
SÓCIOS FUNDADORES 

1. Duke Alberto de Oliveira 

Fundador e líder deste projeto! 

Iniciou esta história em 2003 no Agrupamento de Escolas de Vouzela. Inicialmente, este 

grupo tinha o intuito de competir apenas em Desporto Escolar, nunca o tendo abandonado 

desde então. Mais tarde, com a evolução do projeto, lançou estes ginastas para a 

componente federada, nomeadamente em Ginástica para Todos, onde foram obtidos bons 

resultados. Hoje, este projeto, ainda sobre a sua liderança e dos seus pupilos, continua a 

crescer e evoluir além fronteiras. 

 
 

2. Maria Raquel Marques Ferreira 

Diretora do Agrupamento de Escolas de Vouzela – Foi quem desafiou o treinador Duke 

Oliveira a iniciar este projeto na Escola, no âmbito do Desporto Escolar. Apoiante 

incondicional, acompanhou o Grupo em diversas competições e apresentações e tudo tem feito 

para permitir que estes ginastas cheguem mais longe. 

 
 

3. Rodrigo Simões Cortinhal 

Iniciou-se como ginasta e marcou a história deste Grupo com a conquista do primeiro título 

nacional, em Ginástica Acrobática, Par Masculino. Foi Capitão de Equipa até 2017. Nesse 

ano, iniciou o estágio do Curso de Treinadores de Ginástica de Grau I. Atualmente é 

Treinador certificado. 

 
 

4. Rui Miguel Ladeira Pereira 

Presidente do Município de Vouzela – Juntamente com a sua equipa, tem apoiado ativamente 

este projeto, proporcionando todas as condições possíveis para a concretização dos nossos 

objetivos. 

 
 

5. Maria Luísa Maia 

É uma das primeiras ginastas do Grupo de Ginástica de Vouzela. É um verdadeiro exemplo 

pela forma como sempre se dedicou a esta causa. Apesar de, atualmente, já não estar no 

ativo, tem acompanhado e apoiado sempre o seu Grupo. 



 
 

6. Beatriz Carreira 

O logotipo deste projeto foi criado a partir de uma pose desta ginasta. Fez parte deste 

Grupo nos primeiros anos de existência.  

 
 

7. Isabel Maria Monteiro 

A Ginástica Acrobática ao nível do Desporto Escolar começou com ela, juntamente com mais 6 

colegas. Foi o início de uma grande carreira. Fez parte do Trio Feminino que conseguiu o 

primeiro apuramento para um Campeonato Nacional do Desporto Escolar. O seu exemplo, 

garra e determinação foram essenciais para o crescimento deste grupo.  

 
 

8. Francisca Augusto Jesus 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Em 2010 obteve o primeiro título Regional da nossa 

história em Ginástica de Grupo. 

 
 

9. Inês Filipa Damião Ribeiro 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Em 2010 obteve o primeiro título Regional da nossa 

história em Ginástica de Grupo. Faz parte do grupo pioneiro da Ginástica Acrobática a nível 

federado. 

 
 

10. Maria Teresa Fontes Simões Ribeiro Rosa 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Em 2010 obteve o primeiro título Regional da nossa 

história em Ginástica de Grupo. Faz parte do grupo pioneiro da Ginástica Acrobática a nível 

federado. 

 
 

11. Diana Branco Duarte 



Ginasta e Conselheira do Grupo. Faz parte do Grupo pioneiro da Ginástica Acrobática a nível 

federado. 

 
 

12. Helena Beatriz de Andrade Marques 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Juiz de Ginástica Acrobática – Desporto Escolar. 

 
 

13. Ana Catarina Teixeira 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Juiz de Ginástica Acrobática – Desporto Escolar. 

 
 

14. Maria do Rosário Fontes Simões Ribeiro Rosa 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Faz parte do grupo pioneiro da Ginástica Acrobática a nível 

federado. Treinadora Estagiária nos Grupos de Formação.  

 
 

15. Raquel Alexandra Pereira Rodrigues 

Ginasta e Conselheira do Grupo. Juiz de Ginástica Acrobática – Desporto Escolar.  

 

 


