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Editorial

É TEMPO DE DESFRUTAR
DA NATUREZA
acontecem muitas atividades culturais, feiras e
romarias, celebrações ancestrais que
devemos conhecer e que animam as gentes
desde o litoral ao interior, agora designado de
baixa densidade, que nos espera com as suas
iguarias. Por isso, é tempo de fazer escolhas e
desfrutar.
É igualmente tempo de recarregar baterias
porque as atividades não param e vão
continuar pelo estio e pelo inverno.

Aqui chegados, depois de alguns
acampamentos e variadas provas e outras
atividades desportivas, vamos entrar no mês
de julho a que se seguirá o agosto. É tempo de
férias!
É chegado o momento de desfrutar da
natureza. E que bem que nos orientamos
pelas praias, pelos c ampos e pelas
montanhas, não fossemos, por de nição, os
reguladores do montanhismo.
Por aí encontramos os carreiros, os trilhos, os
percursos homologados, as veredas, os rios e
os ribeiros, as frondosas sombras, os
alcantilados idílicos e uma gastronomia de
que nos orgulhamos.
Mas também por todos os recantos deste País

Recordamos ainda que nunca devemos olvidar
os princípios e os valores que herdamos e
perseguimos desde sempre. Usufruir e
respeitar o ambiente, proteger as plantas e os
animais e respeitar este planeta que os nossos
pais escolheram para vivermos felizes.
No quadro destes princípios também não
devemos esquecer o companheirismo e, muito
particularmente, a solidariedade. Os mais
velhos com quem grudamos à pele estes
valores humanos e também as crianças e os
jovens a quem queremos legar o que vamos
construindo com os olhos postos num futuro
melhor.
Votos de boas férias a todos que nos
a c o m p a n h a m e n ov a s e n e rg i a s p a r a
prosseguirmos esta caminhada pela saúde
dos praticantes e por um Planeta mais amigo
da humanidade.
FORÇA PORTUGAL!!!
O Presidente

João Luís Queiroz
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Ética no Desporto
O que é o PNED?
Denomina-se de Plano Nacional de Ética no Desporto
(PNED). Representa uma iniciativa do XIX Governo
Constitucional sendo promovido pelo Senhor
Secretário de Estado da Juventude e Desporto e está
sediado no Instituto Português do Desporto e
Juventude, I. P.. Dentro desta entidade é dinamizado
pelo Gabinete de Coordenação do PNED.
O PNED é um conjunto de iniciativas estruturadas e
plani cadas, que visam promover os valores inerentes
à prática desportiva, e que se traduzem no espírito
desportivo, no que de mais nobre ele encerra. Valores
como: fairplay, o respeito pelas regras do jogo, o jogo
limpo, o respeito pelo outro, a responsabilidade, a
amizade, a relação e a interajuda, o respeito pelo
corpo, o bem-estar, o crescimento harmónico da
pessoa, entre muitos outros.
Valores, estes, que se pretende que sejam
assimilados e vividos na prática desportiva.

Embaixadores
Foi criada uma Bolsa de Embaixadores da Ética
Desportiva constituída por pessoas de vários
quadrantes da sociedade, praticantes desportivos,
treinadores, dirigentes, médicos, entre outros
agentes.
Os Embaixadores têm por missão a prossecução dos
desígnios do PNED, nomeadamente a promoção e
vivência dos valores éticas no desporto.
Publicações
Ética desportiva para todos
Adaptação de Sandra Marques
Ano: 2016
Publicação disponível aqui
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As aventuras de Splitz! – o pequeno herói (Banda
Desenhada)
Autor: Ricardo Roque Martins
Ano: 2016
Sinopse:
Publicação disponível aqui
Ética no Desporto - Linhas Orientadoras para
Professores
Autor: Bruno Avelar Rosa (iLIDH)
Ano: 2014
Publicação disponível aqui
O Manual Plano Nacional de Ética no Desporto
(PNED)
Autores: José Carlos Novais Lima, Paulo José Carvalho
Marcolino
Ano: 2012
Livro disponível aqui
Carta Olímpica - Tradução o ciosa
Autores: Alexandre Miguel Mestre, Filipa Saldanha
Lopes
Ano: 2012
Livro disponível aqui
Ética Desportiva - Conferência no Panatlhon Clube
de Lisboa
Autor: Luis Marques Mendes
Ano: 2012
Livro disponível aqui
Mais Informações:
http://www.pned.pt/o-pned/o-que-e.aspx

Os Perigos da Dopagem
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Os Perigos da Dopagem
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CALENDÁRIO NACIONAL DE

CAMPISMO 2018

DR
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30ºAcampamento Oeste

Realizou-se de 1 a 3 Junho no parque de campismo
de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, o 30º
Acampamento do Oeste, organizado pelo Clube de
Campismo e Caravanismo de Torres Vedras, em que
esteve presente a representar a FCMP, o seu VicePresidente Paulo Sousa.
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Próximas atividades
CANYONING

CALENDÁRIO NACIONAL DE MONTANHISMO PEDESTRIANISMO 2018
Data

Actividades

Local

Organização

Modalidade

SELO INTERNACIONAL DE RECIPROCIDADE
DOS REFÚGIOS DE MONTANHA

Como obter o selo internacional?
O pedido do selo terá que ser solicitado diretamente na Federação através do email:
clubes@fcmportugal.com, com o nome completo do praticante.
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Próximas atividades
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FREITATREKING
A Associação Desportiva e Cultural da Felgueira
realizou no dia 26 de Maio 2018 mais uma edição, do
FREITA TREKING N´OVALE MÁGICO, já mítica,
marcha de montanha de longa duração.Esta marcha
faz parte do calendário anual de actividades da ADCF
e da FPCM assim como do programa municipal de
atividades desportivas, atividades das
“MONTANHAS MÁGICAS” e#EUinmyRegion.
Um percurso com 35 km que percorre os caminhos
ancestrais da Serra da Freita e de ligação entre
aldeias, levando-nos muitas vezes a recantos menos
conhecidos das rotas convencionais.
A prova contou com 200 inscritos, com idades
comprendidas entre o 16 e 77 anos, e com a presença
de 185 na partida, destes cerca de 60% terminaram
os 35 km com um desnivel cerca de 2000 metros de
desnivel acumulado.
Este evento contou com uma organização de 30
elementos distribuídos pelas varias tarefas.
No nal houve um lanche convivio entre todos os
participantes, que receberam um diploma de
participação.
A Organização teve como parceiro a Câmara
Municipal de Vale de Cambra, e o apoio das seguintes
instituições, IPDJ, FCMP, juntas de freguesias de
Arões, Cepelos e Junqueira, e algumas empresas
privadas, sem os quais seria difícil a sua realização.
A organização
Luis Coelho
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Ascensão ao Monte Perdido
Jovens diabéticos da Associação Protetora dos
Diabéticos de Portugal (APDP Diabetes), já voltaram
de mais uma aventura.
A segunda Expedição da APDP Diabetes decorreu no
período compreendido entre 7 a 11 de junho de 2018.
Este ano a aventura foi nos Pirenéus, a ascensão ao
Monte Perdido com 3355m de altitude. Foram 20
corajosos, dos quais pessoas com diabetes tipo 1,
pro ssionais de saúde da APDP (Pedro Bernardes e
Alexandre) e guias de montanha da FCMP Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
(Rúben e João Paulo Queirós).
Os 20 corajosos que se aventuraram na Expedição ao
Monte Perdido, em Espanha, regressaram com uma
mistura de sentimentos. Tristeza por não ter havido
condições meteorológicas para chegar ao cume,
“dias destes tão maus, só temos de dez em dez anos”,
disseram os habitantes locais, tal era a chuva,
granizo, trovoada... Mas também de alegria e
aprendizagem, pois na atividade de 3 dias com
caminhadas longas em montanha e alpinismo,
divertiram-se muito, vislumbraram paisagens
espetaculares e, sobretudo, caram ainda mais aptos
para gerir a diabetes em condições adversas.
São uns heróis!
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Pratique Pedestrianismo

em SEGURANÇA
GR
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R

Caminho errado

Caminho certo

Caminho errado

R
R

Para a esquerda

R

Para a direita

Para a esquerda

R

Para a direita

R

Percurso Pedestre de Pequena Rota
(PR) decorrendo, temporariamente,
pelo traçado de uma Grande Rota (GR)

Escolha percursos pedestres
homologados!
As denominações “Grande Rota®” (GR®) e “Pequena Rota®” (PR®),
tal como a sinalética usada na sua marcação, estão registadas pela
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).

Para mais informações sobre percursos pedestres
ou a sua homologação visite o nosso site:

www.fcmportugal.com

Rota das Sopas
A Retoiça, conjuntamente com a Junta de Freguesia
de Boa Ventura (São Vicente), neste ano de 2018,
encetaram uma nova parceria no âmbito da Feira das
Sopas denominada "Rota das Sopas".
Foi realizada no dia 10 de junho uma caminhada
pelas belas e simpáticas paisagens de Boa Ventura,
culminando na, já bem conhecida, Feira das Sopas de
Boa Ventura realizada nos dias 09 e 10 de junho de
2018.
O seu trajeto passou por Achada do Castanheiro,
Caminho da Serra, Boca da Tapajinha, Boca da
Lapinha, Achada Madeira, Lombo do Urzal e
Boaventura (Caminho Real nº 27).
Tendo como enquadramento técnico:
- Distância de caminhada: 12 km
- Desnível positivo: 1.013m
- Desnível negativo: 1.065m
- Elevação máxima: 984m
- Elevação mínima: 205m
A primeira edição da Rota das Sopas, foi
simplesmente surpreendente!
Esta é uma Rota que já está na agenda de 2019!

Fotograﬁas de:
Retoiça - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa
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IV Encontro Regional de Pedestrianismo
No passado dia 20 de maio de 2018 a Associação
Retoiça e o Município de São Vicente, em parceria
com 27 grupos organizados, o Instituto das Florestas
e Conservação da Natureza, e com a chancela da
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
organizaram mais um Encontro Regional de
Pedestrianismo no Chão dos Louros, concelho de
São Vicente.
O evento possibilitou agrupar vários amantes da
atividade pedestre num ameno e simpático convívio

Reportagem em:
https://funchalnoticias.net/2018/05/21/chao-doslouros-acolheu-caminheiros-do-iv-encontroregional-de-pedestrianismo/
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Vem andar connosco
A Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal (FCMP) realiza, aos domingos de
manhã, das 9.30h às 12.00h, caminhadas
gratuitas e abertas ao público em geral, no
Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ).
Essas atividades inserem-se no programa
Ande pela Sua Saúde e pela Saúde do
Planeta, um programa que tem vindo a ser
implementado, desde 2008, pela FCMP,
incentivador de boas práticas ambientais, de
saúde e bem-estar, com base no andar a pé.
As atividades semanais serão enquadradas
por detentores do Título Proﬁssional de
Treinador de Desporto em Pedestrianismo de
Graus I, II e/ou III. O ponto de encontro dos
participantes é na Estrutura Artiﬁcial de
Escalada da FCMP, situada no Parque
Urbano do Jamor. Para mais informações,
consulte a FCMP (218 126 890) ou o CDNJ
(214 144 030).

Ande pela sua Saúde e pela Saúde do
Planeta, o que é?
“Ande pela sua Saúde e pela Saúde do
Planeta” trata-se de um projeto que tem vindo
a ser desenvolvido pela Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal
(FCMP), desde 2008, no âmbito da prática
desportiva de Pedestrianismo para Todos,
assente na promoção/generalização da
atividade física de andar a pé, numa
perspetiva informal, recreativa e de lazer. O
Pedestrianismo é uma atividade multifacetada
determinante na formação e no
desenvolvimento integral da sociedade, em
geral, e dos cidadãos, em particular,
mormente nas vertentes do Desporto, Saúde
e Ambiente.
O projeto “Ande pela sua Saúde e pela
Saúde do Planeta” centrou-se até 2014 na
divulgação de um folheto tríptico com o
objetivo de promover a prática holística da
caminhada, por razões de saúde e bem-estar
dos praticantes em geral (Ande pela sua
Saúde) e, simultaneamente, com vista à
mitigação da sua pegada ecológica com
consequências positivas em termos da
qualidade do Ambiente (e pela Saúde do
Planeta). A aposta deste projeto na ligação da
Saúde ao Ambiente (e vice-versa) tratou-se de
uma abordagem pioneira e, por isso,
inovadora da promoção “desportiva” do
Pedestrianismo desde logo por se revelar uma
prática integrada e integral (porque holística),
mas também por incentivar uma prática
desportiva com base no ato de andar em
autonomia e sob a livre recreação dos
praticantes.
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Andar Saudável
A prática de pedestrianismo comporta notórias
implicações nos domínios da saúde e do bem-estar
dos praticantes. Andar a pé por caminhos é uma
actividade pouco exigente em termos físicos e de
baixo impacto em comparação, por exemplo, com a
corrida; e, por isso, pode ser praticada dos “oito aos
oitenta” anos de idade. Por outro lado, nos percursos
pedestres balizados nem sequer são necessários
conhecimentos de orientação para os efectuar (se
estiverem bem implementados). Esta actividade para
além de ser acessível, no que concerne ao
desempenho, revela-se igualmente pouco ou nada
onerosa, tendo em conta que não exige nenhum
equipamento especíﬁco ou especial para o efeito. Na
verdade, basta ter a motivação de “andar por andar”
e, nesse pressuposto, usufruir dos benefícios que
proporciona, quer nos aspectos físicos quer
psicológicos. Neste contexto, diﬁcilmente existirá
outra actividade tão abrangente em termos etários e
tão democrática no tocante à sua capacidade
agregadora de indivíduos, independentemente do
estrato social ou da sua capacidade económica.
Acresce ao referido que o pedestrianismo pode e
deve ser praticado em grupos formais ou informais,
de (des)conhecidos, de amigos e/ou de familiares,
com não só as importantes vantagens atrás aludidas,
mas também com manifestas mais-valias no que
respeita à convivialidade e à sociabilidade,
fortalecendo deste modo os laços de camaradagem e
de companheirismo.
A caminhada constitui um exercício físico de
excelência (sem dúvida, dos melhores), ao alcance
de qualquer um. Mais, caminhar é um exercício
suave, ideal para todas as faixas etárias e com
múltiplos e reconhecidos benefícios para a saúde.
Andar a pé contribui para melhorar o tónus muscular,
aumentando o desempenho cardiovascular e
melhorando ou resolvendo eventuais diﬁculdades
respiratórias; favorece a coordenação de
movimentos e, inclusivamente, a prontidão de
reﬂexos, corrige posturas erradas e pode evitar que
surjam “dores nas costas”. A marcha, se possível
acelerada – e nesse particular destaca-se a marcha
nórdica (nordic walking) pelos benefícios acrescidos
–, constitui um bom auxiliar para a perda de peso, se
acompanhada de uma dieta adequada. A prática de
pedestrianismo é uma actividade física aeróbica
excelente para combater o excesso de peso ou a
obesidade e, simultaneamente, para a prevenção da
diabetes, a prevenção e o tratamento da hipertensão
arterial e a redução dos níveis de colesterol. A marcha
ajuda a prevenir e a tratar a osteoporose, constitui um
precioso auxiliar no tratamento da artrite reumatóide e
ajuda inclusivamente a prevenir o aparecimento de
determinados tipos de cancro como, por exemplo, o
cancro da mama, do cólon, do útero, dos ovários e da
próstata. Mas os benefícios referidos não se
restringem apenas aos aspectos físicos, andar a pé
surge como uma praxis privilegiada de contacto com
o meio envolvente e de partilha de experiências com

consequências inegáveis no âmbito do bem-estar
psicológico. Neste contexto, o pedestrianismo também
favorece a prevenção da depressão (melhorando a
disposição) e promove a redução do stress (e
simultaneamente da glicemia, visto as hormonas do
stress serem hiperglicemiantes).
Pelos motivos elencados, entre muitos outros que
ﬁcam por indicar, esperamos que ﬁque evidente a
importância da prática de pedestrianismo muito para
além da tradicional usufruição e interpretação do meio.
E, nesse pressuposto, será igualmente importante
associar a essa prática a mensagem veiculada por
muitos médicos de família no que concerne à saúde
dos seus pacientes: “ande pelo menos 30 minutos
por dia”. Na verdade, ande bem mais, ande sempre
que possa.
Nos tempos que correm é fundamental adoptar novas
atitudes e formas de promover e praticar
pedestrianismo e, nesse contexto, a utilização de
bastões – associada aos benefícios da marcha nórdica
(nordic walking) – ou o uso de ﬁveﬁngers® –
relacionado com as vantagens de andar descalço
(barefooting)* – surgem como renovadas abordagens
que visam incentivar a prática de exercício físico, a par
de opções nutricionais pouco usuais (como as
paleodietas). Dessa forma poder-se-ão colmatar
algumas das graves carências de prática desportiva
que se veriﬁcam na sociedade portuguesa, com as
nefastas consequências em termos de saúde daí
resultantes. Mas a prática de pedestrianismo também
deverá promover, nos dias de hoje, uma consciência
ecológica que extravase o antropocentrismo
(microcosmo da esfera meramente humana) e adopte
uma visão ecocêntrica ou, melhor, ecosóﬁca (que
tenha em conta o macrocosmo a nível planetário).
“pensar global e agir local”, andar para estar conectado
com o todo, ao estilo da campanha federativa “ande a
pé pela sua saúde e pela saúde do planeta”.
Texto e fotograﬁa: Pedro Cuiça
(adaptado de revista campismo & montanhismo ano 10 - série ii - nº 37 - jul./ago./set. 2013 - p.15)
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Quem sabe
senão serás um
futuro atleta olímpico?

Mais informações em:
esqui-montanhismo@fcmportugal.com
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Meeting Canyoning Madeira
O Meeting Canyoning Madeira, consiste num evento
internacional, que pretende ser parte integrante do
turismo ativo e de aventura, através da realização de
encontros anuais nos mais variados destinos de
canyon, com o ﬁm de projetar e preservar a “Natureza
e o Turismo Ativo”, dinamizar as tradições culturais de
base local, interligadas ao turismo ativo, turismo rural
e residencial, fomentando simultaneamente, a
cooperação internacional.
Inserido no Calendário Nacional da FCMP realizouse, entre 4 e 9 de junho, o encontro de Canyoning
organizado pelo Clube Naval do Seixal e pela
Federação Campismo Montanha Portugal (FCMP),
que contou com 110 participantes nos concelhos de
Porto Moniz e São Vicente.
Esta iniciativa teve como principais objetivos dar a
conhecer as enormes potencialidades da Madeira
para a prática da atividade e incentivar o convívio e a
troca de experiências entre os praticantes. Incluiu
workshops e palestras abertas com a participação de
pessoas de várias nacionalidades provenientes da
Europa e América do Sul.
Durante o evento, os participantes tiveram a
oportunidade de percorrer diversos canyons em
diferentes áreas da ilha (14 trilhos), essencialmente
no norte e interior.
Sendo a ilha da Madeira um santuário para a prática
desta atividade devido quer à beleza e imponência
das paisagens, quer à existência de inúmeros
percursos, muitos deles por explorar e equipar,
conﬁrmam que a região é um destino de eleição para
desfrutar ao máximo esta modalidade.
http://canyoningmadeirameeting.com/about/
Reportagem
https://www.facebook.com/rtpmadeira/videos/19006
71579956120/
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Próximas atividades

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES DE
Data

Evento

Local (Distrito/Região)
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SKYRUNNING 2018

Distância

Desnível

Organização

Categoria

Próximas atividades

TROFÉU NACIONAL DA JUVENTUDE

SKYRUNNING 2018

Carla Caire
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Romeu Gouveia e Inês Marques campeões
nas montanhas do Funchal
A 4.ª edição do Funchal SkyRace® decorreu no dia 24
de junho, nas montanhas mais altas do concelho do
Funchal, tendo apurado os campeões nacionais e
regionais de Skyrunning 2018, na disciplina de
SkyRace®, Romeu Gouveia (Comissão de
Melhoramentos de Mouronho) e Inês Marques
(Ludens Clube de Machico).
A organização do Clube Aventura da Madeira
proporcionou um percurso de 22km de extensão com
1400m de desnível positivo acumulado, tendo partida
e chegada no Chão da Lagoa, a 1480 metros de
altitude, com passagens pelo Pico do Areeiro a
1810m de altitude, depois, uma descida até à casa do
Barreiro (960m de altitude) e novamente uma
sequência de subidas técnicas e ingremes, para
terminar no Chão da Lagoa.

Romeu, Bruno e Tiago

ﬁnal de 2h15m12s. Na segunda posição, classiﬁcou-se
Tiago Aires (Clube de Montanha do Funchal) com o
tempo de 2h20m35s e, na terceira posição, Américo
Caldeira (Clube Aventura da Madeira), a somente 7
segundos.
A competição feminina teve em Inês Marques a líder de
princípio ao ﬁm da prova. A atleta continental, que
representa o Ludens Clube de Machico, terminou a
prova com 2h56m57s, deixando na segunda posição
Lúcia Franco (A.D. Galomar) com o tempo de
3h06m00s e Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira)
na terceira posição com 3h25m30s.

Lúcia Franco

A segunda distância do evento, a Mini SkyRace®
contou com 12km em itinerário entre o Chão da Lagoa,
Pico Escalvado, Pico do Areeiro e regresso ao Chão da
Lagoa perfazendo 650m de desnível positivo
acumulado. Nesta excelente prova de iniciação à
modalidade venceu o atleta juvenil Francisco
Henriques (G.D. Estreito) com o tempo de 1h23m25s e
Carla Caires, com 1h42m49s.

A competição tinha à partida um leque de Skyrunners
em condições de disputar o título nacional, e, desde
cedo, se formou um grupo na frente da corrida com os
candidatos Romeu Gouveia, Bruno Silva, Tiago Aires,
Américo Caldeira e Flávio Remesso, que se manteve
bem próximo até ao km 18, altura em que se destacou
deﬁnitivamente Romeu Gouveia, para liderar até ﬁnal
e conquistar a vitória absoluta na 4.ª edição do
Funchal SkyRace® e o título nacional, com o tempo

A organização do evento contou com o apoio da
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal,
que mobilizou uma equipa de cinco juízes que

Inês Marques

Bruno Silva
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supervisionaram todo o decorrer da prova, e ainda com
os apoios da Câmara Municipal do Funchal, Instituto de
Florestas e Conservação da Natureza, Direção Regional
de Juventude e Desporto, Associação da Madeira de
Desporto Para Todos e Cruz Vermelha Portuguesa.
Quadro Geral de Resultados
Funchal SkyRace® 22km 1400m D+
Masculinos
1.º Romeu Gouveia (Salamon Suunto Portugal) - 2:15:12
2.º Tiago Aires (Clube de Montanha do Funchal) - 2:20:35
Tiago Aires e Américo Caldeira

3.º Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) - 2:20:42

Femininos
1.ª Inês Marques (Ludens Clube de Machico) - 2:56:57
2.ª Lúcia Franco (Associação Desportiva Galomar) - 3:06:00
3.ª Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira) - 3:25:30

Funchal Mini SkyRace® 12 Km 650m D+
Masculinos
1.º Francisco Henriques (GD Estreito) - 1:23:25
Tiago Aires e Américo Caldeira

2.º Nelson Fernandes (CD Corticeiras) - 1:24:22
3.º Óscar Correia (ACD Jardim da Serra) - 1:26:44

Femininos
1.ª Carla Caíres (Clube Desportivo do Infante) - 1:42:49
2.ª Rosa Rodrigues (Clube Desportivo do Infante) - 1:44:11
3.ª Cátia Vieira (Associação Porto da Cruz Trail Team) - 1:49:20

Pódio fx skyrace 22km fem.

Pódio fx skyrace 22km masc.

Pódio 12km fem.

Pódio 12km masc.
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"Como não Amar(Ela)?" Foi o mote para a
1ª edição da Serra Amarela SkyMarathon.
íntegra para os soldados da paz de Ponte da
Barca.

©LuisFerreira

Numa autêntica manhã de inverno em pleno
Junho, cerca de mil participantes partiram da
aldeia de Entre Ambos-os-Rios à conquista da
Serra Amarela, em pleno coração do Parque
Nacional Peneda-Gerês.
“Como não Amar[ela]?” era a pergunta que se
impunha ao longo das semanas que antecediam
o evento, nas redes sociais da prova.
A resposta, essa, chegou domingo, dia de
Portugal e das Comunidades Portuguesas.
Atletas vindos de todos os cantos do país e de
vários países chegavam rendidos à meta,
constatando que todos os adjectivos com que
Carlos Sá, Director de prova, anunciava este
evento não eram em vão.
“No ﬁnal estava extasiado e demorei algum
tempo a descer à terra. Foi perfeito. Não me
ocorre outra palavra. Tudo nesta prova foi
perfeito. O percurso 99% em trilho (e que trilho!),
boa subida, boa descida, marcações impecáveis,
4 abastecimentos super completos, simpatia de
toda a gente, ambiente incrível, técnico, duro,
com partes para andar depressa, rios para
atravessar... até o clima ajudou!” escreveu Filipe
Torres, no seu blog Quarenta e Dois, num relato
minucioso sobre os seus 35 quilómetros.
No que à competição diz respeito, os atletas da
Escola Desportiva de Viana (EDV-Viana Trail)
conquistaram o pódio em equipa, da prova rainha
de 48 quilómetros, que integrou a Taça de
Portugal de SKY da Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal.
O evento contou com quatro provas desportivas:
15, 23, 33 e 48 quilómetros. E uma caminhada
solidária de 7 quilómetros, que reverteu na
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Na prova rainha do evento, a SkyMarathon de 48
quilómetros, foi Jérôme Rodrigues quem levou a
melhor. Em 5h12m16s, o atleta da EDV-Viana Trail
conquistou o primeiro lugar, com vantagem de
apenas um segundo sobre o segundo classiﬁcado,
o seu colega de equipa Ricardo Silva. Bruno
Ribeiro, das Águias de Alvelos, fechou a tríade do
pódio masculino desta distância, com um tempo
de 5h46m36s. Nas mulheres, Fernanda Verde
também da EDV-Viana Trail, conquistou o lugar
mais alto do pódio com 7h03m40s, a 11 minutos da
sua colega de equipa Susana Simões, que
conquistou o segundo lugar dos femininos em
7h14m26s. A atleta da Guimarunning, ngela
Costa, chegou em terceiro lugar com 7h32m52s.

Ruben Fueyo

Também às 7 horas, partiram os atletas da prova
SkyRace de 33 quilómetros. Aqui foi Nuno
Fernandes quem arrebatou o primeiro lugar, em
3h46m19s. David Gouveia e Francisco Carvalho,
ambos da equipa CMMouronho – Escaravelhos,
terminaram a prova em simultâneo, com um tempo
de 3h48m08s ocupando os restantes lugares do
pódio. Liliana Gomes foi a primeira das mulheres
a cortar a linha de chegada. A atleta terminou a
prova em 5h21m19s, com uma vantagem de
quase 20 minutos em relação à segunda
classiﬁcada, Ana Sereno, que terminou o percurso
em 5h41m. Fechou a tríade do pódio, Soﬁa
Guerra, com 5h43m.
Às 9 horas partiram as restantes provas. Na prova
SkyRace, de 23 quilómetros, os três lugares do
pódio masculino foram arrecadados por atletas da
equipa Dr. Merino/4moove. Paulo Conde foi o

de chegada, em 1h47m11s, seguida de Vera
Barbosa que terminou a prova em 1h51m37s.
Marta Veloso fechou a tríade do pódio feminino.

Ruben Fueyo

primeiro, com um tempo de 2h13m54s, com uma
vantagem de quase cinco minutos em relação ao
segundo classiﬁcado, o seu colega de equipa
António Rodrigues. Sérgio Duarte foi o terceiro
membro da equipa a atravessar a meta, com um
tempo de 2h19m07s. Rita Loureiro foi a primeira
mulher a cortar a meta, conquistando assim o
mais alto lugar no pódio feminino, com um tempo
de 2h47m20s, com uma vantagem de 1m43s em
relação à segunda classiﬁcada, Elisabete Alves,
que terminou a prova em 2h49m03s. Paula Lage
fechou o pódio das senhoras.
Na prova mais rápida, a Mini SkyRace, de 15
quilómetros, o pódio começou a ser composto à
1h23m16s de corrida, quando o primeiro atleta
cortou a meta. Abílio Ribeiro sagrou-se vencedor
desta distância, seguido por José Miranda, que
concluiu o percurso em 1h23m37s, e por Bruno
Santos, que terminou a prova em 1h23m45s.
Paula Costa foi a primeira mulher a cortar a linha

No ﬁnal, Augusto Marinho, presidente do concelho
de Ponte da Barca, enalteceu os principais
factores para o sucesso deste primeiro evento em
parceria com a Carlos Sá Nature Events: o
território, a beleza ímpar desta serra com trilhos
muito adequados para a prática desta modalidade
crescente, aliada à experiência e credibilidade do
ultra maratonista Carlos Sá na organização de
eventos de natureza, são hoje um factor de
dinamização económica muito importante. O facto
de os participantes virem acompanhados pelas
famílias e alojarem-se na região (esgotando todas
as unidades locais), signiﬁca um retorno imediato,
para além da visibilidade que dá à região.
De realçar que todos os atletas premiados nos
pódios de escalões tiveram como prémio um vaso
decorativo com um Carvalho, cujo objetivo era
incentivar à reﬂorestação das ﬂorestas
portuguesas, diminuindo assim a pegada
ecológica na sua deslocação para este evento.
Em 2019 voltaremos a Amar(Ela)!
Clicar aqui para consultar as classiﬁcações do
Calendário 2018 de Skyrunning

Ruben Fueyo
Ruben Fueyo
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Próximas atividades

CALENDÁRIO DE
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ESCALADA 2018

Desporto em festa
Numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal de
Lisboa, Junta de Freguesia de Ben ca e de São
Domingos de Ben ca, realizou-se, entre os dias 8 a 10
de junho, a 1ª edição do evento “Desporto em Festa”.
Foi na Praça do Fonte Nova que se juntou o desporto
aos arraiais populares, onde centenas de praticantes
das várias modalidades festejaram o desporto.
A Estrutura Arti cial de Escalada (EAE) e o insuflável
da FCMP – Federação de Campismo e Montanhismo
de Portugal, foi mais uma vez um sucesso entre o
público destes três dias.
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Dia da criança
O Dia Mundial da Criança, comemorado a 1 de junho, foi
mais uma vez em colaboração com a Junta de Freguesia
de São Domingos de Ben ca. A Quinta da Alfarrobeira,
transformada na “Quinta do Nunca”, foi onde se
proporcionou ás crianças da freguesia um dia cheio de
atividades e animação.
A FCMP – Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal esteve presente com a sua parede arti cial de
escalada acompanhada de slide, mais o seu insuflável,
onde ao longo de todo o dia muitos pequenos (e não só)
puderam experimentar e aprender um pouco desta
modalidade, até porque muitas vezes, é nestas
brincadeiras que eles ganham o gosto e começam a
praticar.
Durante a visita do Sr. Presidente da Junta, foi com um
enorme orgulho que recebemos as felicitações pelo
nosso sucesso e trabalho.
Pedro Cuiça – Director Técnico do Centro de Formação
FCMP

30 NEWSLETTER | F.C.M.P.

A FADU dias
16 e 17 de junho
A FADU Portugal promoveu, nos dias 16 e 17 de
junho, o Campeonato Nacional Universitário
(CNU) de Escalada, na variante velocidade e
diﬁculdade, com organização local da
Associação Académica da Universidade do
Minho.
O CNU de Escalada decorreu no Complexo
Desportivo da Universidade do Minho (Braga).
Emilia Placzek conquistou a medalha de ouro no
CNU de Escalada – Diﬁculdade, enquanto
Karolina Wojtaszek se sagrou campeã no CNU
Escalada – Velocidade. Esta atleta ﬁcou ainda
em terceiro na categoria de Diﬁculdade. As duas
estudantes são naturais da Polónia e
competiram na equipa da AAUBI.

Informação Oﬁcial FADU disponível
em
http://www.fadu.pt/nacional/competicao/modalidades/
category/escalada
https://www.facebook.com/pg/fadupt/photos/?tab=alb
um&album_id=2226563224024580
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JAMOR EM FESTA
“Jamor em Festa” é o conceito que assinala o 74º
aniversário do Centro Desportivo Nacional do
Jamor (CDNJ), que apesar de ser a 10 de junho,
este ano as comemorações prolongaram-se por
vários dias dedicados ao desporto, entre 2 a 10
de junho.
A FCMP – Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal, como não poderia
deixar de ser, juntou-se à festa nos dias 6 e 9 de
junho fazendo o enquadramento técnico na
Parede de Escalada.
Foi com a alegria das crianças das Escolas do 1º
Ciclo de Oeiras que passamos o dia 6 de junho,
que embora o estado do tempo não ter sido o
mais favorável, nada fez a energia acabar e
foram realizadas todas as atividades previstas.
O desporto para todos é um lema praticado tanto
pelo CDNJ como pela FCMP e, como tal, no dia 9
de junho as atividades foram abertas ao público.
Sendo um parque urbano bem-conceituado, deuse oportunidade aos desportistas que
habitualmente o usam de experimentar novas
modalidades, assim como se pode transformar
simples passeios de família em algo diferente.
Fora dos dias festivos, o horário da Parede de
Escalada do Jamor é sábados das 14h30 às
18h00 e domingos das 09h45 às 13h00,
aproveite para vir praticar com
acompanhamento técnico.
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Próximas atividades
FCMP

Datas

CALENDÁRIO DE
Ações de Formação

FORMAÇÃO 2018
Local/ Locais

Tipo

Adiada
P/ setembro

!

Curso de Treinadores
Curso de Treinadores de Pedestrianismo
Inscrições até dia 30 de maio – on line
Formação geral: 1 de junho a 4 de julho – E-learning
Formação Específica: 5 de julho a 28 de setembro - E-learning
Fase presencial: 12 a 14 de outubro – Terra Chã (PNSAC)

Nota: As Palestras da
Montanha, que se
realizem mensalmente (
exceto em agosto) serão

Curso de Treinadores de Montanha
Inscrições até dia 30 de maio - on line
Formação geral: 1 de junho a 4 de julho - E-learning
Formação Específica: 5 de julho a 28 de setembro - E-learning
Fase presencial: 26 a 28 de outubro e 1 a 4 de novembro – Serra da Estrela
Penínsulas de Lisboa e Setúbal

!
ATENÇÃO: todos os Cursos
de Técnicos Especialistas
para além da componente
presencial envolvem a
frequência de estágio

!
Nota: Sobre os Cursos de
treinadores, consulte o site da
FCMP
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HISTÓRIA DAS OLISIPÍADAS
“O desporto tem o poder de mudar o mundo. Tem
o poder de inspirar, tem o poder de unir as
pessoas de uma forma que poucas outras coisas
conseguem. Ele fala aos jovens numa linguagem
que eles compreendem." Nelson Mandela
A Câmara Municipal de Lisboa retomou em 2014
um evento que marcou várias gerações de
crianças e jovens na cidade - Os Jogos de Lisboa
- e voltou a trazer o desporto e a atividade física
para o centro da cidade e da vida das famílias.
As Olisipíadas, que aliam a identidade da cidade
(Olisipo) ao espírito das Olimpíadas,
proporcionam, a crianças e jovens (5 – 14 anos),
a experimentação de várias modalidades
desportivas (coletivas e individuais), inseridas
num vasto programa de atividades que teve lugar
nas 24 freguesias da cidade, entre janeiro e
junho.
Destacou-se de uma iniciativa organizada pelo
Município e pelas 24 Juntas de Freguesia, em
parceria com os Comités Olímpico e Paralímpico
de Portugal, associações e federações
desportivas, clubes e agrupamentos escolares.
Todos os anos, milhares de crianças participam
nas Olisipíadas.
https://www.facebook.com/olisipiadas/
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Olisipíadas 2018
A festa ﬁnal da 4ª edição das Olisipíadas
decorreu nos dias 2 e 3 de junho, o Parque de
Jogos 1º de Maio do Inatel recebeu as
competições ﬁnais das 15 modalidades em jogo e
teve atividades desportivas e lúdicas para toda a
família.
A FCMP, como é costume, esteve presente.

Próximas atividades

Nuncas deixes de

Explorar

Saiba mais em:

www.fcmportugal.com

Stº André > Penacova > Mondim de Basto > Foz do Mondego > Coja > Castelo de Bode
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Título Profissional de Treinador
de Desporto (TPTD)
O Título Pro ssional de Treinador/a de Desporto
(TPTD) é o documento o cial que habilita o exercício
das funções de treinador/a em Portugal, no âmbito da
aplicação do Plano Nacional de Formação de
Treinadores (PNFT), decorrente da Lei 40/2012, de 28
de Agosto.
A emissão do TPTD é da competência exclusiva do
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
(IPDJ, IP) e, numa fase inicial, correspondente ao
designado “Regime Transitório”, os detentores de
diplomas comprovativos de formação de treinador
emitidos, por Federação de Utilidade Pública
Desportiva (UPD), tiveram a oportunidade de solicitar
essa titulação no portal ProDesporto: TPTD de Graus
I, II e III, respectivamente.
Devido a diversas circunstâncias, o Regime
Transitório foi reaberto por um novo perído de tempo
e, após o seu término, aqueles que não solicitaram a
respectiva equivalência viram essa possibilidade

interditada. Agora, que se aproxima a data de
renovação de muitos dos TPTD (cuja validade é de
cinco anos), o Regime Transitório foi tornado
permanente e, neste contexto, volta a ser possível
solicitar o TPTD no portal ProDesporto… Portanto,
todos aqueles que foram credenciados, por uma
Federação UPD, como treinadores e que, por qualquer
motivo, não solicitaram a equivalência ao respectivo
TPTD voltam a ter a oportunidade de o fazer.
Para mais informações, consulte o IPDJ através do
telefone 210 470 000 ou do e-mail td@ipdj.pt.

Workshops “Planeamento de Atividades de Montanha,
com apoio de Plataformas e Aplicações Informáticas”
Existe uma contínua evolução e modernização das
ferramentas de trabalho na plani cação e organização
das atividades, face ao qual é impor tante a
aprendizagem de novos conhecimentos bem como a
sua atualização e o aperfeiçoamento de
técnicas/metodologias.
Por isso mesmo foram realizados dois workshops um no
Porto, a 26 de maio, e outro em Almada, no dia 23 de
junho, que consistiram na abordagem de diversas
opções, metodologias e estratégias a implementar por
Treinadores, Técnicos e Praticantes, no contexto da
plani cação e execução das atividades.
Estes workshops foram realizados pelo formador Rúben
Jordão (Técnico Nacional de Pedestrianismo; Treinador
de Pedestrianismo e Montanhismo – Grau III e I;
Formador de Técnicos de Percursos Pedestres da
Federaç ão de Campismo e Montanhismo de
Por tugal/Escola Nacional de Montanhismo
(FCMP/ENM); Técnico de Manobra de Cordas FCMP).
Ambas as ações de formação contínua foram alvo de
creditação por parte do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ) para atribuição de
Unidades de Crédito com vista à revalidação do Título
Pro ssional de Treinador de Desporto (TPTD) nas
modalidades de Pedestrianismo e de Montanhismo nos
seus diversos graus (I, II e III).

Almada

Porto
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Promoção

saber

Rocódromo

+

https://www.facebook.com/rocodromo.areeiro

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL CASAL VISTOSO
AREEIRO - LISBOA

GRATUITO
com licença desportiva da FCMP

31

Rua João da Silva - Lisboa Telf. 218 170 107

Desporto Seguro.
Desporto
FEDERADO!

1 =1
Litro

Ponto

Filiações Internacionais

I
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Promoção

O Cartão Jovem é uma iniciativa nacional e de âmbito europeu que existe desde
1986 e que te dá vantagens em várias áreas do teu dia- a-dia.
Podes ter descontos, reduções, isenções ou serviços exclusivos, prestados por
empresas privadas ou públicas, autarquias, associações, entre outros.

Maria Andrade Matos

Descubre todas as vantagens!
Nas principais vantagens do Cartão Jovem contam-se os descontos em cinema, festivais
de música, viagens, pousadas de juventude, eventos desportivos, museus, monumentos,
estabelecimentos comerciais, entre outros.

Podes ter tudo isto e muito mais se aderires ao Cartão Jovem.
Tem a validade de um ano.

Descubra todas as vantagens!

Carnet Camping

O seu BI/CC sempre consigo!
A carta de campista internacional serve de documento de identiﬁcação junto do parque, desta
forma nunca se verá privado do seu Passaporte, Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão.
Descontos em parques de campismo
A sua carta de campista internacional dá-lhe descontos em mais de 1 100 parques de campismo, em
toda a Europa. Este desconto pode ir até aos 25%, tanto na época alta como na época baixa.

Seguro de responsabilidade civil
Nada de preocupações. O titular da carta, bem como os familiares e amigos, num
máximo de 11 pessoas, ﬁcam abrangidos por um seguro de responsabilidade civil,
durante a sua estadia no parque de campismo.
Para pedir a sua CCI basta dirigir-se as instalações da associada a que
pertence informando do seu número da licença desportiva.

Consulte aqui os parques onde poderá usufruir das
vantagens da Licença Internacional de campismo.

www.campingcardinternational.com
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Promoção

CARTÃO INTERNACIONAL DE CAMPISMO

O cartão para quem ultrapassa fronteiras!
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Edições recomendadas

Manual de Monitores de Pedestrianismo
O Manual de Monitores de Pedestrianismo resulta do
convénio celebrado há vários anos entre a Gaz de
France e as federações portuguesa, francesa e
espanhola. Adotado pela Escola Nacional de
Montanhismo para a formação de Monitores de
Pedestrianismo, desde o primeiro curso, teve vários
contributos que adaptaram o original da FFRP Fédération Française de la Randonnée Pédestre, à
realidade portuguesa. Este Manual, que serviu para a
formação de várias dezenas de técnicos, continuará a
ser a obra adotada pela ENM.

PREÇO

10€
portes
incluidos

Como adquirir
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email

geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA

Para mais informações: Tel. 218126890

Passo a Passo
Manual de Caminhada e Trekking

PREÇO

19€
portes
incluidos

Autor: Pedro Cuiça
Editora: A Esfera dos Livros
Edição: 2015
ISBN: 9789896267216

O Passo a Passo – Manual de Caminhada e
Trekking é «um livro que, no seu conjunto, se
assume, sem ambiguidades, como um «manual» na
sua signiﬁcação etimológica de «dar a mão», ainda
que seja para ensinar a andar a pé!» Nesse
contexto, este manual questiona o que é o
pedestrianismo e as diversas formas de praticar a
arte de andar, aborda o quando e como praticar, as
múltiplas abordagens e motivações de quem pratica
e, muito importante, o porquê de andar.
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Passo a Passo – Manual de Caminhada e Trekking
«trata-se de um trabalho assumidamente «três em
um», tendo em conta que a estrutura adotada
comporta três partes bastante diferentes: (1)
Enquadramento, (2) A Saber e (3) A Atividade».
Segundo se pode ler na introdução deste manual: «A
primeira parte tem por objectivo retratar aquilo que
se entende por pedestrianismo, designadamente no
que concerne a semelhanças e diferenças face a
disciplinas aﬁns ou especialidades, revelando desta
forma as mais variadas roupagens e motivações
envolvidas nessas distintas práticas. Sem esgotar,
de todo, o assunto em causa, este enquadramento
assume uma vocação essencialmente teórica (e até
ﬁlosóﬁca) fundamental enquanto ancoragem de
conceitos e preceitos associados à(s) atividade(s)
pedestre(s).
Como adquirir
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email

geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA
Para mais informações: Tel. 218126890

Edições recomendadas

Manual de Montanhismo
O Manual de Montanhismo trata-se da tradução do
Certiﬁcado de Iniciación al Montañismo, uma obra de
referência publicada, em 2001, pela Escuela Española de
Alta Montaña (EEAM) e pela Barrabés Editorial. Esta obra
amplamente conhecida pelos montanhistas portugueses
foi editada como texto de apoio ao primeiro ano do Curso
de Técnicos Desportivos ministrado no país vizinho. A
presente publicação inclui algumas diferenças em relação
à edição espanhola, nomeadamente no tocante à história
do montanhismo em Portugal, mas segue ipsis verbis os
conteúdos do original. O amplo conjunto de autores,
técnicos da EEAM e proﬁssionais de outras áreas, que
participaram na sua feitura, tal como as credenciais da
EEAM, são suﬁcientes como garantia de qualidade desta
importante obra. Será igualmente de assinalar a
diversidade de temas abordados e indiscutivelmente
importantes para a formação base de qualquer
montanheiro: Educação Ambiental, por Miguel Ortego
Agustin (formador EEAM); Meteorologia, CMTARN;
Equipamento e Material, por Gustavo Vasquez e Antonio
Polo Aparício (formadores EEAM); Técnicas de
Progressão, por Patxo Dávila Garcia e Conrad López Gros
(formadores EEAM); Orientação e Cartograﬁa, por Manuel
Macarro Pérez (formador EEAM); Técnica de
acampamento e bivaque, por Patxo Dávila Garcia, Conrad
López Gros e Antonio Polo Aparício (formadores EEAM);

Guia de Montanha
Manual Técnico de Montanhismo I
PREÇO

15€
portes
incluidos

O Guia de Montanha - Manual Técnico de Montanhismo I é
o primeiro livro do género editado em Portugal e escrito por
um português. Se é certo que já foi editado um ou outro
opúsculo em tempos idos, este livro pela sua extensão
(240 páginas) e diversidade de conteúdos surge como
edição ímpar no panorama nacional. Trata-se de uma obra
da autoria de Pedro Cuiça que, tendo sido escrita em 2003,
vê agora, oportunamente, a luz do dia. Isto tendo em conta
os novos desaﬁos impostos à FCMP e, mais
precisamente, à ENM no âmbito do Programa Nacional de
Formação de Treinadores (PNFT); que pressupõe não só
a reformulação das acções de formação desenvolvidas de
há alguns anos a esta parte como, também, a edição dos

PREÇO

12€
portes
incluidos

Segurança em montanha, por Carlos Carracedo
Rodríguez, Iosu Alonso Velasco e Juan Moreno
(formadores EEAM); Contornos jurídicos e proﬁssionais,
por Salvador Acaso Deltell (formador EEAM); e História do
montanhismo, por Jordi Pons Sanjines (formador EEAM)
e Pedro Cuiça (formador ENM). Esta obra conta com o
prefácio de Fernando Cipriano, Ex. Presidente da FCMP,
apresentação de Arturo Barrabés Cônsul, da Editorial
Barrabés, prólogo de Joan Garrigós, Presidente
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) e introdução de José M. Pérez Prego, então
Director da EEAM. “Todos os autores colaboradores no
presente texto, possuem amplos conhecimentos sobre a
matéria ou matérias que escreveram, e ampla experiência
no mundo da formação de técnicos de montanha.”

respetivos manuais de apoio aos cursos que estão
atualmente a ser “desenhados” e que serão
implementados num futuro próximo. “O Guia de Montanha
- Manual Técnico de Montanhismo I pretende fornecer os
conhecimentos necessários para a progressão na arte do
montanhismo permitindo, por um lado, recordar conceitos
e técnicas aprendidas durante a participação em
actividades ou a frequência de cursos e, por outro,
complementar os mesmos.” Neste contexto, possui oito
capítulos que abordam as matérias consideradas
necessárias e suﬁcientes para a formação em
montanhismo: (1) Montanhismo e Escalada em Rocha, (2)
O Terreno de Jogo, (3) O Equipamento e o Material, (4)
Orientação, (5) Marcha de Montanha, (6) Escalada Livre:
A Técnica Gestual, (7) Progressão em Cordada e
Segurança, (8) Rapel, (9) Alimentação em Montanha, (10)
Pernoita, (11) O Treino e (12) Perigos e Segurança em
Montanha. Esta obra conta com os prólogos dos alpinistas
Pit Schubert e João Garcia, que dispensam
apresentações, e foi prefaciada pelo alpinista Carlos
Teixeira.

Como adquirir
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email

geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA
Para mais informações: Tel. 218126890
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Edições recomendadas

Serra da Estrela
Montanhismo e Escalada Invernal
PREÇO
O lançamento de Serra da Estrela – Montanhismo e
Escalada Invernal, da autoria de Paulo Roxo, foi
lançado, no dia 10 de novembro, tendo por cenário a
biblioteca do Museu Nacional do Desporto, numa
portes de envio
iniciativa que contou com o apoio da Federação de
1,39€
Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP). Este
trata-se de um guia que apresenta 149 vias e/ou
variantes na serra que, segundo o escalador e
Autor: Paulo Roxo
Editor: Daniela Teixeira/
alpinista Vítor Baía, autor do prefácio, «é o nosso
Paulo Roxo
melhor palco para actividades desportivas de
Edição: 2015
ISBN: 9789892060484
montanha».
Mas esta obra pretende ser mais do que um simples
«documento que reúna as vias de escalada invernal
da Serra da Estrela», ao abordar aspectos históricos e montanhismo, o alpinismo, são atividades de certa
lendários relacionados com os também designados forma marginais e puras, que não se pautam por
“Montes Hermínios”. Para Paulo Roxo: «A escalada, o sentimentos competitivos, nem possuem na sua
génese o lucro e o materialismo. Assim, mesmo que
Como adquirir
de uma forma muito subtil, a montanha, os
Os pedidos deverão ser dirigidos para o email
montanheiros – nos quais incluo, por direito próprio,
geral@fcmportugal.com
os pastores e os habitantes serranos – e os
ou para a Sede da Federação
montanhistas, relacionam-se no mundo etéreo do
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
imaginário. As experiências das escaladas e as
1199-007 LISBOA
lendas possuem um cenário comum.
Para mais informações: Tel. 218126890

25€

Filiadas NOVAS 2018
RIBAFRIO
GRUPO DESPORTIVO DA PARREIRA

GRUPO DESPORTIVO DO ESTREITO

CENTRO DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO DA BURINHOSA

CASA DO POVO DA CAMACHA

ASSOCIAÇÃO MORADORES CASAL DAS FIGUEIRAS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DO PESSOAL IPB
ASSOCIAÇÃO MAGNÓLIA ALVA
CENTRO CULT. REC. ALCABIDEQUE

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MISARELA
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87 F.I.C.C. RALLYE 2018

Representação Internacional

Faz já a tua inscrição!

www.ﬁccrallye2018.de

ROTEIRO CAMPISTA 2018
Guia dos parques de Campismo de Portugal.
Apresenta informação detalhada sobre todos os
parques do país, alojamentos complementares, tarifas,
horários de abertura e funcionamento dos serviços,
pontos de interesse turísticos e gastronomia regional.
Inclui um mapa de estradas com a localização dos
parques de campismo e as coordenadas GPS. A
primeira secção do guia é totalmente dedicada ao
caravanismo, autocaravanismo, equipamentos,
acessórios e atividades de ar-livre, seguindo-se nas
duas secções dedicadas ao campismo e aos
alojamentos complementares para aluguer.

Filiações Internacionais

Parceiros Oficiais

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE CAMPISMO, CARAVANISMO
E AUTOCARAVANISMO

Parceiros Comerciais

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE MONTANHISMO E ESCALADA

Parceiros de Comunicação

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE ESQUI-MONTANHISMO

I

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE SKYRUNNING

international
association of
amateur canyoning

IFC
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE CANYONING AMADOR

