
 

 

Nova Época 
2021/2022 

QUER SER SÓCIO DA AGGV? 

Junte-se a nós! 

Torne-se sócio da AGGV. 

Descontos exclusivos na nossa rede de parceiros. 
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Mais uma etapa terminou! É o 

culminar de um ano de trabalho. Atípico, é 
verdade, mas recheado de conquistas. 
Embora com muitas limitações, 
impedimentos, continuámos a cumprir a 
nossa missão. A reinvenção fez parte dos 
nossos dias nesta época. Quer em modo 
presencial, quer em modo online, 
procurámos não parar. O objetivo foi claro: 
manter a AGGV viva e em ação. 

Esta pandemia tem-nos “obrigado” a 
refletir, repensar ações, optar… Muitos 
foram os projetos / planos que ficaram pelo 
caminho. Sonhos não realizados. Objetivos 
não cumpridos. Mas estamos cá, vivos e 
cheios de saúde. Prontos para regressar à 
normalidade possível. Prontos para voltar a 
sonhar e a viver este mundo fantástico da 
Ginástica. 

A nova época está aí à porta e estamos 
todos empenhados em preparar tudo para 
vos receber em grande. Estamos motivados 
para fazer mais e melhor, criar mais 
condições para que as nossas ofertas 
correspondam às vossas expetativas. 

A Ginástica, em Vouzela, iniciou-se me 
2003. Face ao crescimento e 
desenvolvimento deste projeto, nasceu a 
nossa AGGV. Neste sentido, estamos a 
preparar atividades, adaptadas à situação 
que atravessamos, de forma a assinalar mais 
um aniversário, no dia 12 de setembro. 

É com muito prazer que apresentamos 
a 5.ª edição do nosso Jornal Digital “Flick 
Flack”, onde está retratado todo o trabalho 
realizado ao longo destes meses. 

Esperamos que estejam a desfrutar de 
umas boas férias e contamos convosco em 
setembro. 

VOUZELA, VOUZELA, VOUZELA, FIRMES! 
 

O Presidente da Direção 
Duke Oliveira 

Editorial 

“Tudo tem começo e meio. O fim só 
existe para quem não percebo o 
recomeço”. 

Luiz Gasparetto 

GYM FOR LIFE NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 11 de julho, os ginastas da Classe de Representação e seus treinadores rumaram a 

Sangalhos, Anadia, para a participação em mais uma edição do Gym For Life Nacional. 
Embora sem público, sem aquele calor do ambiente festivo nas bancadas, sem a interação com 

as pessoas, foi especial voltar a estes palcos, e logo no Centro de Alto Rendimento de Sangalhos, Anadia. 
Foi com muito prazer que participámos em mais uma edição do Gym For Life Nacional. 
É um concurso em que os grupos são avaliados por um conjunto de elementos conceituados e 

com provas dadas no mundo gímnico. 2 experts apresentam, aos Grupos que assim o entenderem, os 
feedbacks da apresentação.  

Os grupos participantes encontram-se divididos por 3 categorias (Ginástica com Aparelhos; 
Pequenos Grupos de Ginástica e Dança; Grandes Grupos de Ginástica e Dança). A nossa Classe 
participou com 32 ginastas e apresentou o trabalho intitulado "Arte". Alcançamos a menção PRATA. Os 
feedbacks recebidos foram muito positivos. 

A satisfação de dever cumprido, o orgulho que sentiram no final da apresentação, o simples prazer 
de praticar ginástica, juntos, foram evidentes entre os diferentes participantes. Foi especialmente 
emocionante voltar a ver o sorriso destes ginastas, a emoção, o prazer que sentem a fazer Ginástica. 
Fomos FELIZES, muito FELIZES! 

Obrigado de coração a todos os que diariamente nos apoiam. Obrigado pelo carinho, incentivo e 
amizade. O que vivemos juntos é realmente o melhor deste mundo fantástico da Ginástica. 

Obrigado à Câmara Municipal de Vouzela pela cedência do transporte! 
Parabéns a todos os envolvidos neste projeto. 
 



Uma escola… Um clube… Um exemplo 

Tem sido um privilégio assistir ao crescimento de um projeto como o da Associação Grupo de Ginástica 

de Vouzela (AGGV). Assisti à criação da ideia e à sua primeira fase de implementação. Vi crescer e 

desenvolver-se em terras lusas e a nível internacional. A dedicação e empenho do seu mentor prof. Duke 

Oliveira fez com que os seus objetivos fossem alcançados de forma gradual e progressiva sem nunca “dar 

passos maiores que as suas pernas”.  

Hoje, e devido aos Jogos Olímpicos, todos falam na importância do Desporto Escolar (DE) no 

desenvolvimento do desporto nacional. Neste sentido, considero que o prof. Duke Oliveira esteve sempre à frente no tempo, na 

forma como articulou o DE com o Desporto Nacional e a Federação de Ginástica de Portugal (FGP). Trabalhou com o seu grupo de 

DE, do Agrupamento de Escolas de Vouzela, em provas do calendário do DE, onde honrosamente alcançou o topo do sucesso, passando 

progressivamente a participar nos eventos da FGP. Marcou pela diferença com as suas coreografias temáticas, muito bem 

estruturadas, quer na imagem quer na forma e que através dos elementos gímnicos conseguiu contar a sua história. Por alguma 

razão o apelidei de “La Féria da ginástica”. Só mesmo o prof. Duke Oliveira e o seu grupo de Vouzela para conseguir apresentar 

num esquema gímnico temas como o Holocausto, a vida de Jesus e a Arte...   

Esta marca ficou vincada além fronteiras, no que ao mundo da GpT diz respeito. 

Ainda recordo a conversa sobre a ideia de levar o grupo à sua primeira viagem ao estrangeiro. Que bom ter acontecido!  

O apoio incondicional da Direção do Agrupamento de Escolas, da Autarquia e da Comunidade local é uma realidade não muito usual 

no meio gímnico nacional. Situação que tem servido de exemplo para outros grupos nacionais. 

A saída dos alunos que terminam o ensino secundário nunca foi visível, pois continuam a crescer em termos técnicos e a concretizar 

os objetivos a cada quatro anos (ciclo de uma Gymnaestrada Mundial).  

A criação da AGGV foi uma mais valia no desenvolvimento da ginástica nacional. A abertura da prática da atividade gímnica à 

comunidade e a todas as faixas etárias vem aumentar o número de praticantes e consequentemente um incremento em qualidade 

técnica. Atualmente, a ginástica vive momentos estranhos devido a uma pandemia que nos obrigou a parar, alterar e adiar as 

nossas rotinas e formas de atuação. Mas, nem este momento fez vacilar a AGGV, todas as iniciativas e atividades que realizaram 

não permitiram que entrasse em ponto de rotura. O que infelizmente se verificou em muitos outros clubes.  

Foi com grande satisfação que assistimos, durante estas duas épocas atípicas que AGGV continuou a trabalhar conseguindo 

participar nos eventos da FGP, Gym forLife Virtual em 2020 e no Gym forLife Portugal 2021, continuando a surpreender e a 

apresentar a qualidade que lhe é habitual.  

Para o futuro próximo seria muito bom sinal ter a AGGV a representar Portugal no Eurogym 22 em Neuchatel e na 

Gymnaestrada Mundial 23. Deixo aqui o desafio para a criação de um grupo de ginastas com mais de 50 anos para participar no 

GoldenAge 22 Funchal. 

A AGGV é um exemplo a seguir no mundo da ginástica.  

Obrigada pela vossa entrega.    

 
Alexandra Pereira 

Vice-Presidente 

Federação de Ginástica de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHOS 
O Grupo de Ginástica… 

 
 

O meu percurso na ginástica iniciou quando tinha 3 anos, tendo apenas ganho sentido quando me juntei ao Grupo de Ginástica, em 
Vouzela. Tive o privilégio de acompanhar a evolução surpreendente do grupo nestes últimos 8 anos e ver que nós (os meninos que treinavam 
em colchões individuais) conseguiram conquistar tanto.  

Aqui, sei que fiz amigos para a vida e pude fortalecer amizades que já existiam. Não consigo descrever as inúmeras e variadas 
oportunidades que tive por pertencer a este grupo. Do grupo levo mais do que viagens e atuações. Levo valores de disciplina, força de 
vontade e trabalho de equipa que se mostraram indispensáveis a nível desportivo, académico e pessoal. 

Quero agradecer a todos os meus colegas, treinadores. Sem vocês não faria sentido. 
Catarina Teixeira 

(Classe de 
Representação) 

 

O Pai… 

Como Pai de uma das atletas que formam esse grande 
Grupo de Ginástica, que leva e levará o nome de um pequeno 
concelho do interior do país, deixo o meu testemunho: Grupo esse que 
se deve muito a dedicação de duas pessoas: o grande líder Prof. Duke 
Oliveira, sem a sua paciência, dedicação e o acreditar nos seus 
atletas que fazem e fizeram parte deste grupo, que nascido lá longe, 
de um grupinho de meia dúzia de miudinhos que faziam algumas 
piruetas, e por conhecerem o grande trabalho que ele sempre 
demostrou profissionalmente, e que, lamentavelmente, mal 
reconhecido. Mas graças a uma segunda pessoa que referi no início, 
a Prof Raquel, que o foi “sequestrar)” Conseguiu criar algo muito 
importante em que muitos clubes ou associações à nossa volta ou até 
a nível nacional não atingiram, uma grande família dos ginastas da 
pequena vila de Vouzela. Lembro-me que, em muitas reuniões, o 
mentor prof. Duke apresentava os projetos e nunca se ouviu um não 
da parte dos encarregados de educação. A palavra que sempre se 
ouviu “- VAMOS”. 

Em todas as apresentações, muitos ou poucos, lá estávamos 
sempre com o nosso maior orgulho quando se ouvia o nome de 
Vouzela, e estávamos sempre, mas sempre, nas decisões boas como 
nas injustas. Mas foi esse tipo de decisões injustas que fez com que 
este grupo crescesse, e de pequeno grupinho de aprendizes de 
ginastas passasse a grandes atletas responsáveis e dedicados. 

Quero também deixar um bem haja aos pais e encarregados 
de Educação que sem a dedicação e empenho, desde as quermesses, 
montagem e gestão de bares para os inúmeros eventos, que os nossos 
atletas estiveram e estarão presentes. Para não me alargar muito 
fica aqui um pedido a todos: que continuem a ser, acima de tudo, uma 
família unida pelo bem em especial dos nossos atletas. Foi essa união 
fez chegar ao Patamar que estamos. E o grito de guerra… 
Vouzela… Vouzela… Vouzela… Firmes! 

Jorge Teixeira 
 

 

A Mãe… 

Como mãe de uma atleta do grupo de ginástica de Vouzela, só 
tenho de ter orgulho do caminho que todos conseguiram percorrer 
para chegarem com todo o mérito onde estão agora, entre os melhores. 
Foi muito bom poder acompanhá-los nos treinos, vê-los, com quase 
nenhumas condições, serem felizes, responsáveis, amigos e, cada dia que 
passava, mais dedicados com a esperança de poderem vencer com 
mérito e muita humildade. 

Em todas as atuações os nossos atletas vibravam, mostravam 
toda a sua garra, choravam e suavam a camisola pela sua vontade de 
vencer, por eles e por todos os que os rodeavam e seguiam para todo o 
lado. Foram momentos de pura alegria que vivemos com estes meninos 
que nos deram alento e vontade de nunca desistirmos, juntarmo-nos aos 
professores e a todos que fizeram deles um grupo de respeito e que 
marca tudo e todos por onde passam pela simplicidade. 

Queria agradecer ao professor Duke por tudo o que fez e faz 
para nós termos toda a confiança nas suas decisões. À professora 
Raquel por ser a Mãe de todos nas viagens que nem sempre podemos 
acompanhar e toda a sua dedicação, aos outros professores que têm 
de ter alguma paciência, acredito que nem sempre seja fácil. E um 
agradecimento a todos os pais com quem eu tive o prazer de conviver 
tanto nos espetáculos como em todas atividades que eram realizadas 
para podermos dar tudo do melhor para o grupo porque eles são e serão 
a nossa alegria e a nossa felicidade. Obrigada a todos. 

 
Cândida Rocha 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Precisamos de sonhar e de 

materializar os nossos sonhos. Os 
sonhos só se tornam realidade 
quando são irrigados pelo suor. 

Sem transpiração os sonhos 
tornam-se miragens.” 

 

Augusto Cury 

O Grupo de Ginástica de Vouzela 

 
Mesmo sendo novo, sempre acompanhei relativamente de perto o grupo de Vouzela visto que, com a minha antiga classe, estive 

presente em grande parte das competições e atuações.  
Contudo, o meu primeiro treino foi durante a 3.ª vaga da pandemia, após ter falado com o Duke e o mesmo me ter deixado participar 

dos treinos online de modo a manter a condição física, apesar de não fazer parte do grupo. Aproximadamente 1 mês após o final desses treinos 
surgiu a possibilidade de mudar de classe e a partir daí integrei oficialmente o grupo. 

Foi uma grande mudança, parecido a entrar novamente na universidade, pois apesar de já falar com algumas pessoas havia outras 
que apenas conhecia de vista. No entanto, nunca houve aquela sensação de desamparo devido à presença do JR e do Né, que já acompanham o 
meu percurso há praticamente 12 anos e também por causa da postura e forma de ser tanto do Duke como do Pedro que, tal como os 
anteriores, já me acompanham há bastante tempo.  

Na minha opinião, a parte mais complicada desta nova fase diz respeito ao esquema em si pois não estou habituado a ter uma história 
como base de um esquema. Este último foi bom para essa transição, pois ainda que tivesse um tema concreto "Arte", era um tema aberto onde 
não tínhamos que seguir uma linha de acontecimentos para fazer sentido e, dessa forma, ficando mais próximo da minha zona de conforto. Era 
expectável que a parte mais difícil fossem os treinos contudo os mesmos revelaram-se um das partes mais fáceis pois apesar de não ter grande 
confiança com nenhum dos elementos, também não me posso queixar de ninguém, nunca houve intrigas e confusões, há sempre vontade de 
trabalhar, evoluir e uma certa animação no ar. 
 

Nuno Dias 
(Classe de Representação) 

 
 

 

O Grupo de Ginástica 
 

A ginástica para mim é um 
sonho que sempre quis realizar 
desde pequenina. 

É um desporto que me ajuda a 
crescer enquanto pessoa, a ser mais 
responsável, a fazer amigos e 
também a ser mais organizada. 

Quando estou nos treinos tento 
concentrar-me o mais possível e 
prestar muita atenção aos 
treinadores. 

Sinto que, cada vez que vou 
treinar, evoluo, sinto que sou capaz 
de fazer coisas cada vez mais 
difíceis. 

É por causa disto tudo que 
treino tantas horas e, mesmo assim, 
continuo sempre com energia. 

Adoro a GINÁSTICA! 
 

Carlota Neves 
(Classe Representação) 

 

Ginástica… 
 
A ginástica é coragem, esforço, união e força. Eu quando faço ginástica esqueço o 

que está em meu redor, tento dar sempre o meu melhor, sempre evoluir. Gosto muito dos 
meus treinadores. 

Espero continuar esta atividade. Quero evoluir muito. 
Gosto da ginástica. Quero fazer coisas que nunca fiz antes. Quero ter muitas 

experiências. Quero divertir-me muito com o meu grupo e com os meus treinadores. 
 

Beatriz Sousa 
(Classe Pré-Representação) 

 



REGRESSO AOS TREINOS PRESENCIAIS 

No dia 7 de abril, voltámos aos treinos presenciais. Mesmo implicando adaptações, o prazer de se treinar junto 
de quem partilha o gosto pela Ginástica é absolutamente fundamental. A motivação é maior. Nada se compara 
com a interação existente num olhar. 

Foi inexplicável o sentimento de voltar a ver esta gente a pisar o praticável ou o que é possível, desde que se 
treine. Esperamos que este regresso tenha seja definitivo. 

Uma palavra especial a este grupo de meninos que estiveram praticamente a 100% nos treinos online. O 
sentimento de ORGULHOSO é muito grande. 

 

ASSEMBLEIA GERAL AGGV 

Decorreu no dia 16 de abril de 2021, pelas 21 horas, no Auditório 25 de Abril, em Vouzela, a Assembleia Geral 
da Associação Grupo de Ginástica de Vouzela para apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Contas 
de Gerência referentes a 2020. 

A reunião iniciou-se com a transmissão de algumas informações de interesse associativo. Findo este ponto, 
foram apresentados detalhadamente cada um dos documentos atrás mencionados, pelo Presidente da Direção, 
Duke Oliveira, tendo sido aprovados por unanimidade, após parecer favorável do Conselho Fiscal. 

O Presidente da Assembleia Geral, Rui Ladeira, propôs um voto de louvor pelo trabalho realizado ao longo de 
todo este período tão controverso e recheado de sucessivas adaptações à situação de saúde pública que 
atravessamos, que mereceu aprovação e aclamação pelos presentes. 

Ainda houve espaço para parabenizar o nosso Sócio Jorge Teixeira pelo seu aniversário. 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos pelo apoio incondicional. 

DIA DA MÃE 

Este ano tínhamos previsto, no nosso Plano de 
Atividades, a realização de um treino em conjunto com a 
Mãe, em todas as nossas classes de Ginástica. A situação 
pandémica não permitiu a concretização desta iniciativa, no 
entanto lançámos um desafio para assinalar a data. 

Cada ginasta e sua mãe (ou outra) tinham 5 posições 
/ colaborações de referência para escolherem uma, 
reproduzirem e tirarem uma foto. Podiam apresentar outro 
tipo de colaborações. A ideia era usarem a criatividade. 

Foi com muita alegria e gratidão que partilhamos a 
montagem em vídeo das imagens que nos chegaram 
alusivas ao desafio do Dia da Mãe! Para nós, foi um prazer 
ENORME! 

OBRIGADO por terem aderido a esta iniciativa! 
 

O TREINADOR RODRIGO FEZ ANOS! 

O nosso Treinador e Vice-presidente da Direção assinalou mais um aniversário no passado dia 29 de abril, trazendo um 
bolinho para a sua família gímnica. 

Muitos parabéns Rodrigo! Que contes muitos, sempre na nossa companhia! Sê feliz! Hoje e sempre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias 



300 SÓCIOS 

Não podia ter acontecido em melhor ocasião. No 
dia 14 de maio, Feriado Municipal em honra de S. Frei 
Gil, atingimos os 300 Sócios! 

Muito OBRIGADO a todos os que se associaram a 
este projeto, assim como a todos os que nos apoiam 
diariamente. Juntos somos mais fortes, mais felizes! 

Junte-se também! Torne-se sócio da AGGV! 
 

SARAU ONLINE CGA 

Em tempos de reinvenção, o Clube 
de Ginástica de Almada organizou mais 
um Sarau, desta vez em formato online, 
no dia 10 de junho. E, como tem sido 
hábito, fomos convidados para participar 
nesta iniciativa. A nossa Classe de 
Representação apresentou o trabalho 
intitulado “Arte”. 

Obrigado CGA pela iniciativa, pelo convite e pela vossa resistência às 
adversidades! É sempre um prazer partilhar este mundo fantástico da ginástica. 

 PLANO NACIONAL DE ARTES 

No âmbito do Plano Nacional de Artes decorreu, no dia 25 de 
junho, no Agrupamento de Escolas de Vouzela, uma mostra gímnica 
para os alunos da Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos. Participaram 
nesta atividade os ginastas do Grupo B e do Grupo A. 

Parabéns a todos! Foi uma alegria enorme voltar a realizar 
exibições públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTREIA DA REEDIÇÃO DO TRABALHO "ARTE". 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela dinamizou, na noite de 25 de junho, um conjunto de atividades 
inseridas no âmbito do Plano Nacional de Artes. A Classe de Representação foi convidada a participar nesta 
iniciativa, onde apresentaram rotinas de Acrobática, no âmbito do Desporto Escolar, e estrearam o trabalho 
que vamos apresentar no Gym For Life Nacional, que vai decorrer no dia 11 de julho, em Sangalhos, Anadia. 

Foi uma noite muito agradável, um momento de voltar a ter o prazer de realizar apresentações como 
calor do público.  

Obrigado a todos os que estiveram presentes. Obrigado a todos os que contribuem para que estes 
Ginastas continuem a crescer, evoluir. 

Viva a Ginástica! 
 

INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E 
DESPORTIVO DA FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO MATO 

No dia 26 de junho voltámos ao praticável, desta vez em Moçâmedes, no âmbito da 
inauguração do Parque Infantil e Desportivo da Freguesia de São Miguel do Mato, com a presença do 
Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.  

Nesta cerimónia ainda houve tempo para homenagens. O nosso Presidente e Treinador Duke 
Oliveira foi um dos homenageados.  

Muito OBRIGADO ao Sr. Presidente da Junta, Gilberto Carmo, pelo convite e pela homenagem. 
 

 

FINAL DA ÉPOCA DA CLASSE DE REPRESENTAÇÃO 

E foi assim que a nossa Classe de Representação terminou mais uma época. 
Foi um ano de trabalho, dedicação, reconstrução, reinventámos métodos, estratégias, etc. Foi um ano difícil, 

marcado pelas restrições da pandemia, marcado por um período de confinamento. Mas foram conseguindo 
adaptar-se a cada situação. Trabalharam muito! 

Estão de parabéns pela persistência, dedicação, empenho, motivação. 
Já estamos a preparar a próxima época. Mas, neste momento, é altura para descansar. Recuperar energias. 
A Classe de Representação da AGGV deseja a todos os nossos familiares, amigos e apoiantes umas boas férias! 
Obrigado por todo o vosso apoio. 

INAUGURAÇÃO DE 7 KM DA ECOPISTA DO MUNICÍPIO DE VOUZELA 

A Classe de Representação da AGGV realizou a 30 de julho, a última exibição da época, inserida na 
inauguração de 7 Km da Ecopista do Município de Vouzela. O Grupo apresentou 3 rotinas de Ginástica 
Acrobática e a rotina de Grupo, Tróia. 

Muito OBRIGADO ao Município de Vouzela pelo convite.  
 

AS NOSSAS UNIVERSITÁRIAS 

Muito se tem falado sobre a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Num país em que o 
investimento no desporto é, muitas vezes, suportado pelos próprios atletas, sem uma estrutura que lhes permita ter 
condições para conciliar a formação académica e/ou o desempenho profissional com o desporto, qualquer conquista é 
extraordinária. 

A nossa realidade não difere muito. Estamos inseridos num meio em que os alunos, concluindo os seus estudos do 
ensino secundário, e na perspetiva de obter habilitações académicas superiores, têm de se deslocar para fora do concelho, 
da região e, por vezes, até para fora do país. 

Na Classe de Representação da AGGV esta situação é uma realidade. Felizmente, os ginastas que integram o ensino 
superior e/ou o mercado de trabalho, têm feito um grande esforço para se manterem na atividade. Embora treinando 
menos, vários têm sidos os bons exemplos que, quando se quer, tudo é possível. 

Neste contexto, é com muito ORGULHO que partilhamos a conclusão dos estudos universitários dos seguintes 
ginastas, durante a presente época desportiva: 

✓ Ana Catarina Teixeira – Licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais – Escola Superior de Saúde do Porto 
✓ Ana Rita Sá – Mestrado em Engenharia Biomédica – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra 
✓ Catarina Ventura – Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial – Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

Universidade de Coimbra 
✓ Diana Duarte – Licenciatura em Bioquímica – Universidade Aveiro 
✓ Helena Beatriz Marques – Licenciatura em Relações Internacionais – Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra 
✓ Inês Ribeiro – Licenciatura em Farmácia – Instituto Politécnico da Guarda 
✓ Maria Rosário Rosa – Licenciatura em Ciências do Desporto – Universidade de Trás-os-Montes e Aldo Douro 
✓ Maria Teresa Rosa – Mestrado em Medicina Veterinária – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Porto 
Muitos PARABÉNS meninas. Nem sempre foi fácil conciliar tudo, mas conseguiram! A AGGV deseja-vos as maiores 

felicidades e os maiores sucessos pessoais e profissionais. Esperamos que a Ginástica continue a fazer parte das vossas 
vidas e que possamos continuar a partilhar muitas aventuras. Obrigado por todo o vosso contributo, dedicação e exemplo 
para os mais novos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARABÉNS, Meninas! 

As minhas primeiras palavras vão para as oito ginastas finalistas de cursos 
superiores (Licenciatura e Mestrado), algumas das quais vi crescer, desde muito 
pequenitas… Os meus parabéns e votos que a vida, pessoal e profissional, vos 
SORRIA! Se precisarem de mim, disponham…  
 

DESPORTO ESCOLAR 

Relativamente à atividade de Desporto Escolar, agora tão propagandeada, 
regozijo-me pelo facto de, no nosso Agrupamento, ser uma prática comum por parte 
dos nossos alunos, desde há muitos anos, e em diversas modalidades. Efetivamente, 
a atividade física e desportiva assume particular importância na vida escolar dos 
jovens, pelo que tem, cada vez mais, de ser valorizada, tanto na dimensão da saúde 
(contribuindo para práticas e estilos de vida saudáveis) como na dimensão cívica 
(regras de cooperação, competição saudável, responsabilização e espírito de 
equipa…).  

Estamos certos que, também, o Desporto Escolar conferirá aos jovens mais 
oportunidades para se realizarem e desenvolverem as suas capacidades, não só 
físicas, relacionais, mas também cognitivas. 

Muitos parabéns a todos que nele participam, incluindo os respetivos 
docentes, e votos de muitos sucessos! 

Raquel Ferreira 

 

2/09 – Início das Aulas de Adultos 

17/09 – Início das Classes de Formação 

12/09 – 2.º Aniversário da AGGV 
MERCHANDISE DA AGGV 

FÉRIAS DA AGGV 

E chegou ao fim mais uma época! 
Foram meses marcados por um confinamento, 

restrições, adaptações, reinventámos estratégias, formas de 
dinamizar as nossas atividades. 

Não foi fácil, mas continuámos sempre em frente! 
Crescemos... Em número de praticantes e no número de 

classes. 
Marcámos presença nos eventos possíveis. 
Agora é tempo de descansar, recuperar energias, para 

voltar em força. 
Queremos agradecer a todos a confiança depositada no 

nosso trabalho, o apoio incondicional, a amizade! Obrigado 
por tudo! 

A AGGV deseja-vos umas excelentes férias. 
Até breve! Até setembro! 
 

 

ATIVIDADE FÍSICA… 

Todos nós sabemos que são inúmeras as vantagens da prática de atividade física. Os 
entendidos da matéria enumeram algumas como, fortalecer o sistema imunológico, 
melhorar a circulação sanguínea, ajuda a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas 
e o fortalecimento ósseo, mas de entre todas elas, creio que, por vezes, se esquecem de 
enumerar aquelas que para mim, realmente, importam, as que fazem a diferença nas nossas 
vidas e só através destas vão conseguir chegar às outras. 

Identifico como uma das mais importantes a parte social, o praticar atividade física 
por gosto/lazer, tirar 30 a 45 min diários para não pensar em mais nada a não ser em 
desfrutar e aproveitar o nosso tempo para cuidar de nós mesmos. Esteja essa prática 
relacionada ou não com alguma modalidade, devemos simplesmente exercitar o nosso corpo 
e mente por gosto, ou então com vista a alcançar determinados objetivos. Todo e qualquer 
motivo é válido, mesmo que seja apenas para ajudar a libertar o stress e aliviar a tensão 
diário. No final o resultado será sempre o mesmo e é sempre positivo. 

O desporto muitas das vezes é um refúgio, pode até ser a melhor forma que temos 
de exprimir os nossos sentimentos e emoções, porque o nosso corpo "fala" e transmite tudo 
aquilo que estamos a sentir, basta estarmos atentos. 

Creio, também, que algo importante, e a nunca esquecer, é que o nosso corpo deve ser 
uma prioridade, não em termos estéticos, mas sim em termos de saúde e bem-estar, os maus 
hábitos sobressaem à vista e, por vezes, com eles, surgem grandes problemas, daí ser muito 
importante o cuidar e preservar o nosso "habitáculo". 

A motivação faz-te começar, o hábito faz-te continuar! 
Procura ser a tua melhor versão. 

Rodrigo Cortinhal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos 

MENSAGEM 

PARCERIAS ESTABELECIDAS 
• COMBIVANGUARDA, Serviços Veterinários, Lda., em 

Vouzela; 

• Bikevantage Unipessoal, em Vouzela. 


