacional pisou pela segunda vez o praticável 

de Portimão depois da sua estreia o ano 

passado nesta competição. Já para Margarida 

Ferreira, que subiu ao escalão sénior este 

ano, esta foi a primeira vez em Portimão. 

As ginastas terminaram em 21º e 23º lugar, 

respetivamente, depois de dois dias fortes de 

qualificações, nos quais Laura Sales brilhou 

no primeiro dia de qualificações e Margarida 

Ferreira foi segura e constante na realização 

dos quatro exercícios.  

A russa Mariia Sergeeva foi a figura de desta-

que na prova ao conquistar o primeiro lugar 

na geral e três medalhas de ouro nas finais 

por aparelho (Arco, Maças e Fita). Destaque 

ainda para a japonesa Kahou Minagawa, 

medalha de prata na final de Fita, uma das 

mais aplaudidas pelo público em Portimão. 

A brasileira Natalia Gaudio não ganhou uma 

medalha mas fez história para o seu país. 

Pela primeira vez a ginasta brasileira, que 

participou nos Jogos Olímpicos do Rio em 

2016, conquistou um lugar numa final de 

uma Taça do Mundo, em Fita, na qual conse-

guiu o quarto lugar.

Em conjuntos o México foi a equipa 

sensação, com o 4ª lugar ganho em all 

around, depois de um apuramento para 

ambas as finais, uma execução limpa e 

coreografias dinâmicas que arrancaram 

os aplausos do público. As finais dispu-

Laura Sales.

China.

tadas em Cinco Arcos e Duas Cordas e 

Três Bolas tiveram como protagonistas 

a China, o Azerbeijão e a Finlândia, 

mas o colorido foi emprestado pelos 

países sul-americanos, México, Brasil e a 

Argentina.  
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            FILIPA
DE VOLTA
        ÀS MEDALHAS!

Artística

PORTUGAL PARTICIPOU NESTA COMPETIÇÃO COM SETE 

GINASTAS, entre eles Filipa Martins (Sport Club do Porto, SCP), a 

ginasta portuguesa que nos últimos anos tem marcado a história 

da Ginástica Artística Feminina nacional. Beatriz Dias, Leonor 

Silva e Mariana Pitrez (Acro Clube da Maia) e Rafaela Ferreira 

(SCP) integraram a Equipa Nacional Feminina. Do lado masculino 

a delegação portuguesa foi formada pela dupla Simão Almeida 

(Ginásio Clube Português) e Diogo Romero (SCP). 

E que prova esta. Logo no primeiro dia qualificações Portugal 

garantiu uma presença nas finais por aparelho em GAF, com 

Filipa Martins a alcançar o segundo lugar, entre 14 ginastas, na 

qualificação de Paralelas Assimétricas. Na final deste aparelho 

Portugal teve uma prestação de alto 
nível na Taça do Mundo de Ginástica 
Artística Feminina e Masculina – Jogos 
Santa Casa. O evento, organizado 
pela FGP, pela Câmara Municipal de 
Guimarães e pela Tempo Livre, contou 
com a participação de 75 ginastas em 
representação de 21 países. 

Filipa Martins manteve o 2º lugar e conquistou para Portugal a 

única medalha da prova! A ginasta entrou em prova confiante, 

como lhe é característico, e realizou um exercício complexo 

executado de forma exemplar. Filipa Martins lutou ainda pela 

medalha na final de Trave, mas uma queda afastou-a do pódio, 

tendo sido 4ª na classificação. “Sei que consigo fazer melhor mas, 

tendo em conta que ainda estou em fase de recuperação após a 

operação, penso que este foi um bom regresso. Agora o objectivo 

é melhorar os meus exercícios, recuperar a forma e tentar o meu 

melhor no Campeonato da Europa [Glasgow, em agosto].  

Em GAM destaque para Simão Almeida, o ginasta mais experien-

te da delegação nacional, teve uma boa prestação em Argolas, 

Carlos Alberto Matos / IMAPRESS



Gymania

_21Artística

tendo sido 10º, entre os 22 ginastas em competição, e em 

Paralelas Simétricas onde foi 10º entre 30 ginastas em prova. 

O facto de ter conquistado o melhor resultado da equipa nacio-

nal masculina deu-lhe o acesso à final (usufruindo do wild card 

atribuído ao país organizador do evento), onde se apresentou 

seguro em Paralelas Simétricas, com um exercício de elevado 

nível de dificuldade bem executado, tendo terminado na 6ª 

posição. Com 31 anos o ginasta mostrou que a idade não é um 

impedimento na aprendizagem de novos elementos e evolução 

em termos desportivos. 

Pelo praticável do Multiusos de Guimarães passaram alguns dos 

melhores ginastas da actualidade da modalidade. Na verten-

te masculina destaque para Manrique Larduet  de Cuba, que 

conquistou três medalhas de ouro (Argolas, Cavalo com Arções e 

Paralelas Simétricas), Yuri Van Gelder (Holanda), Rayderley Zapa-

ta (Espanha), Joe Fraser (Grã-Bretanha), Robert Tvorogal e Tomas 

Kuzmickas (Lituânia). Na competição feminina Maisie Methuen, 

(Grã-Bretanha), Ilaria Kaeslin (Suiça) e Isabela Onyshko (Canadá) 

estiveram em destaque.  

Se na GAM Simão Almeida teve uma presença forte na final de Para-

lelas Simétricas, onde obteve a sua melhor prestação do presente ciclo, 

13,700 pontos, o seu companheiro de Equipa Diogo Romero, um ginasta 

também ele com muita experiência internacional, alcançou o 18º entre 

29 ginastas em Cavalo com Arções e foi 20º, entre os 30 participantes 

em Paralelas Simétricas. 

Na GAF Beatriz Dias foi 10ª em Saltos, logo seguida pela companhei-

ra Mariana Pitrez , 11ª  neste aparelho (11 ginastas em prova) Pitrez 

competiu ainda em Paralelas Assimétricas, onde foi 12ª. Rafaela Ferreira 

teve uma participação extra-concurso, não tendo por isso classificação). 

No segundo dia de qualificações em Trave Beatriz Dias foi 12ª, o mesmo 

lugar conquistado em Solo, onde Leonor Silva foi 13ª.  

Delegação portuguesa

Simão Almeida.

Filipa Martins.
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Beatriz Carneiro, Rita Ferreira e Bruna Gonçalves

Simão Almeida

Laura Sales e
Maria Canilhas

GINÁSTICA ACROBÁTICA 
Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática 
MELHOR RESULTADO DE SEMPRE POR EQUIPAS 

Antuérpia recebeu o 26º Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática e a 10ª edição 

da Competição Mundial Por Grupos de Idade (CMGI). Em ambos os eventos as delegações 

portuguesas brilharam, trazendo para casa excelentes resultados. Em Seniores, as prestações 

constantes e de grande qualidade de todos os Pares/Grupos nacionais deram a Portugal a 

melhor classificação por equipa, num Campeonato do Mundo.

Na CMGI, o Trio do Acro Clube da Maia composto pelas ginastas Beatriz Carneiro, Rita 
Ferreira e Bruna Gonçalves voltou a mostrar excelente qualidade, conquistando a medalha de 

ouro no escalão 13-19 anos. No escalão 12-18 anos, o Par Misto do Ginásio Clube Português, 

Tomás Cardoso e Leonor Cartaxo, trouxe a medalha de bronze. Esta foi uma competição cheia 

de emoções também pelo apuramento dos ginastas Manuel Candeias e Madalena Cavilhas, 
também do Ginásio Clube Português, para os Jogos Olímpicos da Juventude, a realizar em se-

tembro, em Buenos Aires. Esta será a primeira vez que a Ginástica Acrobática marcará presença 

neste evento, um momento histórico tanto para a Ginástica nacional como para o jovem par.  

XVIII JOGOS DO MEDITERRÂNEO 
A Ginástica esteve representada na maior Missão portuguesa de sempre numa competição 

multidesportiva – os Jogos do Mediterrâneo 2018, que se disputaram em Tarragona (Espanha). 

Dos 233 atletas nacionais que participaram no evento fizeram parte os ginastas: Beatriz Dias, 
Leonor Silva e Mariana Pitrez (Ginástica Artística Feminina), Simão Almeida e Diogo Romero 

(Ginástica Artística Masculina) e Laura Sales e Maria Canilhas (Ginástica Rítmica). 

Nas disciplinas de Ginástica Artística Feminina e Masculina Mariana Pitrez, Beatriz Dias (am-

bas do Acro Clube da Maia) e Simão Almeida (Ginásio Clube Português) partilharam o sonho 

de estarem presentes nas finais numa prova desta dimensão. Simão Almeida foi 14º, tendo 

melhorado 3 das suas marcas, em Saltos, Argolas e Solo.

Na Ginástica Rítmica foi Laura Sales quem conquistou o lugar na final. A ginasta do Ginásio 

Clube Português terminou em 5º lugar, com 58.750 pontos, com uma prestação segura, 

consistente e sem falhas, garantindo o melhor resultado para Portugal, na modalidade. Maria 

Canilhas foi a segunda ginasta portuguesa na competição. 

FGP

PORTUGUESES
         ENTRE OS MELHORES
                 DO MUNDO 
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Beatriz Cardoso

GINÁSTICA ARTÍSTICA
 Torneio de Apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude 

No final de junho Baku recebeu o Torneio de Apuramento para os Jogos Olím-

picos da Juventude 2018, uma prova onde Beatriz Cardoso, pela Artística Feminina, 

cumpriu o objectivo garantindo o apuramento. A ginasta do Acro Clube da Maia foi 

15ª no Azerbaijão, onde se apuravam apenas os primeiros 17 países classificados, 

assegurando assim o lugar para Portugal. Na classificação geral Beatriz foi 21ª. 

Na Artística Masculina participaram os ginastas Filipe Almeida (Ginásio Clube 

Português) e José Nogueira (Sport Club do Porto). 

GINÁSTICA RÍTMICA
Campeonato da Europa de Guadalajara  

As ginastas da Selecção Nacional Júnior Rita Araújo, Dinora Bondar e Carolina Lima 

(reserva), do Ginásio Clube Português, representaram Portugal no 34º Campeonato da 

Europa de Ginástica Rítmica que se realizou no início de Junho em Guadalajara, Espanha. 

As ginastas entraram no praticável com atitude, garra e vontade de fazerem 

bem… e conseguiram! Dinora Bondar foi 17ª no exercício de Arco, com uma pon-

tuação de 15.050 e Rita Araújo foi 17ª em Bola, com 15.450. Resultados que lhes 

permitiram alcançar o Alto Rendimento nível B.

Rítmica em Moscovo para apuramento JOJ  
Dinora Bondar classificou-se em fevereiro como terceira reserva na prova de 

Apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude, que decorreu em Moscovo. 

A ginasta da Seleção Nacional Júnior não conseguiu um lugar nos primeiros 

18 lugares de apuramento, um por país, terminando em 21 lugar (a ginasta foi 

31 da classificação geral). Também em prova a ginasta da Seleção Nacional 

Júnior, Rita Araújo, foi 43ª da geral. Participaram nesta prova de qualificação 56 

ginastas, provenientes de 33 países.

GINÁSTICA DE TRAMPOLINS
Portugal faz história no Campeonato da Europa de Baku   

O ginasta Diogo Ganchinho conquistou o título de Campeão da Europa em Trampo-

lim Individual Masculino, em Baku, mostrando que com treino, foco e paixão tudo é 

possível. Esta medalha de ouro irá ficar na história da Ginástica nacional e internacio-

nal tal como outras 10 medalhas conquistadas pela Seleção Nacional neste Europeu, 

comprovando o alto nível competitivo que a disciplina alcançou no país. 

Ao título Europeu conquistado por Ganchinho, acresce 4 medalhas de prata (ganhas por 

Diogo Vilela (GMNA) em Tumbling Masculino Júnior, Rúben Tavares (AGSi) e Gonçalo Mar-
tins (APAGL) em Trampolim Sincronizado Masculino Júnior e as alcançadas por equipas: 

Duplo Minitrampolim Masculino Sénior e Duplo Minitrampolim Feminino Júnior) e 6 de 

bronze (ganhas por Diogo Costa (GCV) Duplo Minitrampolim Masculino Sénior, Henrique 
Moreira (CTS) Duplo Minitrampolim Masculino Júnior, Sara Guido (LGC) Duplo Minitram-

polim Feminino Júnior, e três por equipas: Duplo Minitrampolim Feminino Sénior, Duplo 

Minitrampolim Masculino Júnior e Trampolim Individual Feminino Sénior). 

A excelente prestação da equipa presente nesta competição ficou ainda completa 

com o apuramento de Rúben Tavares para os Jogos Olímpicos da Juventude, em Tram-

polim Individual Masculino.

Dinora Bondar
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1º SONO – A maioria destes ginastas 

descansa bem, dormindo pelo menos 

8 h/dia. O sono é fundamental na rege-

neração celular, para recarregar energias, e 

pelo sonho, o cérebro elimina muitos dos 

registos negativos, incluindo as más sensa-

ções vivenciadas nos treinos/competições. 

As mães e os pais dos ginastas acompa-

nhados foram decisivos na aquisição deste 

hábito, ao imporem horários para deitar 

desde crianças.  

2º VIDA SOCIAL – Muito regrada. Namo-

ram e sociabilizam com os amigos, mas 

sem o desgaste das “noitadas” ao fim de 

semana. Não fumam. Mantêm amigos fora 

do círculo da Ginástica para não viverem 

apenas numa “bolha gímnica”, conhecerem 

outras realidades e outros pontos de vista. 

3º ALIMENTAÇÃO – Não bebem álcool. 

São acompanhados por nutricionistas que 

elaboram dietas ajustadas às suas neces-

sidades individuais. Ginastas, familiares ou 

treinadores não escolhem nem “inventam” 

dietas. Estas decisões são sempre toma-

das por profissionais e os seus resultados, 

A IMPORTÂNCIA DO

[GINASTA-FAMÍLIA]
BINÓMIO

monitorizados periodicamente. Este é outro 

aspeto que as mães e os pais destes ginastas 

não descuram. Promovem o consumo de 

água, sopa, saladas e fruta, e não são coniven-

tes com refeições recorrentes de fast food.  

4º INÍCIO/FINAL DOS TREINOS – 

Aquecem muito bem, sem pressas e sem 

descurar o plano de flexibilidade e de 

preparação física, onde são incluídos exer-

cícios concebidos por fisioterapeutas, com o 

objetivo de reforçar as zonas do corpo mais 

frágeis dos ginastas. Terminam sempre o 

treino realizando exercícios de alongamen-

to. É aqui que estas mães e pais esperam 

mais tempo pelos filhos nos parques de 

estacionamento e, às vezes, desesperam…  

5º MOTIVAÇÃO – A sua motivação intrín-

seca é superarem-se, fazerem exercícios/

séries de saltos cada vez mais complexos 

e mais bem executados. Os ginastas que 

treinam para ganhar ao adversário, só evo-

luem nesse paradigma. Quando deixam de 

ganhar, tendem a abandonar a Ginástica, 

invocando múltiplas razões, mas de facto, o 

que determina o seu esforço é a evolução 

dos, não a sua vontade. Estas mães e pais 

desvalorizam as medalhas e realçam a 

superação dos filhos. 

6º PAIXÃO – São apaixonados pelo 

treino, reinventam-se diariamente – muitos 

bidiariamente -, sempre que cruzam a porta 

do ginásio. Vi-os lesionados, no ginásio – 

às vezes com um braço engessado ou com 

uma bota estabilizadora de entorses -, a 

fazerem apenas exercícios de flexibilidade 

e preparação física que poderiam realizar 

em casa. Não treinam a sério, apenas quan-

do se avizinham as competições. Treinam 

porque desfrutam do treino, e isso vê-se 

e sente-se, quando assistimos aos treinos. 

Este é o “bálsamo” destas mães e pais, 

sentirem que os filhos fazem algo que os 

apaixona e vão ganhando capacidade para 

assumir desafios complexos, que a Vida 

lhes vai colocar, com outros rostos.  

7º OUVEM – Sabem ouvir e refletem 

sobre o que lhes foi dito. Nenhum vídeo no 

YouTube substitui a palavra sábia e serena 

de um bom treinador. Insistir em treinar 

no erro, é uma teimosia que se paga muito 

O mote para este artigo começou por ser uma síntese dos resultados de 8 anos de 
trabalho na Comissão de Acompanhamento de Ginastas de Elite, mas rapidamente 
evoluiu para uma partilha do que aprendi com os ginastas e as suas famílias. 
Escreve-se e debate-se muito pouco sobre o binómio, ginasta-família, que é tão 
crucial para o sucesso desportivo e a longevidade das carreiras, como a qualidade 
dos treinadores, as condições de treino ou a experiência competitiva internacional.
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caro porque condiciona a progressão das 

evoluções, o que conduz a estagnações 

que trazem desmotivação, e num ápice, o 

ginasta entra numa espiral negativa, da 

qual é muito complicado sair. O timing das 

reflexões é diferente, porque felizmente 

somos todos diferentes, mas seja “a quente” 

durante o treino, seja na tranquilidade das 

suas casas, refletem sobre o que os treina-

dores lhes disseram, e no dia seguinte, pre-

dispõem-se para tentar o que o treinador 

lhes pediu. Depois, hoje em dia, os ginastas 

interagem com muitos profissionais, se 

não desenvolverem a capacidade de ouvir, 

dificilmente atingirão resultados despor-

tivos relevantes, de forma consistente e 

prolongada no tempo. Estas mães e pais 

falam com os filhos, arranjam tempo para 

estar com os filhos. Sabem fazer-se ouvir.  

8º FAMÍLIA – Têm familiares, especial-

mente mães e pais, que respeitam os so-

nhos dos filhos. Estão sempre do seu lado. 

São bons críticos, mas também são os me-

lhores fãs. Investem horas, que rapidamen-

te totalizam semanas, meses, a levá-los 

para o treino, quando ainda não têm idade 

para viajarem sozinhos nos transportes 

públicos ou quando o ginásio é distante de 

casa. Investem fins de semana a apoiá-los 

nas competições. São os primeiros a dete-

tar sinais de frustração, fases menos boas, 

às vezes associadas a problemas de difícil 

compreensão para quem não é profissional 

do desporto, como: “– Deixei de ver o meu 

corpo no espaço e não consigo saltar”, ou 

“– Ganhei medo”, ou “– Treino, treino, e depois 

falho na prova”. E, em todos estes momen-

tos, esforçam-se por encontrar as palavras 

certas, os gestos adequados, e deixam 

espaço para que os filhos tomem as suas 

decisões, sem os pressionar.

9º GESTORES DE TEMPO – São exímios 

gestores de Tempo, dos melhores que eu 

conheço. Têm sempre tempo para tudo, que 

é a vertente que mais surpreende os seus 

amigos e colegas de escola/universidade. 

Tempo para treinar (muitas vezes bidiá-

rio), para estudar, para sociabilizar e para 

descansar. Como?! São muito organizados, e 

isso tende a ser uma capacidade inata que 

é depois potenciada pela Ginástica. Isto é, 

quando é tempo de treinar, treina-se, quan-

do é tempo de estudar, estuda-se, quando 

é tempo de brincar, brinca-se. Não divagam 

e são. A ausência desta competência ou a 

demora na sua consolidação é o aspeto que 

detetei que mais preocupa as famílias des-

tes ginastas, por isso o 10º, e último ponto, 

desta partilha é sobretudo para vocês.  

10º PROFISSIONAIS DE SUCESSO – 

Nestes quase 8 anos, tive o privilégio de 

ouvir, ajudar e acompanhar ginastas de 

todas as disciplinas, muitos praticantes de 

alto rendimento, que hoje são médicos, 

dentistas, fisioterapeutas, enfermeiras, enge-

nheiros, gestores, advogados, profissionais 

de hotelaria, treinadores, e outros estão a 

iniciar ou a concluir licenciaturas e mestra-

dos em geologia, veterinária, nutricionismo, 

engenharia aeroespacial, jornalismo, etc. 

A minha experiência com estes ginastas 

e respetivas famílias, REFUTA o estigma 

que persiste na sociedade portuguesa, que 

os desportistas são maus estudantes e 

resultam em profissionais mal preparados. 

Tenho descoberto exatamente o oposto, 

estes ginastas, além de concluírem as suas 

formações, têm singrado muito bem no 

arranque das suas vidas profissionais, por-

que são muito fortes naquilo que é moda 

agora chamar de soft skills, trabalho em 

equipa, pontualidade e, sobretudo, porque 

TÊM MUNDO, o Mundo que a Ginástica lhes 

proporcionou. Isso, hoje, numa entrevista de 

emprego é uma mais-valia que as famílias 

dos ginastas devem ponderar. Se a Ginástica 

fê-los concluir uma licenciatura de 3 anos, 

em 4-5, houve um investimento invisível 

que vai ter retornos. Se o mestrado integra-

do, em vez de 5 anos, demorar 6-7, isso é um 

prejuízo aparente, porque depois os vossos 

filhos entram no mercado de trabalho com 

outra maturidade e com competências e 

vivências que os distinguem. Já agora, as 

empresas de topo mundial, chamam ao que 

eu estive a falar “o currículo invisível” do 

candidato, e grande parte do tempo das en-

trevistas de emprego é despendido a avaliar, 

se o candidato, têm ou não, um “currículo 

invisível” diferenciador. 

MUITO OBRIGADO às famílias de todos 
os ginastas, de todas as disciplinas, que 

têm representado tão bem a Ginástica e o 

Desporto Português, promovendo os valo-

res de Cidadania e de Humanismo.  

Virgílio Almeida
Vice-Presidente da FGP 
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GUIMARÃES

CAPITAL
MUNDIAL
DA AERÓBICA

Carlos Alberto Matos / IMAPRESS

O Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica teve este ano como palco 
Guimarães. Duas semanas incansáveis, inesquecíveis e dois grandes espectáculos 
de ginástica Aeróbica: o Competição Mundial Por Grupos de Idade e Campeonato 
do Mundo, que juntaram cerca de um milhar de participantes e emprestaram 
outro ritmo à cidade Berço da Nação! 
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A CHEGADA DAS DIFERENTES 

DELEGAÇÕES FOI ANTECIPADA 

pela montagem da enorme estrutura 

desportiva que durante duas semanas 

iria fazer do Multiusos de Guimarães o 

palco central das competições com ên-

fase para as áreas logística, transportes, 

alojamentos, restauração, arena despor-

tiva, ginásios de treino e aquecimento, 

voluntários. Aliás, para muitas destas 

áreas a azáfama começou muitos meses 

antes, naquela que foi uma organização 

conjunta da Federação de Ginástica 

de Portugal, da Câmara Municipal de 

Guimarães e da Tempo Livre. 

O arranque do evento foi dado a 25 de 

maio com a Competição Mundial por 

Grupos de Idade (CMGI). Em competi-

ção estiveram, durante três dias, 366 

ginastas em representação de 29 países. 

Portugal teve uma participação em 

todas as categorias em competição: 

Individual Feminino Juvenil, Trio Júnior, 

Individual Masculino Juvenil, Par Misto 

Júnior, Grupo Juvenil e Aerodance Júnior, 

com um total de 10 apresentações. 

Logo no primeiro dia os resultados das 

qualificações apontavam para a possi-

bilidade de medalha no escalão juvenil. 

O que veio a concretizar-se com o 

ouro conquistado por Tomás Amaral do 

Clube de Atividades Gímnicas de Ponta 

Delgada (CAGPD) na categoria Indivi-

dual Masculino. Com uma coreografia 

complexa mas muito bem executada o 

ginasta de 12 anos fez as delícias tanto 

do público como dos juízes. Tomás foi 

primeiro classificado. 

Tomás voltou a subir ao pódio nesta 

competição, desta vez na companhia da 

sua colega de equipa, Leonor Januário, 

na categoria Par Misto. 

Portugal esteve ainda representado nas 

finais das categorias Individual Femini-

no, Individual Masculino e Aerodance, 

no escalão Júnior.

Em Individual Feminino Ana Rita Gomes 

(All 4 Gym- Associação Gímnica de 

Águeda) e Rui Cansado (CAGPD) em 

Individual Masculino foram 5º e o grupo 

de Aerodance composto pelas ginastas 

Joana Almeida, Carolina Cruz, Joana 

Matos, Ana Branco, Inês Madail, Adriana 

Bento (All 4 Gym- Associação Gímni-

ca de Águeda) foi 6º. Um começo em 

grande para o Campeonato do Mundo 

que se seguiu. 
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CAMPEONATO DO MUNDO COM 
FORTE PARTICIPAÇÃO
284 ginastas, em representação de 34 

países, entre eles os grandes nomes da 

ginástica Aeróbica mundial,  passaram pela 

arena do Multiusos de Guimarães. Uma 

competição renhida pelos lugares do pó-

dio em todas as categorias em competição 

e que proporcionaram três dias de forte 

emoção. Foram disputados um total de 

oito títulos mundiais (incluindo o título por 

equipas), nas sete categorias em competi-

ção, no escalão Sénior: Individual Masculi-

no, Individual Feminino, Pares Mistos, Trios, 

Grupos, Aerodance e Aerostep.  

A Rússia conquistou o título por equipas e 

foi o país que mais medalhas conquistou, 

entre elas o ouro em Aerostep e Trio. O 

Japão esteve em destaque nas categorias 

Individual, quer Feminina quer Mascu-

lino com Riri Kitazume e Mizuki Saito, 

respectivamente, a sagrarem-se campeões 

mundiais. Os italianos Michela Castoldi e 

David Donati, em Pares Mistos, subiram ao 

primeiro lugar do pódio da categoria. Em 

Grupo a China conquistou o título e o pú-

blico, ao passo que em Aerodance a Coreia 

levou a melhor.

Portugal, país anfitrião, teve em competi-

ção 13 ginastas, em seis categorias.  

Apesar de só alcançar uma presença na 

final, na categoria Aerostep , onde com 

uma coreografia alegre, em harmonia com 

a música, alcançou o 5º lugar, a verdade é 

que esteve muito próximo de o fazer em 

Individual Feminina, com Sara Silva a ficar 

a poucas décimas da final. Os ginastas Rita 

Gomes, Sara Silva e Rui Cansado alcança-

ram ainda o estatuto de Alta Competição. 

Os ginastas, Sara Silva e Fábio Lima, do 

Clube de Actividades Gímnicas de Ponta 

Delgada alcançaram em Guimarães 

aquele que era o grande objectivo para 

este Mundial: a qualificação para os 

Jogos Europeus, que se realizam em 

Minsk (Bielorrússia) em 2019. O lugar 

foi garantido para Portugal após o Par 

Misto ter sido o 6º apurado, quando em 

jogo estavam apenas 8 posições, uma 

por país. 

“O balanço é muito positivo tanto em 

termos desportivos como em termos 

organizacionais. Conseguimos enaltecer 

o nome de Portugal através deste evento 

de elevado nível que apenas foi possível 

com o apoio da Câmara Municipal de 

Guimarães e a Tempo Livre.  Os resultados 

conquistados só vieram confirmar o traba-

lho que tem vindo a ser realizado a nível 

nacional pelos ginastas, treinadores, clubes, 

associações e a evolução que a disciplina 

tem vindo a ter”, sublinhou o presidente da 

Federação de Ginástica de Portugal,  João 

Paulo Rocha.  
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A VOZ
DO TREINADOR

opinião  //  objetivos  //  liderança  //  carreira  //  motivação  //  aprendizagem  //  inspiração

opinião  //  objetivos  //  liderança  //  carreira  //  motivação  //  aprendizagem  //  inspiração

 - Qual foi a estratégia ado-
tada na preparação desta época, tendo 
em vista a participação da equipa no 
Campeonato do Mundo?
RUI CARDOSO - Houve um contacto 

constante com os clubes e os treina-

dores dos ginastas seleccionados, de 

modo a acompanhar a sua preparação. 

Simultaneamente, aproveitando as 

competições nacionais, foram realiza-

dos estágios de 1 ou 2 dias logo após 

as mesmas. Muito importante também 

foi o estágio realizado imediatamente 

antes do CM. Os Juvenis e Juniores 

estagiaram em Cantanhede, nas insta-

lações da Academia Cantanhede Gym e 

os seniores em Guimarães.

 - Analisando os resultados 
obtidos, que balanço faz?
O balanço final foi muito positivo, tendo 

os resultados obtidos superado as nos-

sas expectativas, em especial no CMGI, 

com destaque para o nosso ginasta 

Tomás Amaral que venceu a competição 

em Individual Masculino. Relativamente 

“Nunca tivemos tantos
ginastas de tão boa qualidade”

NOME
RUI CARDOSO
// TREINADOR NACIONAL DE GINÁSTICA 

ao passado recente e a competições 

anteriores os nossos ginastas revelaram 

uma evolução significativa.

  - A realização do CM em 
Portugal foi importante para a Aeróbi-
ca nacional? Como podemos capitali-
zar este evento?
A realização do CM em Portugal 

foi muito importante para a nossa 

ginástica aeróbica, em primeiro lugar 

pela imagem de excelência em termos 

organizativos que foi dada. Esta 

imagem positiva fortalece também a 

nossa equipa nacional que pode ser 

capitalizada em competições futuras se 

continuar a aparecer com a qualidade 

que demonstrou em Guimarães. 

Evento verde, pelo ambiente!
A cor “verde” foi a nota dominante no Campeonato do Mundo de Aeróbica. Durante duas 

semanas, lado a lado com a competição, a Comissão Organizadora do evento levou a cabo uma 

série de iniciativas de sensibilização e consciencialização ambiental que visaram diminuir a 

pegada ecológica/emissões de CO2 que estes eventos também provocam. 

Foram várias as iniciativas levadas a cabo durante duas semanas e que contaram com o 

apoio das empresas locais designadamente, a Viságua, a Vitrus Ambiente, a Resinorte e o 

Laboratório da Paisagem de Guimarães. Todos os ginastas do CMGI e CM foram ainda convi-

dados a plantar uma árvore. Perto de 700 árvores foram plantadas junto do parque de estacio-

namento do Multiusos de Guimarães. Uma acção que contou com a participação do Presidente 

da Federação Internacional de Ginástica, Morinari Watanabe, que sublinhou a importância da 

gestão eficaz da sustentabilidade em grandes eventos de ginástica.   

Sofia Ferreira, Vereadora do Ambiente CM 
Guimarães, Paula Almeida, Chefe da Delegacão 
portuguesa, Morinari Watanabe, Presidente FIG 
e João Paulo Rocha, presidente FGP
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A SEGUNDA EDIÇÃO DAS SUPER 

FINAIS – JOGOS SANTA CASA, o evento 

que reúne as finais dos Campeonatos Na-

cionais de todas as disciplinas competitivas 

da Ginástica, juntou no Multiusos de Gui-

marães perto de um milhar de ginastas. Du-

rante três dias, mais um que no ano anterior, 

centenas dos nossos melhores ginastas das 

disciplinas de Acrobática, Aeróbica, Artística 

Feminina, Artística Masculina, Rítmica, Tram-

polins e Teamgym, entraram em competição 

pelos 155 títulos de Campeões Nacionais 

da época 2017/2018. Foram realizadas mais 

de um milhar de atuações (1052), num es-

petáculo que teve aproximadamente mais 

de 36 horas de duração total.  

A época 2017-2018 
terminou em grande, 
com as Super Finais 
– Jogos Santa Casa. 
Coube uma vez 
mais a Guimarães 
receber a prova que 
junta os melhores 
ginastas nacionais de 
todas as disciplinas 
competitivas, num 
espetáculo imperdível!

 APRESENTAÇÕES
 PARA ELEGER
CAMPEÕES NACIONAIS
1.000

JOGOS SANTA CASA

Com alguns acertos necessários face à 

primeira edição, de onde se destacam mais 

um dia de competição e a participação do 

Teamgym, o evento manteve-se fiel àquele 

que foi o seu objetivo principal: mostrar à 

comunidade o elevado nível qualitativo que 

a Ginástica portuguesa alcançou, o que foi 

garantido com o modelo de participação 

de apenas 6 a 8 ginastas de cada escalão e 

categoria, por disciplina e, simultaneamente, 

dar-lhe uma maior visibilidade junto do 

público geral. 

O evento que é co-organizado pela 

Federação de Ginástica de Portugal e pela 

Câmara Municipal de Guimarães permane-

cerá na Cidade Berço até 2020!  

Luis Branco // Floriano Morais 
FM

FM
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ACROBÁTICA
↘ Grupo Feminino 
 Ana Fontes / Ana Pratas / Isis Coutinho
 (Associação Académica de Coimbra - Sec. Ginástica)  
↘ Grupo Masculino
 Miguel Silva / João Pereira / Henrique   
 Silva / Henrique Piqueiro (Acro Clube da Maia, ACM)
↘ Par Feminino
 Mariana Candeias / Marta Nunes 
 (Ginásio Clube Português, GCP) 
↘ Par Misto
 Bruno Tavares / Beatriz Ferreira 
 (Sociedade Euterpe Alhandrense)  

GINÁSTICA RÍTMICA
↘ Maças/Bola/Arco 
 Laura Sales (GCP) 
↘ Fita
 Maria Canilhas (GCP) 

GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
↘ Solo/ Argolas
 Simão Almeida (GCP) 

Evento

↘ Cavalo com Arções / Paralelas simétricas / Barra fixa
 Diogo Romero (Sport Club do Porto, SCPorto) 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA
↘ Saltos/ Solo
 Beatriz Dias (ACM) 
↘ Paralelas Assimétricas / Trave
 Filipa Martins (SC Porto)

TRAMPOLINS
↘ Tumbling masculino 
 Frederico Rodrigues
 (Sociedade Filarmónica Estrela Moitense, SFEM) 
 Tumbling feminino
 Raquel Pinto (SFEM) 
↘ Duplo minitrampolim masculino 
 Diogo Costa (Ginásio Clube Vilacondense) 
↘ Duplo minitrampolim feminino 
 Mafalda Brás 
 (Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, APAGL) 
↘ Trampolim sincronizado masculino  
 Diogo Ganchinho/ Diogo Abreu 
 (Sporting Clube de Portugal, SCP) 

↘ Trampolim sincronizado feminino
 Nicole Pacheco/ Sofia Correia (APGL) 
↘ Trampolim individual feminino 
 Beatriz Martins (Lisboa Ginásio Clube) 
↘ Trampolim individual masculino
 Diogo Abreu (SCP) 

AERÓBICA
↘ Individual Masculino 
 Fábio Lima 
 (Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, CAGPD) 
↘ Individual Feminino
 Sara Silva (CAGPD) 
↘ Par Misto
 Sara Silva/ Fábio Lima (CAGPD)
↘ Trio
 Inês Simões / Beatriz Brandão / Maria Coutinho 
 (All4Gym - Associação Gímnica de Águeda) 

TEAMGYM
 Ginásio Clube Português 

FM

FM FM

FMLB
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Ginástica para Todos

O Gym for Life Nacional 2018 encheu, durante três dias, o Multiusos de 
Odivelas, numa edição marcada por um forte nível de participação e de 
entusiasmo! Nesta edição, 166 das melhores classes nacionais de Ginástica 
para Todos mostraram o que valem. 

DE ANO PARA ANO O GYM FOR LIFE NACIONAL CRESCE, 

reinventa-se e justifica porque é que já se tornou um dos melhores 

eventos de promoção da ginástica não competitiva para todas as 

idades e 2018 não foi excepção. Marcada por um forte nível de par-

ticipação: 166 classes, mais 36 que na edição anterior, em represen-

tação de 76 clubes, mais 16 que em 2017, esta edição foi a maior de 

sempre com mais de 3600 participantes. 

Foram 166 apresentações que contagiaram, durante três dias o 

Multiusos de Odivelas, com muito ritmo, dinamismo e criatividade. 

No final, após a avaliação de um grupo de especialistas, apenas 24 

receberam o galardão máximo, a Menção de Ouro, e, com ele, a opor-

32_

tunidade de voltar a apresentar-se e a concorrer pelo troféu e Menção 

Diamante na Gala Prof. Henrique Reis Pinto, durante o Portugalgym 

2018, em Braga. 

As classes são avaliadas de acordo com critérios de entreteni-

mento, impressão geral, originalidade e criatividade, variedade e 

técnica. Foram ainda atribuídas a Menção Prata a 81 classes e 61 

receberam a Menção de Bronze, o que espelha bem o elevado nível 

qualitativo das classes presentes no evento. 

À semelhança do ano passado, o evento foi organizado pela 

Federação de Ginástica de Portugal, pelo Ginásio Clube de Odivelas 

e pela Câmara Municipal de Odivelas.   

GYM FOR LIFE NACIONAL
COM MAIOR
EDIÇÃO DE SEMPRE Tânia Settimelli

AS CLASSES PREMIADAS
COM MENÇÃO OURO 
l Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga
 (CDES Miguel Torga)- Suricatas 
l CDES Miguel Torga - Okápis 
l CDES Miguel Torga- Kangurus - Rope Skipping 
l Sporting CP- Origami 
l Ginásio Clube Português (GCP)- Jazz/Contemporâneo 
l CDES Miguel Torga-Linces 
l Art of Dance by Colin- Art of Dance by Colin 
l Sport Lisboa e Benfica (SL Benfica)- MIXstica 
l Associação Académica de Coimbra (AAC)- sub20 
l Albigym- Especialização 
l Gimnofrielas - Assoc. Desp. Cult. e Soc. de Frielas-Top Acro Gym 
l CGES Miguel Torga- Fox 
l Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho Sibilas 
l Sporting CP- Com/Passos 
l GCP- Mix appeal 
l SL Benfica- Silhuetas 
l GCP - Especial Raparigas
l Assoc. de Educ. Física e Desporto de S. Pedro do Sul- Mista 
l Clube Desp. Ginástica E. S. de Alberto Sampaio- Ginástica de 

Grupo ESAS 
l Clube de Ginástica de Almada - Classe de Rítmica de Grupo 

Representativa 
l Agrupamento de Escolas de Vouzela- Grupo de Ginástica 
l GCP- Mãe d’Água 
l Sporting CP- Rapazes 
l Sporting CP- A Mista 
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Antevisão

A contagem 
decrescente para 
o último grande 
evento do ano da 
Ginástica em Portugal 
já começou. A 17 de 
outubro Odivelas vai 
receber a 12ª edição 
do Campeonato da 
Europa de TeamGym. 
Durante quatro dias 
são esperados mais de 
850 participantes. 

Sérgio Mateus 

COUNT
DOWN

DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE CINCO 

TAÇAS DO MUNDO, DE UM CAMPEO-

NATO DO MUNDO E COMPETIÇÃO 

MUNDIAL POR GRUPOS DE IDADE DE 

GINÁSTICA AERÓBICA, Portugal prepara-

se para receber em outubro o 12º Cam-

peonato da Europa de TeamGym. O evento 

organizado pela Federação de Ginástica de 

Portugal, com o apoio da Câmara Municipal 

de Odivelas, terá lugar no Multiusos de Odi-

velas. O maior evento internacional daquela 

que é a disciplina mais recente, e vibrante, 

da ginástica trará a Portugal mais de 850 

participantes. No total, estão inscritas 51 

equipas, em representação de 16 federa-

ções. Um número recorde, quer em número 

de equipas quer em número de federações, 

face à edição de 2016 da competição que 

decorreu em Maribor, na Eslovénia. São 

três as categorias representadas e que se 

irão bater por um lugar no pódio: equipas 

Femininas, equipas Masculinas e equipas 

Mistas. No escalão Sénior irão estar em 

competição seis equipas Masculinas, dez 

equipas Femininas e onze equipas Mistas 

e serão 13 o número de países representa-

dos. Por sua vez, no escalão Júnior estarão 

presentes cinco equipas Masculinas, dez 

equipas Femininas e dez equipas Mistas, e 

serão 15 os países em competição. Portugal 

estará representado no escalão Sénior por 

uma equipa masculina e uma equipa mista 

e no escalão Júnior por uma equipa mista. 

TEAMGYM FAZ FUROR!
O que podemos esperar desta com-

petição? Desde logo uma luta renhida 

pelos primeiros lugares do pódio entre os 

países que lideram o ranking da disciplina. 

Dinamarca, Suécia e Islândia, que no último 
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campeonato conquistaram um total de 16 

medalhas, estarão em Odivelas com uma 

forte delegação. O mesmo é esperado da 

Noruega, Grã-Bretanha e Finlândia, que 

esperam conquistar um lugar nos pódios. À 

semelhança das edições passadas continua 

a verificar-se um claro domínio dos países 

do norte da europa onde esta disciplina tem 

conhecido um forte crescimento. Odivelas 

vai assistir, pela primeira vez, à presença do 

Azerbaijão numa competição internacional 

desta disciplina. O número crescente de 

países presentes são um sinal claro do 

crescimento que esta vibrante disciplina 

tem conhecido. 

E Portugal? Há dois anos a equipa nacio-

nal sénior masculina obteve um excelente 

4º lugar no Campeonato da Europa de 

Maribor. Uma presença de destaque que 

surpreendeu pela energia contagiante, pela 

forte sequência de saltos e pelo sincro-

nismo do exercício de Solo. Exibições que 

colocaram Portugal à frente de países como 

a Grã-Bretanha, França e Holanda, com 

uma forte ligação à modalidade. Agora, a 

competir “em casa” e com alguns reforços 

entre os ginastas que a integram, a equipa 

Sénior masculina tem uma nova oportuni-

dade para brilhar. Ainda no escalão sénior, e 

pela primeira vez, Portugal terá uma equipa 

Mista a qual promete surpreender, apesar 

da forte concorrência esperada. O público 

nacional terá oportunidade para aplaudir 

também a equipa nacional Mista, no esca-

lão júnior. 

A forte participação internacional será 

reforçada ainda com a presença esperada 

de centenas de visitantes internacionais 

que prometem “aquecer” as bancadas do 

Multiusos de Odivelas.   

PORTUGAL ESTARÁ REPRESENTADO 
NO ESCALÃO SÉNIOR POR UMA 
EQUIPA MASCULINA E UMA EQUIPA 
MISTA E NO ESCALÃO JÚNIOR POR 
UMA EQUIPA MISTA.

DADOS
DO EVENTO
Data
17 a 20 de Outubro

Local
Multiusos de Odivelas 

Número de países
16

Website do evento
www.teamgym2018.com

Facebook
www.facebook.com/ginasticaportugal 

Instagram
#teamgym2018

CURIOSIDADES
E FACTOS 
• O TeamGym foi criado pela UEG, a 

primeira competição oficial teve 

lugar na Finlândia em 1996; 

• Euro Team foi o primeiro nome 

desta disciplina que só em 2002 

foi rebatizada de TeamGym;

• Até 2008 o Campeonato da Europa 

foi um evento de clubes, apenas 

em 2010 passou a ser uma compe-

tição com equipas nacionais. 

• São três os exercícios executados 

pelas equipas: Solo, Tumbling e 

Mini Trampolim. 
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O 7º CONGRESSO DA GINÁSTICA 

(5º Internacional), com o tema “Ginástica: 
entre o clássico e o emergente, segurança 
e comportamentos”, que decorrerá em 

Guimarães no Pavilhão Multiusos entre 

22 e 23 de setembro, integra nas suas 

atividades um Seminário Satélite com 

o tema “O RVCC em Ginástica: Grau I, II e 
III. A 4ª Via de Formação” que lançará os 

regulamentos que completarão o processo 

total da formação de agentes em ginástica 

e ainda a repetição da ação de formação 

contínua organizada dois anos antes, com 

o tema “O estágio Profissional no contexto 
da formação de treinador de Desporto.” Estas 

7 º CONGRESSO DA GINÁSTICA

MARCA INÍCIO DA ÉPOCA  2018/2019
FORMAÇÃO

Setembro é o mês da 
Formação por direito 
próprio. No arranque 
da época desportiva 
2018/2019 são 
diversas as atividades 
de formação que os 
agentes terão à sua 
disponibilidade, no 
sentido de poderem 
renovar os seus títulos 
profissionais até ao 
fim de outubro. Venha 
conhecê-las! 
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duas últimas atividades decorrem no dia 

21 de setembro. O Congresso tem o código 

PNFT 54215487 (3,1 créditos), o Seminário 

Satélite tem o código PNFT 54215491 

(0,6 créditos) e a Ação de Formação tem o 

código PNFT 54215489 (1,2 créditos). 

Mais uma vez os professores de Educação 

Física dos grupos 260 e 620, poderão sub-

meter a inscrição no Congresso para fre-

quentar a formação creditada pelo Centro 

de Formação de professores de Guimarães 

com o código CCPFC/ACC-100838/18, com 

o nº de 15h creditadas.

Como resultado da parceria com a ESDRM, 

os Técnicos de Exercício Físico (TPTEF) e 

Diretores Técnicos de Instalações (TPDT) 

poderão obter pela primeira vez créditos 

de formação contínua no Congresso. Esta 

será uma oportunidade única de formação 

tendo em conta as variadas áreas aborda-

das e a elevada qualidade dos especialis-

tas e restantes intervenientes convidados.

Para mais informação e inscrição consulte 

o website do evento: 

http://www.congressoginastica2018.pt/

FGP ORGANIZA SEIS ACADEMIAS FIG 
EM SIMULTÂNEO
Ainda em Setembro, a FGP, através da sua 

Escola Nacional de Ginástica (ENGym) irá 

promover a organização em simultâneo de 

várias Academias FIG, estando planeadas para 

o nosso país as Academias FIG de Nível 2 em 

Ginástica Artística Masculina, Ginástica 

Artística Feminina, Ginástica Rítmica, Tram-

polins, Ginástica Aeróbica e Acrobática, num 

total possível superior a 100 participantes 

nacionais e estrangeiros. Estas ações terão 

lugar no Complexo Municipal de Ginástica 

da Maia, e contam com o apoio da Câmara 

Municipal da Maia. As Academias servirão 

igualmente para o licenciamento da FGP 

como entidade internacional para a orga-

nização autónoma das Academias FIG de 

Nível 1 e 2 em Portugal. Seremos o terceiro 

país a obter esta acreditação para que todos 

os nossos treinadores que venham a fre-

quentar as Academias FGP/FIG sejam regis-

tados, simultaneamente, como treinadores 

FIG. Foram convidados a participar nestas 

Academias alguns Treinadores / Formadores 

nacionais para serem reconhecidos pela FIG 

como “Especialistas FIG”. Após o processo 

de certificação estar concluído poderão 

ser eles próprios formadores em futuras 

Academias. Portugal é reconhecido desta 

forma como um País possuidor de um plano 

nacional de formação totalmente desenvol-

vido e integrado no plano Nacional e Inter-

nacional de formação de treinadores. Estas 

Academias também são acreditadas pelo IPDJ, 

para a formação contínua de Treinadores.

As informações, condições e procedimentos 

de candidatura à participação podem ser 

consultados em http://www.fgp-ginastica.pt/

formacao/actividade.php?id=79

Ainda em setembro e como é hábito nesta 

altura da época desportiva, a FGP abriu o 

7º Curso de Treinadores de Ginástica de 

Grau 1. Devido à grande procura, surgiu a 

necessidade de abrir quatro turmas em vez 

das duas previstas. A mancha geográfica 

atingida foi a mais ampla possível, tendo 

sido realizados os cursos em Lisboa, Almada, 

Cantanhede e Albufeira, sendo que dois de-

les atingiram o limite máximo de inscrições 

(Lisboa e Almada com 33 participantes).

Em processo de definição estão ainda as 
seguintes atividades até dezembro:
- Cursos de Juízes de GAM nos Açores e em 

Santarém (com apoio das ATG’s)

- Cursos de Juízes de Acrobática e Trampo-

lins no Algarve (com apoio das ATG’s)

- Curso de Juízes de Trampolins no Porto 

(com apoio das ATG’s)

- Abertura de inscrições no 3º Curso de Trei-

nadores de Grau II de GPT/CEI de 2019

Finalmente, a ENGym informa que serão lan-
çadas brevemente as seguintes informações:
- Base de dados de livros da Biblioteca 

FGP, para consulta e acesso público, com 

a possibilidade de Consulta da Capa, Índi-

ce e Ficha Técnica do Livro (em imagem 

digitalizada);

- Base de dados digitalizada de resultados 

de provas de GAM, GAF e GR, desde 1950;

- Base de dados de fotografias históricas da 

Ginástica para possível consulta controlada;

- Divulgação dos Regulamentos de RVCC 

de todos os graus e todas as disciplinas 

da Ginástica, para abertura da 4ª Via de 

Formação da FGP.  

n Curso de Juízes de Ginástica Acrobática 

na Covilhã entre 5 e 13 de outubro;
n Curso de Juízes de Ginástica Rítmica em 

Aveiro entre 12 e 27 de outubro;
n 1º Curso de Grau II de Ginástica Artística 

Masculina;
n 3º Curso de Grau II de Ginástica de Tram-

polins
n 2º Curso de Grau III de Ginástica Rítmica
n 2º Curso de Grau III de Ginástica Acrobática
n 1º Curso de Grau III de Ginástica Aeróbica
n Componente Geral do 1º Curso de Trei-

nadores de Grau III (em online)

n 7º Estágio de Grau I em Ginástica
n 4º Estágio de Grau II em todas as disciplinas
n 1º Estágio de Grau III em todas as disciplinas
n 6º Curso de Grau I – 1ª parte “Técnicas de 

Base na escola” para o Desporto escolar – 

Castelo Branco
n 7º Curso de Grau I – 1ª parte “Técnicas de 

Base na escola” para o Desporto escolar – 

Caldas da Rainha
n 1º Curso de Grau I – 2ª Parte “As Técnicas 

Gímnicas no Desporto escolar” – Lisboa
n 2º Curso de Grau I – 2ª Parte “As Técnicas 

Gímnicas no Desporto escolar” - Porto

AÇÕES FORMATIVAS ATÉ AO FINAL DE 2018
Até ao final do ano a FGP irá abrir os seguintes cursos:

ENGym
Coordenação de Formação e Documentação
Paulo Barata
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 AGOSTO

ARTÍSTICA FEMININA
↘ 01 a 05 - Campeonato da Europa de   
 Ginástica Artística Feminina, Glasgow

ARTÍSTICA MASCULINA
↘ 08 e 09 - Campeonato da Europa de   
 Ginástica Artística Masculina, Glasgow 

 SETEMBRO
 
RÍTMICA
↘ 07 a 16 - Campeonato do Mundo de 
	 Ginástica	Rítmica,	Sofia
 
GINÁSTICA PARA TODOS
↘ 15 a 22 - Golden Age, Pesaro
 

INSTITUCIONAL
↘ 21 a 23 - 7º Congresso da Ginástica, 
 Guimarães

 OUTUBRO
 
TRAMPOLINS
↘ 05 e 06 - Taça do Mundo de Trampolins, 
 Loulé
 
INTERNACIONAL
↘ 06 a 18 - Jogos Olímpicos da Juventude, 
 Buenos Aires
 
TEAMGYM
↘ 17 a 20 - Campeonato da Europa de 
Teamgym, Odivelas

ARTÍSTICA
↘ 25 a 03 nov. - Campeonato do Mundo de 
Ginástica Artística, Doha

 NOVEMBRO
 
TRAMPOLINS
↘ 07 a 10 - Campeonato do Mundo de 
 Trampolins, S. Petersburgo
 
↘ 15 a 18 - Competição Mundial por Grupos 
 de idade de Trampolins, S. Petersburgo 
 
INSTITUCIONAL
↘ 24 - 24 – Gala da Federação de Ginástica 
 de Portugal

COUNTDOWN

Jogos Olímpicos
da Juventude 2018

São quatro os ginastas portugueses distribuídos pelas disciplinas de Acrobática, 

Artística Feminina e Trampolins, que conseguiram o apuramento para os Jogos olím-

picos da juventude que decorre de 6 a 18 de outubro em Buenos Aires na Argentina. 

Jovens promessas que se destacam nas diferentes disciplinas e sobre as quais, por 

certo, ainda muito vamos ouvir falar. 

Pela Acrobática estará o Par Misto Manuel Candeias e Madalena Cavilhas do 

Ginásio Clube Português. Esta será a primeira vez que a Ginástica Acrobática marcará 

presença nos Jogos Olímpicos da Juventude, um momento histórico que será partilha-

do e vivido também pelo jovem Par Misto português. Foram muitas horas de treino, 

a subida de um escalão e um Campeonato do Mundo muito intenso para o sonho se 

cumprir. 

Pela Artística Feminina estará a ginasta Beatriz Cardoso, um lugar conseguido em 

junho no torneio de apuramento realizado em Baku, um resultado que veio coroar o 

trabalho desenvolvido na última época pela jovem ginasta. 

Rúben Tavares foi o primeiro a carimbar o passaporte para Buenos Aires, logo em 

Abril no Campeonato da Europa de Baku. O ginasta da Academia de Ginástica de 

Sines conseguiu o apuramento na disciplina de Trampolins (Individual).  
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