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CIRCULAR Nº 154/2013  LISBOA, 3 de junho de 2013 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes 

ASSUNTO: PORTUGALGYM 2013 – Gymnaestrada Nacional  

 

Exmos (as). Srs.(as),  

 

A Federação de Ginástica de Portugal vem por este meio enviar o Programa Oficial do PORTUGALGYM 

2013 (8, 9 e 10 de junho de 2013) e outras informações relevantes para o bom desenrolar da participação de 

todos os clubes. 

 

A edição deste ano tem a particularidade de estar inserida em dois grandes eventos, nomeadamente a FESTA 

NACIONAL DA GINÁSTICA e GUIMARÃES – CAPITAL EUROPEIA DO DESPORTO 2013.  

 

A FGP e o Município de Guimarães estão a trabalhar em conjunto há vários meses, para que os participantes 

do PORTUGALGYM se sintam bem na cidade e para que fiquem com recordações por muitos anos desta 

passagem por Guimarães e pela extraordinária envolvente desportiva com que serão acolhidos.  

 

Apresentamos em seguida algumas informações úteis. 

 

SECRETARIADO 

O secretariado do PORTUGALGYM 2013 estará sediado no Pavilhão Multiusos de Guimarães. 

Todos os clubes à chegada a Guimarães deverão dirigir-se a esta instalação para realizar a sua acreditação e 

posteriormente dirigirem-se para as escolas acompanhadas por um guia sempre que necessário. 

 

RECEÇÃO DE BOAS VINDAS 

O município de Guimarães convida todos os clubes para a receção de Boas Vinda a realizar nos Paços do 

Concelho (junto ao Largo da Mumadona) no dia 8 de junho às 15h00.  

Será desejável a presença de todos Clubes, podendo cada um fazer-se representar por 1 elemento. 

 

DESFILE 

O programa oficial do PORTUGALGYM 2013 terá início com o desfile pelas ruas históricas de Guimarães, 

desde o Largo da Mumadona até à Plataforma das Artes, local de importantes eventos culturais e desportivos e 

que é um dos mais recentes ex-líbris de Guimarães. 

O desfile começará às 16h00, estando a concentração dos grupos prevista para as 15h30. 
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GALA “PROF. REIS PINTO” 

A Gala “Prof. Reis Pinto” é sempre um dos momentos mais importantes do programa oficial do 

PORTUGALGYM, mas nesta edição de 2013 ganha especial importância, pois será o ponto alto da FESTA 

NACIONAL DA GINÁSTICA, que contará também com apresentações das disciplinas gímnicas competitivas. 

Para além das apresentações de ginastas/grupos das Seleções Nacionais das várias disciplinas, estão 

convidadas todas as classes inscritas no PORTUGALGYM 2013 e que no Gym For Life 2013 obtiveram a 

Menção Ouro (Ver em anexo a listagem das classes). 

Os restantes clubes/classes serão observados durante as apresentações do PORTUGALGYM (até ao final da 

manhã do dia 9 de junho) e posteriormente serão divulgadas as classes convidadas a integrar o alinhamento 

da Gala. 

Todos os clubes/classes que sejam convidados para participarem na Gala “Prof. Reis Pinto” devem ter 

preparado um esquema adaptado de apenas 3 minutos. 

 

LOCAIS DE APRESENTAÇÕES 

Por motivos de logística para além da troca do pavilhão inicialmente previsto para o Pavilhão Francisco de 

Holanda, o palco do Largo da Oliveira passou para a Praça Santiago (separados apenas por umas arcadas). 

Os grupos devem estar no local de apresentação pelo menos 30 MINUTOS antes da hora de apresentação e 

comunicar a sua chegada ao responsável no espaço de apresentação.  

Devem levar o seu suporte musical para a apresentação em CD, devidamente identificado com o nome do 

Clube/Grupo/Classe. Sugerimos que se façam acompanhar de duas gravações distintas, para qualquer 

eventualidade de dificuldade de leitura do CD. 

 

ESCOLAS 

Solicitamos a todos os clubes que ficarão alojados nas escolas disponibilizadas pela organização o MÁXIMO 

de cuidado e civismo dentro das instalações destas instituições.  

São escolas remodelas com aparelhos informáticos que NÃO poderão ser utilizados. Alguns destes aparelhos 

não podem ser removidos da sala de aula.  

Como noutros eventos desta natureza, as escolas terão uma hora de fecho dos portões, para segurança de 

todos os participantes, neste caso os portões das escolas fecharão à 1h00 da manhã. 

Hora de Silêncio: 0h00. 

Nota: Em caso de alguma danificação na sala de aula, os clubes serão responsabilizados pelos danos 

causados na escola. 
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REFEIÇÕES NAS ESCOLAS 

Os clubes que estão alojados nas escolas disponibilizadas pela organização, têm de fazer as suas refeições na 

própria escola em que estão alojados. 

Os clubes que adquiriram em separado as refeições e que não estão alojados com a organização realizarão as 

refeições na Escola Secundária Francisco de Holanda. 

 

Estes são os horários das refeições para todas as escolas: 

Horários 

Jantar (8 junho) 20h00 - 22h30 

Pequeno-almoço (9 Junho) 7h30 - 9h30 

Almoço (9 junho) 12h00 - 14h30 

Jantar (9 junho) 19h00 - 21h00 

Pequeno-almoço (10 Junho) 7h30 - 9h30 

 

TRANSPORTES EM GUIMARÃES 

Os transportes na cidade de Guimarães serão assegurados pela organização, sendo que apenas uma das 

escolas (Escola EB 2,3 e Sec. Santos Simões) necessita de transporte para o centro da cidade, onde se situam 

os locais de apresentação. 

Todas as restantes Escolas estão a menos de 15 minutos a pé dos locais de apresentação. 

 

Será ainda disponibilizado transporte entre o centro da cidade e o Pavilhão Multiusos de Guimarães ao longo 

dos três dias de evento, para que, nos tempos livres, os participantes possam ir assistir às competições que se 

desenrolam nesta instalação ou deslocarem-se ao secretariado sempre que assim o desejarem. 

 

ALMOÇO CONVIVIO FINAL 

O almoço final realiza-se no dia 10 de junho, pelas 13H00, no Parque Cidade Desportiva (Rua Alameda dos 

Desportos). 

Os transportes de regresso serão realizados deste local.  

 

CONTACTOS ÚTEIS  

Contactos úteis durante o evento: 

Secretariado - 926241205 
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Agradecemos desde já a vossa participação, esperando que o PORTUGALGYM 2013 inserido na FESTA 

NACIONAL DA GINÁSTICA seja uma experiência a repetir. 

 

Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos. 

 

Federação de Ginástica de Portugal 

 

  Diretor Técnico Nacional    Diretor Executivo do PORTUGALGYM 2013 

 

 

 

  (José Carlos Manaças)      (Ricardo R. Lima) 
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ANEXO I 

 

ENTIDADES CONVIDADAS “GYM FOR LIFE 2013” – Menção “Ouro” 

 

 AEFD S. PEDRO DO SUL - MISTA 

 ALBIGYM - ESPECIALIZAÇÃO 

 CLUBE DE GINÁSTICA DE ALMADA - RÍTMICA DE REPRESENTAÇÃO 

 GINÁSIO CLUBE PORTUGUÊS - ESPECIAL RAPARIGAS 

 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - RAPAZES 
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