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«Juntos Somos Um: Portugal!» 
 
A pouco mais de 230 dias do início da 16ª 
Gymnaestrada Mundial, aqui estamos de novo, 
com todas as informações possíveis e pertinentes 
a esta data. Não temos estado parados! No final 
do mês de setembro decorreu em Dornbirn a 2ª 
reunião de informação da FIG e LOC (Comissão de 
Organização Local) com os 80 Delegados 
representantes de cerca de 40 países. Foram 
apresentados pelos responsáveis, os pontos de 
situação relativos a todas as áreas: alojamentos, 
alimentação, transportes internos, transferes 
para/de Dornbirn, locais de apresentação de 
interior e de exterior, cerimónias de abertura e de 
encerramento, apresentações de grandes grupos, 
World Team, apresentações nacionais, Gala FIG e 
workshops. 
 
De forma a garantir que tudo estará, em julho de 
2019, de forma a proporcionar tranquilidade e 
momentos fantásticos a todos os membros da 
Delegação Portuguesa: 
 

 Escolhemos e fizemos a reserva do futuro 
stand de Portugal, no TEC (Trade Exhibition 
Centre) – o que virá a ser um importante 
ponto de encontro e centro de informações 
para a nossa Delegação (identificado a verde, 
Hall 14); 
 
 
 
 
 
 

 Visitámos as 5 Escolas de alojamento 
destinadas à Delegação Portuguesa – todas 
em Dornbirn – verificando os acessos, a 
capacidade das salas, as facilidades de 
balneários e instalações sanitárias, os locais 
comuns e de socialização e os refeitórios. 
Registamos desde já uma informação 
extremamente importante: a Gymnaestrada 
é um evento livre de álcool e de tabaco. Nas 
Escolas, os respetivos consumos são 
absolutamente proibidos!  

 

 
 

 Com os criadores do espetáculo da 
Apresentação Nacional (vulgo “Noite de 
Portugal”) Bruno Oliveira e Jorge Abrantes, 
tivemos uma reunião de trabalho com os 
responsáveis locais, perante os quais foram 
colocadas algumas questões e fizemos, em 
conjunto, uma visita ao local onde irá 
decorrer esta apresentação (18h00/19h30, 9 
de julho de 2019, terça-feira, Hall 6). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TERESA LOUREIRO 
Chefe de Delegação 
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Ficámos muito satisfeitos. É patente a 
preocupação de fazer diferente e melhor que em 
2007. Os membros da LOC formam uma 
verdadeira Equipa, empenhada e coesa. Estão 
muito envolvidos, nas tarefas e em que tudo esteja 
de acordo com o desejado. Regressámos com 
expetativas muito elevadas. 
 
Dornbirn espera por nós! 
 

 
 
 
 

INSCRIÇÃO PROVISÓRIA 
 
Esta primeira fase de registo terminou em 
23.06.2018. Deram entrada as inscrições de 1014 
participantes, em representação de 23 Clubes. 
 
 

INSCRIÇÃO DEFINITIVA 
 
Em processamento, até 22 de dezembro de 2018 
(consultar o Regulamento de Participação). Deve 
ser acompanhada do pagamento de 200,00€ por 
participante e do preenchimento da ficha de 
inscrição que enviamos em anexo. 
 
Nesta fase de registo, a inscrição definitiva, é 
necessário indicar a necessidade de serviço de 
transfer: aeroporto/Dornbirn/aeroporto, serviço 
este facultado pela LOC. Os preços foram 
divulgados no “Bulletin 3”. 
 

 
 
 

“WORLD TEAM” 
GRANDE GRUPO INTERNACIONAL 
 
Todo e qualquer participante que pretenda, pode 
integrar esta atividade, que tem uma música com 
uma coreografia já divulgada e que pode ser 
acompanhada aqui. As intenções de participação 
rondam os 2500 participantes, quantidade muito 
superior ao inicialmente esperado pela LOC. Em 
virtude dos dois grandes estádios existentes 
(Dornbirn e Bregenz) não apresentarem 
capacidade para  os 2500 interessados em 
simultâneo, haverá dois grandes grupos de “World 
Team”: “WT Green” e “WT Blue”. Cada grupo WT 
terá dois treinos e duas apresentações, uma em 
Dornbirn e outra em Bregenz: 
 

 WT Blue – 10 e 11 de julho 

 WT Green – 11 e 13 de julho 
 

Cada participante irá necessitar de um kit de 
equipamento composto por uma “WT t-shirt” e 2 
lenços coloridos. Cada kit é disponibilizado pela 
LOC mediante a quantia de 15,00€. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wg2019.at/wg2019/en/events/world-team
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APRESENTAÇÃO NACIONAL 
“NOITE DE PORTUGAL” 
 
Um dos grandes momentos da participação de 
Portugal na Gymnaestrada, que irá acontecer no 
dia 9 de julho, terça-feira, pelas 18h00, no Hall 6.  
 
O espetáculo terá uma duração aproximada de 90 
minutos e é uma criação da FGP. Rompendo com o 
tradicionalismo, os seus mentores, Bruno Oliveira 
e Jorge Abrantes, vão levar-nos por uma viagem 
fantástica, variada e interativa.  
 
Nos próximos dias 21 e 23 de novembro irão 
decorrer reuniões de apresentação desta 
proposta de trabalho, aos treinadores dos 
Clubes que fizeram a inscrição provisória para a 
16ª Gymnaestrada Mundial. 
 
 

AQUISIÇÃO DE BILHETES 
 
A Carta de Participante confere acesso a 
entrada em todos os eventos da Gymnaestrada 
Mundial, excluindo as Apresentações Nacionais 
e a Gala FIG. Para estes espetáculos, as entradas 
processam-se mediante a aquisição de um 
bilhete, cujos preços podem ser consultados no 
“Bulletin 3”. 
 

 APRESENTAÇÕES NACIONAIS: 

 
 

 GALA FIG – participantes: 

Portugal estará representado pela classe 
“Mãe d’Água” do GCP. 
 

 

 
 

 
EQUIPAMENTO NACIONAL 
 
O Equipamento Nacional é constituído por 1 Fato 
de Treino, 2 T-shirts, 1 Boné e 1 Mochila (Christian 
Moreau). O presente equipamento será igual para 
todas as delegações nacionais aos eventos 
internacionais de Ginástica para Todos até 2020. 

 Kit Equipamento Nacional: 85,00€ 
 

Os participantes que integraram delegações 
anteriores e necessitem adquirir peças do 
equipamento nacional, o preçário é o seguinte: 

 Fato de treino (fato completo): 61,50€/unid. 

 T-shirt: 15,50€/unid. 

 Boné: 7,50€/unid. 

 Mochila: 23,00€/unid. 

 Corta-vento: 30,20€/unid. 

 Polo: 30,80€/unid. 
 
Data limite de envio da encomenda: 22 de 
dezembro de 2018.  
 
Folha de encomenda em anexo. 
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INFORMAÇÕES | DOCUMENTOS 
(links ativos) 
 
Chama-se a atenção para a necessidade da leitura 
atenta do “Regulamento de Participação” e do 
“Bulletin 3”, seguidamente disponibilizados. 
 

 Regulamento de Participação: 12.09.2017 
o (FGP) 

 Bulletin 3 (em inglês) 
o (FIG, LOC) 

 

 World Gymnaestrada: site oficial 

 World Gymnaestrada: Facebook oficial 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Boas Festas! 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

CONTACTOS 

Geral: 

Federação de Ginástica de Portugal 
Estrada da Luz, n.º 30 A  

1600-159 Lisboa - Portugal 
Telf: +351 218 141 145 
gympor@gympor.com  

www.fgp-ginastica.pt  | Facebook  
 

Chefia da Delegação Portuguesa: 

wg2019@gympor.com 

Ricardo Lima 
DT de GpT 

Tlm.: +351 926 242 718 
 

Teresa Loureiro 
Chefe de Delegação 

Tlm.: +351 926 241 139 
 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab807c91e-177b-46a1-8d1a-e7d4d0c42a14
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae7bd7e45-34a4-4b96-a449-4af1ef114f93
https://wg2019.at/
https://www.facebook.com/wg2019/
mailto:gympor@gympor.com
http://www.fgp-ginastica.pt/
https://www.facebook.com/ginasticaportugal
mailto:wg2019@gympor.com

