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Editorial

Conquistas gímnicas
Na base de todas as conquistas que
temos alcançado dentro da
Ginástica, a cooperação e a
confiança são dois conceitos de
valor profundo, principalmente
quando se trabalha colectivamente.
O desejo de quem labora em
organizações, sobretudo as que nascem por amor a
uma causa, é acima de tudo querer sempre o melhor
para essa mesma instituição e para todos os que nela
despendem muitas vezes grande parte das suas
vidas.
O reconhecimento individual deve servir sobretudo
para engrandecer a comunidade onde se está
inserido, tendo consciência que cada passo dado
individualmente deve ter como base sólida
sentimentos de cooperação e confiança, para que
esses passos colectivamente elevem toda a
organização.

Eleições no 75.º Congresso da FIG

Portugueses integram FIG
Bruno Grandi reeleito e candidatura da
Suíça para o Congresso 2006, na Suiça
(pág. 3)

Vem esta reflexão a propósito do 75.º Congresso da
FIG, onde vimos três portugueses eleitos para
diversos órgãos daquela instituição internacional:
Esbela da Fonseca Miyake no Comité Executivo, Raul
Correia no Comité Técnico de Ginástica Acrobática e
Rogério Valério no Comité Técnico de Ginástica Geral.
Um engrandecimento especial à prof. Esbela que,
mais que merecidamente, atinge um lugar no Comité
Executivo, o órgão mais importante da FIG, logo a
seguir ao presidente e vice-presidentes.
No enquadramento deste título, vem ainda muito a
propósito falar na assinatura de protocolo efectuado
com a Federação Portuguesa de Trampolins e
Desportos Acrobáticos, pois esta concretização está
na base da confiança e cooperação entre ambas as
federações, existente desde sempre. Consolidando
esses valores, consolidamos instituições, pessoas e
objectivos. Acima de tudo consolidamos o respeito
que sentimos pelo trabalho de cada um, o que nos
torna mais unidos, dando maior força à Ginástica no
seu todo.

Manuel Boa de Jesus
Presidente da Direcção

Protocolo de colaboração entre FPG e FPTDA

Boas relações assina(la)das
Ginastas e treinadores olímpicos de
ambas as federações homenageados
(pág. 2)

http://www.sportuguese.pt/fptda
Os trampolins e a ginástica acrobática on-line. Provas, competições,
resultados e outras informações disponíveis e actualizadas.

FPG e FPTDA formalizam acordo de princípios, com assinatura de protocolo

Somos todos da Ginástica
Na cerimónia, estiveram presentes Eduardo Pereira, (vicepresidente do Instituto do Desporto de Portugal - IDP), Luís
Gomes da Costa (IDP, delegação de Lisboa), Vítor Fonseca
da Mota (Comité Olímpico de Portugal), Nuno Vilarinho
Confederação do Desporto de Portugal e ainda Alípio de
Oliveira (chefe de missão dos Jogos Olímpicos 2004). A
cerimónia realizou-se no Hotel Roma, a quem a FPG agradece
desde já a colaboração e contou ainda com uma homenagem
aos ginastas e respectivos treinadores, que participaram
nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 (ver caixa).
Historial e protocolo

SIM. Os presidentes da FPTDA e da FPG, no momento da assinatura

No dia 1 de Outubro foi assinado um protocolo de colaboração
entre a Federação Portuguesa de Ginástica (FPG) e a Federação
Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos (FPTDA),
que visa regular o enquadramento da FPTDA no âmbito
internacional. O acordo foi formalizado pelos respectivos
presidentes em exercício, Manuel da Boa de Jesus (FPG) e
Maria Celeste Gil (FPTDA), unânimes quanto ao facto deste
protocolo ser o reflexo do trabalho de colaboração
desenvolvido pelas duas federações, desde sempre.
O presidente da FPG considerou ser o momento ideal para
esta assinatura, uma vez que a preparação do próximo ciclo
olímpico começa já pelo congresso da FIG, no qual “a FPTDA
tem de estar presente de um modo claro e sem ambiguidades”.
Boa de Jesus referiu ainda esta ser “uma maneira de
homenagear o mandato e liderança de Henrique Reis Pinto,
mestre da nossa Ginástica, seja qual for a disciplina”, afinal
somos todos parte da mesma familia.

Em 1990, a disciplina dos Trampolins e Desportos
Acrobáticos separa-se da FPG, constituindo a actual
Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos
Acrobáticos. A FPG rege as restantes áreas gímnicas, que
são a Artística, a Rítmica, a Aeróbica e a Geral. Existem desde
então, em Portugal, duas federações que regulam as
diferentes disciplinas gímnicas.
A nível internacional, a ginástica nacional no seu todo é
regulada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG),
que admite por cada país uma só federação filiada. Sendo a
FPG a federação reconhecida pela FIG, este protocolo define
as condições que regem o enquadramento da FPTDA no
panorama internacional.

A Federação Portuguesa
de Ginástica agradece
o apoio do:

Durante a cerimónia de assinatura de protocolo entre FPG e FPTDA

Homenagem a ginastas e treinadores olímpicos
A cerimónia de assinatura de protocolo, entre a FPG e a FPTDA,
foi a oportunidade ideal para homenagear a excelente
participação olímpica dos ginastas Filipe Bezugo (ginástica
artística), Nuno Merino (trampolins) e respectivos treinadores,
Manuel Costa e Luís Nunes.
Recorde-se que nos Jogos de Atenas – 2004, Filipe Bezugo
conseguiu a melhor participação portuguesa de sempre em
Ginástica Artística Masculina. Em trampolins, Nuno Merino
alcançou o sexto lugar na final olímpica de Trampolim
Masculino.

SORRIR. Manuel Costa, Filipe Bezugo, Nuno Merino e Luís Nunes satisfeitos

As classificações prestigiantes dos ginastas Nuno Merino e
Filipe Bezugo são resultado de todo o trabalho efectuado em
cada federação e, pelos resultados obtidos, esta cerimónia só

ficaria completa com uma bem merecida homenagem aos
ginastas e treinadores portugueses que participaram nos Jogos
Olímpicos de Atenas.

www.fig-gymnastics.com/
O site oficial da Federação Internacional de Ginástica oferece
informação geral e fotografias da modalidade.

Bruno Grandi reeleito no 75.º congresso, realizado na Turquia

Portugueses eleitos para comités da FIG
A Federação Internacional de Ginástica (FIG) foi a votos e
Bruno Grandi foi reeleito presidente. Portugal viu eleitos três
membros para diversos órgãos desta instituição internacional
de Ginástica. A FIG passa a contar com Esbela da Fonseca
Miyake no Comité Executivo, com Raul Correia (FPG/ Federação
Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos) no Comité
Técnico de Ginástica Acrobática e com Rogério Valério no
Comité Técnico de Ginástica Geral. As eleições decorreram no
âmbito do 75.º Congresso da FIG, que se realizou de 21 a 23 de
Outubro, na cidade de Antalya, na Turquia.

ESCOLHIDO.
Rogério Valério
(ao centro)passa
a integrar o
Comité Técnico
de GG

Entre os eleitos, destaque para Esbela da Fonseca Miyake,
única mulher eleita para no actual Comité Executivo da FIG, o

anos, lugar que abandona agora, por incompatibilidade entre
as duas posições.

EXCLUSIVA. Esbela da Fonseca Miyake, a única mulher eleita, entre os restantes
membros do Comité Executivo (ao centro)

órgão mais importante desta instituição, logo a seguir ao
presidente e vice-presidentes. Esbela Miyake foi membro do
Comité Técnico de Ginástica Artística Feminina nos últimos

Bruno Grandi foi reeleito presidente, sendo nomeados para
vice-presidentes o francês
Michel Leglise, Koji Takizawa,
do Japão e Slava Corn, do
Canadá. Os restantes membros
eleitos para o Comité
Executivo, para além de Esbela
da Fonseca Miyake são: Leonid
Arkaev, da Rússia, Attila Orsel,
da Turquia, Nicolae Vieru, da
Roménia, Ivan Weber, da Suíça
e Bob Colarossi, dos E.U.A..
FPTDA. Raul Correia foi eleito para o
Comité de Acrobática

Japão propõe Rítmica Masculina e Suíça quer Congresso 2006

Discutir na positiva
O 75.º Congresso da FIG ficou marcado por algumas decisões
e discussão de vários assuntos. Depois da polémica gerada
nos Jogos Olímpicos 2004, em torno da Ginástica Artística
Masculina, ficou decidido manter os códigos de pontuação da
GAM até final 2005, já que em Novembro desse ano se realizam
os Mundiais, em Melbourne.
No último dia, foi apresentada a candidatura de Genebra para
receber o próximo Congresso, em 2006, sendo salientado o
contributo da Suíça na formação da FIG e o significado especial
de 2006, ano em que se celebra o 125.º aniversário da FIG. As
comemorações dos 125 anos prevêem uma gala especial de
ginástica, numa convenção mundial, com apresentações de
ginástica, de carácter formativo e educativo.
Destaque para outras das propostas de algumas federações,
discutidas neste Congresso e aprovadas na generalidade:
Dinamarca: preparação pelo Comité Executivo de um
documento avaliador das actividades das várias autoridades
da FIG e, em particular, do Conselho (Council). Avaliação das

consequências da ausência de discussão de assuntos técnicos,
no congresso (Assembleias Técnicas).
França: Sem excepção, os sete membros de cada Comité Técnico
têm de ser membros de uma federação filiada. Cada federação
filiada só pode ter um representante nos Comités Técnicos. Os
candidatos a eleições para os comités técnicos têm de ser
qualificados com “brevet” de juízes e como treinadores de
nível 3, durante o mínimo de um ciclo.
Japão: A Federação Japonesa pediu ao Congresso permissão
para que o Comité Executivo apresente uma proposta de estudo
detalhado, respeitante à possibilidade da integração da
Ginástica Rítmica Masculina, como parte da disciplina de
Ginástica Rítmica da FIG, no
congresso de 2006.
Suécia: O período máximo de tempo,
como membro eleito membro, dos
órgãos da FIG, deve ser de três
mandatos, 12 anos, pelo que
ninguém deverá ser reeleito mais
que duas vezes.

agvilareal@aeiou.pt
A Associação de Ginástica de Vila Real alerta para a mudança de e-mail
e oferece a possibilidade de ser visitada em Http//agvilareal.no.sapo.pt

O dirigente associativo voluntário

Curso de socorrismo da AMI, em Lisboa

Lei garante direitos

Pode salvar a vida

No âmbito da lei n.º20/2004, publicada no Diário da República de 5 de
Junho, os dirigentes associativos voluntários passam a usufruir de
um regime de apoio na prossecução das suas actividades associativas.
Esta lei pretende salvaguardar que enquanto dirigente associativo
voluntário, o sujeito não possa ser prejudicado nos seus direitos e
regalias no respectivo emprego. Neste enquadramento, o artigo 4.º
estabelece que “as faltas dadas pelo presidente da direcção por motivos
relacionados com a actividade da respectiva associação são
consideradas justificadas”, sendo o número de faltas determinado
consoante o número de associados, “não implicando perda de
remuneração”, nem podendo ser descontado o tempo dedicado à
associação no âmbito de promoções, benefícios sociais ou outros
direitos adquiridos.

A Assistência Médica Internacional vai promover Cursos Básicos de
Socorrismo, ministrados sob tutela e com o alvará do Ministério da
Saúde. As datas previstas são 13 e 14 de Novembro ou 11 e 12 de
Dezembro de 2004. A formação decorre nas instalações do Centro de
Treino e Formação Play GYM, perfazendo um total de 16 horas,
entre as componentes teórica e prática. No final do curso, os formandos
aptos recebem um certificado de participação, um cartão de socorrista,
bem como um manual de técnicas de socorrismo. Para se inscrever,
basta enviar 50% (30•) do valor total do curso (60•), juntamente com
duas fotografias, tipo passe e os seus dados pessoais para a sede da
Fundação AMI (Rua José do Patrocínio, 49 Marvila 1949-008 Lisboa).

No que diz respeito ao artigo 9.º, respeitante a seguros de acidentes
pessoais, ficam garantidos em deslocações internacionais, com
“comparticipação em 75% do prémio devido por seguros de acidentes
(...), mediante requerimento ao membro do Governo com competência
na respectiva área de actividade”. Para leitura completa desta lei,
pode consultar http://www.portolegal.com/Voluntario.htm

PlayGYM no Porto

Ligação positiva
Desde Setembro que o site da Federação Portuguesa de Ginástica
(www.gympor.com) conta com um “link” directo ao site do
Infoginástica (www.infoginastica.net), que reserva uma área dedicada
ao PlayGYM, proporcionando um serviço melhor e mais completo a
todos os que acarinham e se interessam em saber todas as actualidades
do mundo da ginástica. É francamente positiva a colaboração entre
estas entidades, cujo objectivo comum é promover e divulgar a ginástica
portuguesa.

Gestão pela Internet
Desde o início de Outubro que o contacto entre PlayGYM e as
entidades do sistema está informatizado. A gestão administrativa do
PlayGYM pode ser efectuada através da página on-line do programa
(www.play-gym.com), tendo as entidades e técnicos direito a um
“login” e “password”, que lhes permite aceder a áreas específicas da
sua função.
Para que todos os interessados recebam a formação necessária para a
utilização desta ferramenta de gestão, serão realizadas acções de
formação nas Master’s Regionais (para formação específica dos seus
responsáveis), bem como nas entidades licenciadas da sua zona de
intervenção geográfica (para formação dos responsáveis e funcionários
administrativos que utilizem a ferramenta de gestão).

A Associação de Ginástica do
Norte (AGN) inaugurou no
dia 14 de Outubro, com o
apoio da FPG, o segundo
Centro de Ginástica no país,
nas instalações da Escola
Secundária Rodrigues de
Freitas. Pretende-se que este
local seja um espaço de
referência do PlayGYM, na
promoção da ginástica,
servindo uma população de
cerca de 35 mil jovens da
cidade do Porto. Um espaço
equipado com os melhores
aparelhos gímnicos, tendo por
base o conceito inovador do
PlayGYM. Este é o segundo
Centro de Treino e Formação PlayGYM a abrir em Portugal, estando
o primeiro situado no Clube Oriental de Lisboa, da responsabilidade
da FPG, Master Nacional do programa.
O presidente da FPG, Manuel Boa de Jesus considerou esta
concretização como “um exemplo no panorama desportivo nacional,
pela união de esforços entre a escola, que rentabiliza um espaço em
prole da comunidade, o desporto federado, com a promoção da prática
desportiva, o poder autárquico, com a Junta de Freguesia de Cedofeita,
que diversifica a oferta desportiva e as empresas locais, que apoiam o
projecto.” Para Rui Sereno, Presidente da Associação de Ginástica do
Norte, implementação deste Centro “vem colmatar a falta de oferta
de ginásios para crianças e jovens, na cidade do Porto.”
Ao abrigo protocolo assinado entre a Junta de Freguesia e a AGN a
promoção é feita pela Junta que será também o local de recepção de
inscrições, passando os atletas a representar a Junta da Cedofeita,
enquanto entidade federada na Federação e licenciada no PlayGYM.

AgendA — nOVembrO — AgendA nOVembrO — AgendA — nOVembrO
¤ GR - Campeonato Nacional de Conjuntos - 13 Novembro, Pavilhão Hóquei Clube de Sintra, Sintra
¤ GAM/GAF - Campeonato Nacional por Aparelhos e Torneio de Natal Jovem, 20 Novembro, Complexo Municipal da Maia
(Pavilhão de Ginástica), Maia
¤ GAM - Taça do Mundo, 25 a 28 Novembro, Estugarda

