12th World Gymnaestrada
12ª Gymnaestrada Mundial 200
Lisboa, 20 a 26 Julho 2003

A Federação de Ginástica de Portugal teve a honra de organizar o maior evento
desportivo não competitivo jamais realizado em Portugal.
Desde a atribuição da organização deste Festival em 1998 (Vilamoura) que a FGP
encarou o desafio de organizar este evento único com o claro objectivo de o tornar
numa referência ao nível das organizações de eventos internacionais – construindo
para o efeito uma estrutura dedicada a 100% à gestão e coordenação deste projecto.
Esta estrutura no seu ponto mais alto (fase final – implementação) chegou a ocupar
perto de uma centena de pessoas (entre coordenadores, técnicos e voluntários).
Esta estrutura que actuou entre 1999‐2003 foi supervisionada pelo prof. Manuel Boa
de Jesus, que orientou os esforços desta equipa para que cada um dos mais de 24 mil
participantes pudesse desfrutar da festa da Ginástica Mundial.
No final a organização portuguesa foi bastante elogiada e segundo os chefes das
delegações e os participantes dos países que estiveram em Portugal foi considerada
como a “melhor Gymnastrada de sempre”.
Entre 20 e 26 de Julho a edição de 2003 da WG ocupou diversos espaços da cidade de
Lisboa, a saber:
•
•
•
•

Estádio Nacional (Jamor);
Parque das Nações (Pavilhões da Feira Internacional de Lisboa FIL e Pavilhão
Atlântico);
Estádio Universitário de Lisboa;
Nove palcos de “cidade” distribuídos por Lisboa (Parque das Nações, Rossio e
CC Colombo) e em seis municípios envolventes (Amadora, Loures, Vila Franca
de Xira, Sintra e Odivelas).

Apresentação de Cidade (Rossio)

Apresentação de Interior (FIL)

Gala FIG (Pavilhão Atlântico)

Anexo I

A Gymnaestrada Mundial de Lisboa em Números
Participantes
Locais de Apresentação
Apresentações de Ginástica
Espectadores (bilhete/convites)
Países participantes
Média de idades dos participantes
Participantes por sexo
Voluntários envolvidos
Escolas e Clubes desportivos que
acolheram participantes
Noites de Estadia
Refeições Servidas
Ocorrências na área da saúde
Ocorrências na área da segurança
Referências à 12ª WG na Imprensa
Jornalistas Acreditados
Horas de emissão na TV (RTP, RTPi,
RTP África)
Impacto estimado na cidade

24.724
21
1000
800.000
47
35 anos
78% F
22% M
1.430
115
260.688
148.771
700
51
432
296
62 horas
30.000.000,00 €

