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EDITORIAL 
 
 
 

Regressados de férias, com energia renovada, duas preocupações principais. 

Cumprir o Plano de Atividades e lançar uma tarefa, sempre delicada, que é a 

preparação do Plano e Orçamento para 2020, nesta fase com as tradicionais 

e necessárias consultas aos vários serviços e departamentos da Federação.  

Relativamente às atividades programadas, prosseguem os Acampamentos e 

Sessões Solenes dos Clubes enquanto que, na área do Desporto, 

destacamos: A Seleção de Skyrunning que, com os meios de que dispomos, 

mas que integra já atletas com estatuto de alta competição, que é motivo de 

orgulho pelos resultados alcançados. Parabéns aos atletas e aos seus 

treinadores.  

Os locais de escalada que se multiplicam e que nos obrigam a uma gestão 

dos treinadores e outros técnicos muito apertada. Também para eles uma 

palavra de estímulo enquanto prossegue a formação para reforço da equipa.  

Prosseguimos assim o caminho que empreendemos, contando com todos: 

Dirigentes Associativos, Praticantes, Atletas, Técnicos e, particularmente, os 

nossos empenhados profissionais. 

 

João Queiroz 

 

 

 

     

 



FCMP assina Declaração   

dos Desportos pela Ação Climática  
   

 

    

 

A FEDERAÇÃO É UMA DAS PRIMEIRAS EM PORTUGAL A 

SUBSCREVER DOCUMENTO DA ONU 

A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, através do seu 

presidente João Queiroz, subscreveu a Declaração dos Desportos pela 

Ação Climática (Sports for Climate Action Declaration), tornando-se uma 

das primeiras federações desportivas nacionais a fazê-lo em prol das 

metas descritas no Acordo de Paris contra as alterações climáticas.  

A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) anuncia a 

subscrição da Declaração dos Desportos pela Ação Climática (Sports for 

Climate Action Declaration) das Nações Unidas e a sua integração na Estrutura 

dos Desportos pela Ação Climática (Sports for Climate Action Framework).  

A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal é uma das primeiras 

federações nacionais a assinar este documento fundamental, redigido pela 

agência Global Climate Action das Nações Unidas, e que visa a integração dos 

agentes desportivos na prossecução da agenda de luta contra as alterações 

climáticas conforme estabelecido no Acordo de Paris de 2015.  

A FCMP, na pessoa do seu presidente João Queiroz, compromete-se com os 

cinco princípios descritos na Iniciativa dos Desportos pela Ação Climática:  



- Levar a cabo esforços sistemáticos na promoção de maior 

responsabilidade ambiental; 

-  Reduzir globalmente o impacto ambiental das suas atividades; 

-  Educar para a ação climática; 

-  Promover o consumo sustentável e responsável; 

-  Advogar a ação climática através da comunicação.  

O presidente da FCMP João Queiroz afirmou, em comunicação aos 

responsáveis da agência de ação climática das Nações Unidas:   

“Reconhecendo a necessidade crítica de ter as cidades, regiões, 

empresas e investidores de todo o planeta a ajudar a implementar o 

Acordo de Paris e acelerar as transformações necessárias para alcançar 

a neutralidade carbónica na segunda metade do século vinte e um, tenho 

o prazer de anunciar que a Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal subscreve a visão delineada na Declaração dos Desportos para 

a Ação Climática.”  

Esta ação irá refletir-se na comunicação e atividades da Federação de 

Campismo de Portugal que, refira-se, sempre foi uma entidade, pela Natureza 

das modalidades que representa, que sempre esteve na vanguarda dos valores 

do respeito pelo Ambiente e Natureza.  

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Mais informações  

  

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Sports_for_Climate_Action_Declaration_and_Framework.pdf


Estádio Nacional foi o palco da  

tomada de posse da FADU 

   

 

    

 

Os novos Órgãos Sociais da Federação Académica do Desporto Universitário 

(FADU) tomaram posse na tarde de terça-feira (8 de outubro), na Tribuna de 

Honra do Estádio Nacional, no Jamor. No seu primeiro ato oficial, o Presidente 

eleito, André Reis, vincou as ideias que pretende levar a cabo no mandato 

que se estende até 2021. 

‘Queremos que a larga maioria dos estudantes do ensino superior 

pratiquem atividade física regular e a aposta central recairá no desporto 

informal. Queremos desporto para todos, isso é essencial’, vincou André 

Reis, sem esquecer a importância da ligação ao desporto federado. 

‘Vamos continuar a intervir ativamente na reivindicação de uma maior 



valorização social e política do desporto, através do desporto federado, 

movimento do qual a FADU foi fundadora, com o objetivo de introduzir 

o desporto na agenda política e social do País’.  

O agora presidente da FADU frisou também que a implementação do novo 

estatuto estudante-atleta terá acompanhamento. ‘Pensaremos na criação 

de um observatório que acompanhe a implementação deste estatuto e 

que identifique melhorias a introduzir numa futura revisão ao 

documento. Estudaremos ainda a criação da figura do provedor do 

estudante-atleta que acompanhe situações de injustiça e tratamento 

desigual e contamos com a colaboração das instituições de ensino 

superior’, disse, reforçando a vontade de que as provas da FADU sejam cada 

vez mais competitivas.  

Presente na cerimónia esteve o secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto, João Paulo Rebelo, que elogiou o passado e o percurso da FADU, 

que em 2020 celebra 30 anos, deixando ainda uma mensagem de incentivo à 

nova direção. Também o presidente cessante da FADU, Daniel Monteiro, 

deixou algumas palavras na despedida. ‘Agradeço às equipas que me 

acompanharam nos dois mandatos e tenho a certeza de que quando o 

André Reis sair terei os mesmos elogios para fazer ao trabalho 

desenvolvido pela sua equipa’. Na cerimónia, realizada no emblemático 

Jamor, marcaram presença cerca de centena e meia de pessoas, entre 

representantes do desporto nacional e do ensino superior, dirigentes e 

presidentes de federações desportivas, clubes, associações académicas e de 

estudantes, entidades ligadas à política nacional e parceiros.A Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal fez-se representar pelo seu Vice-

Presidente Paulo Sousa. 

(Texto e fotografias da FADU) 
   

 



           

 

 

 

    

 

No Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto de 2019, entre as 09H00 

e 19H00, foram muitas centenas de jovens que visitaram o Centro Desportivo 

Nacional do Jamor. Teatro, dança, expressão dramática, biodiversidade, 

reciclagem, cinotécnica, escalada, slide, tiro com arco, insufláveis, basebol, 

kite cars, mini golf, canoagem, rugby, rastreios de nutrição, pinturas faciais, a 



presença do «Champimóvel», uma mega aula de dança com o Cifrão e aulas 

de boxe com Jorge Pina. A festa para os jovens e família contou com os 

técnicos da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal para 

proporcionar o enquadramento da modalidade. 

Este dia contou com muita diversão e alegria! 
   

 

    

 

Parque de Escalada Vale do Silêncio 
  

 

O Parque de Escalada Vale do Silêncio é dominado pela maior parede de 

escalada do país em termos de volumetria.  

Atualmente com 12 m preparada para crescer até aos 15 m para competições 

oficiais.  

O desenho da parede está concebido para contemplar a escalada desde a 

iniciação até à alta Competição, tem 14 TOP(s) com possibilidade de 30 a 50 

vias.  

Mensalmente a parede vai estar sujeita a alterações de vias (Routesetting) e 

acompanhamento técnico ao fim de semana o que permite enquadrar novos 

praticantes da modalidade. 
  



 
 

Localização  

   

 

    

 

    

 

Rocódromo do Areeiro 
  

 

As instalações desportivas do Pavilhão Municipal do Casal Vistoso no Areeiro, 

albergam um espaço de escalada indoor denominado Rocódromo e que se 

encontra em funcionamento desde 2016. Este espaço nasceu ao abrigo de 

um projeto de Orçamento Participativo e encontra-se atualmente a ser gerido 

pela FCMP em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Existem 

atualmente horários de prática diária e com acesso livre para utentes 

portadores de Licença Desportiva. As atividades do Rocódromo são 

acompanhadas por técnicos de escalada da FCMP, que garantem a gestão e 

http://goo.gl/maps/kUhRhKvxJo3NLNkJ6
https://www.youtube.com/watch?v=oxj3YBfgT9E&feature=youtu.be


acompanhamento dos praticantes individuais e dos grupos de crianças e 

jovens e também populações especiais, que habitualmente têm oportunidade 

de ali experienciar a escalada. 
  

 
 

Mais Informações  

   

 

    

 

 
 

    

 
 
 

 

http://www.facebook.com/Rocodromo.Areeiro/
https://www.youtube.com/watch?v=Vs8wpsCHd6w&list=PL3QgMRs6GwxtAuSF7d6FP3PXtL27f2AE8&index=16
http://www.facebook.com/pg/Escalada.FCMP/posts/?ref=page_internal


 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/Escalada.FCMP/


    

 

Visita à Estremadura espanhola em Alange, Espanha.  

Alange é uma pequena e simpática vila localizada a 80km de Badajoz. Fica 

junto a uma barragem, onde se pode contemplar a bela paisagem enquanto 

se escala em boa companhia!  A rocha é quartzito e as vias… essas há para 

todos os gostos! A estadia será no Hostal Juan Dios com regime Meia Pensão 

(Pequeno-almoço e jantar). É obrigatório ter seguro de escalada e o uso do 

capacete de escalada! * É obrigatório ter seguro de escalada e o uso do 

capacete de escalada! A inscrição é obrigatória! Fecho das inscrições 12h00 

dia 28.10.2019      

 

 

Mais Informações 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=cffd48bf700a6b7909f60e147&id=d2ab06ad1b&e=abc9d7859a


 

   

Violência Zero 
  

 

“Violência Zero” é o nome da campanha nacional 

de prevenção e combate à violência no desporto, 

que arrancou no dia 17 de abril de 2019 e que visa 

sensibilizar a população para o fenómeno da 

violência, promovendo os valores éticos do 

desporto, como a cooperação, o respeito, a 

solidariedade, o fair play e a tolerância. 
  

 
 

Mais Informações  

   

 

 

 

    

 

Jornadas Nacionais de Pedestrianismo 
  

 

As XIV Jornadas Técnicas de Pedestrianismo decorreram, no fim-de-

semana de 12 e 13 de Outubro, em Murça. Os trabalhos do dia de sábado 

consistiram na apresentação de um importante conjunto de comunicações 

distribuídas por três painéis temáticos: (1) Pedestrianismo e Segurança, (2) 

Percursos Pedestres como fator de desenvolvimento de territórios e (3) Portal 

http://www.violenciazero.gov.pt/pt


FCMP/Turismo de Portugal e Portal FEDME. Os painéis foram creditados pelo 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) como ações de formação 

contínua para revalidação dos Títulos Profissionais de Treinador de Desporto 

(TPTD)de Pedestrianismo – GrausI, II e III.  No domingo foi percorrido parte 

do PR3 de Murça, como exemplo prático de uma nova forma de 

implementação de percursos pedestres com especial enfoque na segurança. 

O encerramento das Jornadas, que decorreu nas instalações da Adega 

Cooperativa de Murça, consistiu num almoço oferecido pela edilidade a todos 

os participantes e que contou com a presença de representantes das 

entidades organizadoras: a Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal (FCMP), o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), a 

Câmara Municipal de Murça (CMM)e a empresa Naturthoughts.   

A Federação contou com a presença de um stand no átrio do Centro de 

Cultura de Murça, onde se decorreram os painéis de sábado, e de um 

conjunto de funcionários que estiveram envolvidos na organização do evento 

e na promoção das atividades federativas. Em representação da FCMP 

esteve o Vice-Presidente Paulo Sousa que para além de proferir o discurso 

de encerramento também participou na abertura das Jornadas. 

PROGRAMA  

12 de outubro  

9.00-9.30: Receção dos participantes  

9.30-10.00: Abertura das Jornadas Nacionais de Pedestrianismo  

• Mário Artur Lopes – Presidente do Município de Murça  

• Artur Cascarejo – Diretor do Parque Natural Regional do Vale do Tua  

• João Gonçalves – Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional 

do Vale do Tua  

• Paulo Sousa – Vice-Presidente da Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal  

10.00-10.30: Pausa para café  

10.30-12.00: Painel I – Pedestrianismo e Segurança  

• Moderador: Pedro Cuiça – Diretor Técnico de Montanha da FCMP  

• Domingos Pires (Naturthoughts): Procedimentos de segurança no 

planeamento e implementação de Percursos Pedestres Homologados  

• Carlos Alves (CDOS do Porto): A coordenação nas operações de 

socorro  

• Nilton Teixeira (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da 



GNR): Operações de Busca e Resgate 

• Jorge Eiras (Professor Universitário Especialista em Avaliação de Riscos 

Associados a Atividades de Montanha): Riscos Associados ao 

Pedestrianismo  

12.30-14.00: Almoço livre  

14.00-15.30: Painel II – Percursos Pedestres como fator de 

desenvolvimento de territórios  

• Moderador: Helena Fidalgo – Jornalista da Lusa, Agência de Notícias de 

Portugal, SA  

• Artur cascarejo (Diretor do PNRVT): Parque Natural Regional do Vale do 

Tua (PNRVT) – Rede de Percursos Pedestres do PNRVT e o Tua Walking 

Festival  

• António Luís Marques (Presidente do Município de Murça): Município de 

Murça – Percursos pedestres e a valorização e promoção do território  

• João Carlos Farinha (Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas): Natural.PT, distinguir e promover o que nos diferencia – uma 

rede de percursos nas áreas protegidas do Alentejo  

• Ricardo Correia (Escola Superior de Comunicação, Administração e 

Turismo de Mirandela): Marketing Territorial  

15.30-16.00: Pausa para café  

16.00-17.30: Painel III – Portal da FCMP/Turismo de Portugal e Portal da 

FEDME  

• Moderador: Ana Fragoso – Conteúdo Chave  

• José Mendes (CEO IdTour) – O Portal da Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal  

• António Turmo (Diretor de Pedestrianismo da Federação Espanhola de 

Desportos de Montanha e Escalada): O Portal da Federação Espanhola de 

Desportos de Montanha e Escalada 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/www.canaln.tv/videos/535018327315897/UzpfSTE1NTQxNzA2Nzk2MzY2NToxMjU2MTkyNTg3ODg2MTAy/


      

 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

  

 

     

     

 
 
 
 

 

 

 

http://pedestrianismo-aaro.blogspot.com/


 

Vem andar connosco! 
  

 

A Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal (FCMP) realiza, aos domingos de manhã, 

das 9.30 às 12.00, caminhadas gratuitas e abertas 

ao público em geral, no Centro Desportivo Nacional 

do Jamor (CDNJ). 

O programa será interrompido durante o mês de 

agosto para período de férias, mas regressará em 

setembro, todos os domingos como é usual. Na 

segunda metade do ano o Ande pela sua 

Saúde tem um novo dinamismo e trará renovados 

atrativos. 
  

 
 

Mais informações  

   

 

 

Mais Informações  

  

 

Bullying no Desporto 
  

 

A prática desportiva deve basear-se em atividades agradáveis que conduzem 

ao bem-estar do atleta. A vitimização pode levar à desmotivação e culminar no 

abandono desportivo. O desporto não deve ser sentido como uma obrigação. 

Muitas vezes os atletas não quebram o silêncio por vergonha, medo de 

retaliações, ou descrença na capacidade do clube em ajuda-los, considerando 

a vitimização inevitável  
  

 
  

 

http://www.fcmportugal.com/ActViewer.aspx?id=735
http://www.facebook.com/desportosembullying/


 

 

 
 
 
 

    

3ªEXPEDIÇÃO DO NÚCLEO JOVEM APDP DIABETES 

Hoje relembramos a 3.ª Expedição do Núcleo Jovem APDP Diabetes, cujo 

objetivo foi o de alcançar o topo da Peña Ubiña, nos Picos da Europa.   

Num total de 22 pessoas, o grupo era composto por 15 pessoas com diabetes 

tipo 1, 5 profissionais de saúde da APDP Diabetes e 1 Treinador de Alta 

Montanha e 1 Treinador de Montanhismo ambos da FCMP - Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal.  

 

Para o ano, uma nova montanha e um novo desafio os espera! 

 

 

 

 

     

 



 

 

    

 

72ª ANIVERSÁRIO DO CLUBE DE CAMPISMO DO PORTO 

Caros Companheiros mais um ano se passou na vida do Clube de Campismo 

do Porto com muita história e a importância devida para a Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal. 

 Realizou-se no dia 15 de agosto de 2019 no Parque de Campismo de 

Esmoriz cerimónia do Aniversário tendo a registar e endereçamos os 

parabéns à nova Direção Chefiada pelo Presidente Carlos Américo . 

Das individualidades presentes registámos o Sr. Presidente da Câmara de 

Ovar, Sr. Presidente da Assembleia Geral do Clube de Campismo do Porto o 

Sr. Presidente da Direção o Companheiro Carlos Américo, Sr. Comandante 

dos Bombeiros de Esmoriz, representantes do Concelho Regional Norte da 

FCMP, Elisa Pestana e Delegado da AG da FCMP, Jorge Agostinho e Elisa, 



e, o Vice-presidente da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, 

Jaime Santana.  

Registou-se igualmente uma assistência muito elevada de convidados, 

sócios, Amigos do Clube de Campismo do Porto. 

 Destacamos os clubes filiados na FCMP que de uma forma ou de outra não 

deixaram de estar presente na conciliação do espírito de Amizade.  

Certos da continuidade e vivacidade do Clube de Campismo do Porto a 

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal regozija-se com o 

trabalho que está a ser efetuado em prol do Campismo Associativo 

Desportivo.  

   

 
O Vice - Presidente   
Jaime Santana 

 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



    

 
 

131º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE  

MUSICAL 5 DE OUTUBRO 

No dia 5 de outubro de 2019 a 

Sociedade Musical 5 de Outubro 

celebrou o seu 131º aniversário, contou 

com a presença dos seus sócios e 

convidados. 

 A Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal fez-se 

representar pelo seu Técnico 

Desportivo Rúben Jordão. 

     

 

 



 

 

    

 



70º RALLY INTERNACIONAL FICC 

A Fédération Internationale de Camping, Caravanning et de Autocaravaning 

(F.I.C.C.) atribuiu a organização do 70º Rally Internacional FICC a Portugal.  

O Rally de Jovens será de 8 a 12 de abril de 2020 em Coimbra.  
   

 

 

Mais Informações  

   

 

 
Parques da FCMP 

Conheça as infraestruturas e suas unidades de 

alojamento local. 

Mais informações  

   

http://www.70youthrallyficc.com/
http://www.fcmportugal.com/PListing.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=aVcm-kfGwVI&feature=youtu.be


 

     

   

 
 

 



 

 

Tiago Teixeira e Alice Lopes  
campeões nacionais de Skymarathon 2019  

   

 

    

 
 

PROVA DE 42 KM E 2800 METROS DE DESNÍVEL FOI  

TESTE DURO PARA OS ATLETAS 



Tiago Teixeira e Alice Lopes venceram o desafio da Serra da Freita, 

sagrando-se campeões nacionais de Skymarathon 2019. Destaque para 

Alice Lopes que bateu o recorde feminino da prova, em 7º da geral 

absoluta  

Tiago Teixeira e Alice Lopes sagraram-se campeões nacionais de Skymarathon 

ao vencer a Freita Skymarathon, num percurso de 42 kms e 2800 metros de 

desnível positivo que atravessou a serra da Freita e que teve tanto de técnico 

e duro como de bonito. Tiago Teixeira da ED Viana dominou a prova masculina, 

acabando por se surpreender com o resultado e o título. “A prova correu cinco 

estrelas! Nunca pensei em ser campeão nacional, apenas fiz esta prova 

para ajudar a minha equipa e o meu amigo Vítor Correia com quem treino 

e compito regularmente. Mas sabe lindamente chegar ao fim e saber que 

sou campeão nacional”, confessou o algo eufórico e muito cansado Tiago 

Teixeira.  

A Freita Skymarathon é uma corrida com duas metades bem distintas nas suas 

características, mas Tiago Teixeira explica que ia bem preparado para o 

desafio: “É a primeira vez que faço esta prova, mas sabia por amigos que 

os primeiros 20 km eram mais ‘rolantes’ e que a partir daí era uma ‘parte 

pernas’. Controlei o andamento até aos 20 km e depois, por que estava a 

sentir-me ataquei e ganhei. Foi muito bom, nem sei que dizer.” 

Se a vitória de Tiago Teixeira foi algo surpreendente pois não era, à partida, um 

dos candidatos mais fortes, já o triunfo de Alice Lopes, na prova feminina, 

apenas confirmou o excelente momento de forma da atleta de Vale de Cambra.  

“Prova é durinha, tal como eu gosto, e correu muito bem”, começou por 

dizer Alice Lopes, que bateu o recorde absoluto da prova, com 6h20, tendo 

terminado em 7º da geral absoluta, ultrapassada apenas por seis homens. “Ser 

campeã nacional era um objetivo pessoal para esta prova, algo que 



sempre disse que gostaria muito de alcançar e fazê-lo em casa, com os 

meus amigos a ver, foi muito bom”, concluiu a atleta da Fit4Fun/ADC 

Felgueira. 
   

 

    

 

A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal fez-se representar 

por Joaquim Mendes, membro do Conselho Regional Norte.  

"Quando tomei conhecimento detalhadamente destas provas, pensei para 

mim, esta gente está louca, valha-nos o S. Macário e a Sª. Da Lage, que são 

os que estão mais perto. Mas, sim eles são loucos por correr na montanha 

proporcionando um espetáculo muito bonito. Devo referir a boa organização 

que fez com que todos se sentissem realizados no seu propósito.  

Cumpre-me agradecer a simpatia já habitual com que fui recebido por parte 

dos membros da Associação Desportiva Cultural de Felgueira. 

Desejo que tenham vontade e condições para mais realizações desta 

envergadura, pois assim contribuem para o crescimento da modalidade." 
    

 



Portugal conquista histórico   
sexto lugar nos Europeus de Skyrunning  

   

 

    

Romeu Gouveia (32º) e Marisa Vieira (16ª) foram os melhores 

portugueses na SkyRace (31 km), selando o sexto lugar para a Seleção 

Nacional da Federação de  Campismo e Montanhismo de Portugal. 

Portugal alcançou em Itália um histórico sexto lugar nos Europeus de 

Skyrunning, somando os resultados obtidos na Ultra Sky Marathon, o 

Quilómetro Vertical e, finalmente, a International Veia Skyrace que terminou 

, com Romeu Gouveia e Marisa Vieira a arrecadarem os melhores 

resultados portugueses na prova.  

Romeu Gouveia foi 32º classificado, completando os 31 quilómetros em 3 

horas, 21 minutos e 29 segundos, enquanto Marisa Vieira foi a 16ª 



classificada feminina, tendo cumprido a distância em 4 horas, 7 minutos e 

59 segundos. 

Mas apesar do excelente resultado da Seleção, Romeu Gouveia mostrou-

se desapontado com o desempenho pessoal: “Não estou satisfeito. Fui 

no grupo da frente até ao quilómetro 10 e aí rebentei que nem uma 

castanha. Esta prova foi realizada em condições naturais que, 

infelizmente, não temos em Portugal. Iniciei a corrida muito rápido 

mas cheguei à descida, super técnica, e não conseguir acompanhar. 

O resultado foi bom, globalmente, mas sabemos que podíamos ter 

feito ainda melhor.”  

Contrastando com a exigência de Romeu Gouveia, Marisa Vieira 

manifestou grande contentamento com o resultado obtido, sobretudo tendo 

em conta a sua reduzida experiência na modalidade: “Estou muito 

contente, dificilmente esperava um resultado destes tendo em conta 

que esta é apenas a minha segunda prova de Skyrunning, pois sou, 

essencialmente, uma atleta de trail. Ganhei o título nacional na minha 

primeira corrida de ‘Sky’ e agora vim aos Europeus. Não podia estar 

mais feliz com a minha prestação e com resultado para Portugal."  

João Paulo Queiroz, responsável federativo pela Seleção Nacional de 

Skyrunning, fez um balanço muito positivo da participação portuguesa: “O 

sexto lugar é excelente para Portugal pois significa que ficámos 

melhor classificados que países que têm mais condições naturais e 

tradição nesta modalidade. Ainda estamos a dar os primeiros passos 

no Skyrunning em Portugal e temos algumas limitações ligadas à 

nossa própria geografia e relevo quando comparados com Itália, Suíça 

ou Áustria, por exemplo, mas este resultado mostra que o trabalho 

que tem sido desenvolvido é de qualidade.” 



 Classificações da International Veia Skyrace (31km)  

Masculinos  

32ºRomeuGouveia-3h21.29 40ºPauloMesquita3h27.33  

49ºAméricoCaldeira3h27.28 74ºRuiRodrigues4h22.34  

Femininos 

16ªMarisaVieira 4h07.59  

24ª Carla Freitas 4h44.37  

32ª Sabina Marques 5h04.03  

33ª Cátia Fiqueli 5h14.42  

37ª Ariana Tavares 5h35.07  

A Seleção Nacional  

Jocelina Ferreira  

Nuno Silva  

Luís Fernandes  

Lúcia Franco  

Bruno Dantas  

Camila João  

Joana Soares  

Vítor Jesus  

Bruno Silva  

Américo Caldeira  

Romeu Gouveia  

Paulo Mesquita  

Rui Rodrigues  

Marisa Vieira  

Ariana Tavares  

Sabina Marques  



*A correr a título individual, fora da Seleção Nacional, também estarão 

presentes os portugueses Ricardo Gouveia, Carla Freitas e Cátia Fiqueli.     

 

III Km Vertical NATURNORTE 
   

 

Decorreu no dia 29 de setembro o III Km Vertical NATURNORTE, evento 

organizado pelo Clube Naval de São Vicente. Esta prova, inserida na 

SKYRUNNER® PORTUGAL SERIES - VERTICAL, TAÇA DE PORTUGAL - 

VERTICAL, TAÇA DA MADEIRA - VERTICAL, TAÇA DE PORTUGAL DA 

JUVENTUDE e TROFÉU NACIONAL DE CLUBES, apresentou um percurso de 

aproximadamente 3300 metros e 1000 metros de desnível positivo, com o seu 

início no Rosário, aos 490 metros de altitude, e a meta instalada na Bica da 

Cana aos 1.493 metros. Participaram cerca de 140 atletas. Vítor Jesus, do 

Clube de Montanha do Funchal, e Joana Soares, do ACD Jardim da Serra, 

foram os grandes vencedores da geral masculina e feminina, tendo estabelecido 

os novos recordes do percurso, respetivamente 39m02s e 45’57s.  

Fotos dos vencedores da autoria de Alexandre Vieira  
   

 

    

Joana Soares 
   

    

Vítor Jesus 
   

 
 

 

 

 



Único Português nesta prova final da Skyrunning 

World series, em Itália  
   

 

      

 

MÁRIO ELSON FONSECA EM BOM PLANO NA SKYMASTERS 2019 

Atleta nacional completou os 27 quilómetros deste percurso com 2600 metros 

de desnível positivoem34ºlugar Mário Elson Fonseca, único representante 

português no SkyMasters 2019, prova que integra os melhores atletas dos 

circuitos nacionais (em Portugal é a Skyrunner Portugal Series), foi 34º do 

SkyMasters 2019, disputada hoje num percurso de 27 quilómetros e 2600 

metros de desnível positivo nos arredores da localidade italiana de Limone, 

palco da conceituada “LimoneExtreme”. O atleta português de 38 anos fez um 

tempo de 3 horas e 53 minutos, numa prova ganha pelo japonês Ruy Ueda 



(3h03’15). O espanhol Oriol Cardona (3h03’27) e o suíço Christian Mathys 

(3h08’12)completa ramo pódio masculino. Apesar do resultado aparentemente 

modesto, a prestação de Mário Fonseca é, ainda assim, extraordinária, tendo 

sido o único português a garantir a presença nesta prova da elite mundial e um 

dos dois atletas presentes a ostentar o estatuto de amador.  

Posto isto, o português, militar de carreira, mostrou-se globalmente satisfeito 

com a prestação: “Correu de acordo com as expectativas. Era o atleta com 

pior ‘ranking’ à partida, pelo que tinha apenas como expectativa dar o 

melhor de mim nesta corrida. O tempo acabou por ser o expectável, 

apesar de ter sido prejudicado pela muita chuva que se fez sentir durante 

toda a prova.” 

 Mas o resultado foi, na perspetiva do atleta nacional, muito menos importante 

que a experiência: “Vir aqui correr com os melhores do Mundo e encontrar 

desafios que não é possível encontrar em Portugal faz com que tudo valha 

a pena.”  

Mário Fonseca sublinhou o carácter especial deste percurso exigente que, 

afirma, não é possível em Portugal Continental: “As provas que temos no 

nosso país não se comparam isto. Vir para uma prova destas obriga a uma 

preparação diferente e, se calhar, um maior investimento que permita 

viajar e prepararmo-nos nestes percursos, estudá-los melhor. Por 

exemplo, quando entrámos na subida principal, nunca mais vi o grupo da 

frente. Não existe em Portugal Continental uma subida de três quilómetros 

com 1100 metros de desnível como vi aqui.” 

 Em jeito de balanço, Mário Fonseca diz, ao jeito do militar de carreira que a 

missão foi cumprida: “A minha principal tarefa aqui era dar o meu melhor, 

representar o skyrunning nacional e mostrar aos nossos jovens atletas 

que é possível estar aqui e competir com os melhores. Sair de Portugal e 



fazer duas ou três provas de nível elevado no estrangeiro aumenta logo a 

competitividade. Hoje aprendi aqui duas ou três coisas que vou trazer de 

volta para Portugal.”  
   

 

Joana Soares: campeã na montanha e na pista  
   

 

     

     

 

 

Joana Soares entrou na cena do Skyrunning nacional com estrondo, sagrando-

se campeã nacional de Quilómetro Vertical. Mas esta atleta madeirense de 26 

anos não surge por “geração espontânea", é antes uma atleta com créditos 

firmados em pista, acumulando vários títulos nacionais de 3000 metros 

obstáculos ao serviço do ACD Jardim da Serra.  

 



 

A incursão no Skyrunning surgiu por desafio de uma amiga e, após autorização 

da técnica Susana Peixoto, a sua treinadora de sempre, e a curiosidade aliada 

ao pretexto de um “treino de força” que complementava bem o trabalho em 

pista, transformou-se numa assumida paixão: “Experimentei o Skyrunning 

depois de perguntar à minha treinadora, que me incentivou, mais não 

fosse como um treino de força, mas a verdade é que gostei muito de fazer 

a prova e acabei por ser campeã nacional. Mas já sabia que tinha 

hipóteses de ganhar ao analisar os tempos da edição ano passado.”  

A análise de Joana não estava errada e é adequada ao seu valor, afinal falamos 

de uma atleta internacional portuguesa 4ª classificada dos 3000 metros 

obstáculos no Campeonato da Europa de Equipas.  

Mas então como começou esta paixão da corrida, na pista ou na montanha? 

De uma forma bastante inocente e até, confessa Joana Soares, 

relutante: “Comecei a correr com 11 anos, na escola, mas pensava que o 

atletismo era muito aborrecido, só correr. Só que tinha uma colega que 

treinava no Jardim da Serra e deve ter achado que tinha jeito para aquilo 

pois convidou-me a ir treinar com eles. Obviamente recusei.”  

Todavia, o “jeito” para a corrida da pequena Joana não tinha passado 

despercebido e, pelos vistos, tinha chegado aos ouvidos da treinadora do 

Jardim da Serra, Susana Peixoto, que se apressou a visitar os pais da futura 

atleta. Primeiro convenceu os pais e depois a própria Joana. “Comecei a fazer 

várias disciplinas e a perceber que o atletismo era mais variado e não era 

aborrecido como pensava. Até que foi nas barreiras e no meio-fundo que 

encontrei a minha vocação”, conta Joana Soares. Mas então e onde fica o 

Skyrunning no meio disto tudo? “A minha prioridade é sempre a pista e, não o 

escondo, o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Skyrunning, 



para já, é um treino de força que complementa a pista e uma aventura na qual 

vou insistir porque adorei. Achei espetacular o espírito dos participantes e o 

contacto com a natureza, foi algo que me seduziu imenso. Depois, 

tecnicamente, complementa bem o trabalho de pista. Aliás, a pista e o 

Skyrunning complementam-se um ao outro e fico sempre a ganhar!”  

   

 

    

ADN Race    
  

Integrando a Taça de 

Portugal de Sky e 

Vertical.  

A 4ª edição deste evento 

é constituída por três 

provas:  

SkyRace - 32 km / +2300 

m  

Mini SkyRace - 13 km / 

+800 m  

    

Pisão Extreme 
  

Um evento único, sendo 

provavelmente a prova 

mais dura do continente 

Europeu, no cenário mais 

mágico de Portugal!  

Percursos:  

65 km - 6500 D+ - ITRA 4  

35 km - 3500 D+ - 

Skyrunning Portugal 

Series - ITRA 3  

24 km - 2200 D+ - ITRA 2  

12 km - 1000 D+ 

 

 

 

 

    

Mondego Ultra 

Trail 
  

Terá lugar nas margens e 

encostas do Rio Mondego 

percorrendo a Freguesia 

das Torres do Mondego 

às portas de 

Coimbra.Azores Trail 

Run® - Extreme West 

Atlantic Adventure 

percorre em 3 etapas e 

em 3 são mais de 70 

quilómetros com um 

desnível positivo de 

4500m. 

 

 



Caminhada 10 km / 

+100 m   
  

 

 

Mais informações  

  

    

 

 

Mais informações  

  

    

 

 

Mais informações  

  

 

 

    

 

Azores 

Challenge  
  

 

Dia 2 novembro. 

O Azores Challenge 

Trail será composto por 

1 etapa, com passagem 

em locais emblemáticos 

da ilha de São Miguel. A 

Lagoa do Fogo, será o 

palco perfeito para a 

realização de uma 

aventura que não estará 

só centrada na vitória, 

    

 

Alverca Sky 

Race  
  

 

Dia 3 novembro.  

 Alverca SkyRace® terá 

a sua primeira edição 

inserida no calendário 

de Skyrunning de 

Portugal a nível 

promocional, constituído 

por duas provas 

competitivas e uma 

caminhada, a Alverca 

SkyRace® (ASR®) 22K 

e 1350mD+, a 

Sobralinho 

MiniSkyRace® 

(SMSR®) 15K e 

600mD+, e uma 

    

 

Marão Sky Up  
  

 

Dia 3 novembro.  

Vem (re)Descobrir a 

rude serra do Marão 

correndo os seus mais 

agrestes cumes:  

• 30k, com 2900 D+  

• 13k, com 1100 D+  

• Caminhada, 10k    
  

 

 

Mais informações  

  

http://www.facebook.com/adnrace/
https://pisaoextreme.pt/
http://www.facebook.com/mondegoultratrail/
http://www.facebook.com/maraoskyup/


mas sim o terminar os 

desafios propostos 

pelos trilhos 

apresentados, a 

confraternização e troca 

de ideias e experiências 

entre atletas.  
  

 

 

Mais informações  

  

caminhada guiada com 

cerca de 7K.   
  

 

 

Mais Informações  

  

 

 

    

 

  
    

 

Mais informações  

Classificação 
  

 

Poderá consultar as classificações dos 

campeonatos Nacionais; Skyrunner® Portugal 

Series; Skyrunner® Portugal Series – Vertical;   

Taça de Portugal – Sky; Taça de Portugal – Ultra;  

Taça de Portugal – Vertical; Taça da Madeira – Sky; 

Taça da Madeira – Vertical; Taça de Portugal da 

Juventude e Troféu Nacional de Clubes 
  

 
  

 

http://azoreschallengetrail.com/
http://www.facebook.com/pg/alvercaskyrace/events/
http://www.fcmportugal.com/Classifi_Sky.aspx
http://www.fcmportugal.com/files/Modalidades/Skyrunning/CalendarioSkyrunning2019.pdf


     

 

 

O Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa 

enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por 

atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes 

desportivos.  

Ao Cartão Branco aderem entidades interessadas em 

promover valores e ética no âmbito daprática 

esportiva. O CartãoBranco resulta de uma parceria 

entre o PNED-Plano Nacional de Ética no Desporto 

(Instituto Português do Desporto e Juventude, IP), a CAJAP-Confederação das 

Associações de Juízes e Árbitros de Portugal e a Coca-Cola. 

  

 Mais Informações  

http://www.pned.pt/recursos-pedagogicos/cartao-branco.aspx
http://www.fcmportugal.com/Adm/Licenca.aspx


 

 

 

  

 

http://www.fcmportugal.com/Default.aspx


    

 

  

O Centro de Formação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 

(FCMP) é a entidade técnico-pedagógica responsável pelo desenvolvimento e 

pela implementação de ações de formação para Praticantes, Colaboradores, 

Treinadores, Árbitros, Juízes e demais Técnicos, sendo constituído pela Escola 

Nacional de Montanhismo (ENM) e pela Escola Nacional de Campismo (ENC). 
  

 
 

Mais Informações  

   

 

FCMP obtém certificação europeia Walk Leaders  

agora também em Portugal 
   

 

A ERA (European Ramblers Association) – a 

Federação Europeia de Pedestrianismo – 

reconheceu, no passado sábado (dia 20 de 

outubro), o modelo de formação do Centro de 

Formação da Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal (FCMP), no âmbito da 

liderança e condução de grupos em actividades de 

Pedestrianismo, tendo-lhe atribuído a certificação 

Walk Leader ERA. Essa importante certificação foi duplamente gratificante não 

só por atestar a qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, por 

http://www.fcmportugal.com/Apresentacao.aspx


parte do Centro de Formação da FCMP, mas também pela sua entrega formal 

ter coincidido com a Assembleia-Geral que decorreu em Bad Urach 

(Alemanha), na qual se comemoraram os 50 anos dessa federação europeia.  

A certificação em causa atesta que a formação ministrada pela FCMP cumpre 

os requisitos mínimos do plano de formação de “líderes de caminhada” 

estabelecidos pela ERA. Na verdade, o modelo apresentado pela FCMP não 

só iguala os requisitos em algumas das unidades curriculares (UC) lecionadas 

como suplanta os mesmos na maior parte das UC da estrutura formativa da 

ERA, quer em termos de cargas horárias, quer no que concerne à diversidade 

e à profundidade das temáticas abordadas. 

Tendo em conta a legislação em vigor em Portugal, os “líderes/guias de 

Pedestrianismo” das Filiadas da FCMP têm de possuir o Título Profissional de 

Treinador de Desporto (TPTD) de Pedestrianismo – Graus I, II e/ou III –, 

independentemente de exercerem a atividade de forma benévola ou 

profissional. Agora também são reconhecidos, a nível europeu, como Walk 

Leaders ERA, voluntários, e, por isso, terão direito a utilizar o respetivo pin 

identificativo ou outros suportes/materiais federativos que contenham esse 

logótipo.  

A marca Walk Leader ERA atesta os padrões de qualidade das formações 

ministradas nos diversos países certificados, a nível pan-europeu, com base 

nos requisitos definidos pelo grupo de trabalho de formação dessa federação 

europeia. Esse importante trabalho que foi desenvolvido ao longo de diversos 

anos contou, desde o seu início, com o contributo de Portugal, que participou 

desde logo na redação da Declaração de Marcoussis (2005). O primeiro passo 

que deu origem à criação do grupo de trabalho de formação e à posterior 

definição do modelo Walk Leader ERA. A receber o certificado Walk Leader, 

entregue pelo Presidente da ERA, Boris Mićić, esteve o Diretor do Centro de 



Formação da FCMP, Pedro Cuiça, que, tendo participado na elaboração da 

Declaração de Marcoussis e feito parte do referido grupo de trabalho, viu desta 

forma fechar-se este ciclo com chave-de-ouro.  
   

 

     

     

  
 

 

 

    

 
 

Mais Informações  

   

 

http://www.fcmportugal.com/ActViewer.aspx?id=915


    

 

Curso de Treinador de 

Montanha 
  

 

Ação de Formação aprovada pelo 

IPDJ: 54118756  

O Curso de Treinador de Montanha 

é direcionado a praticantes com 

bastante experiência na prática de 

Montanhismo e de Escalada 

(clássica e desportiva).    

 

 

Mais Informações  

  

    

 

Curso de Treinador de 

Pedestrianismo 
  

 

Código da Ação de Formação 

aprovada pelo IPDJ: 54118755 

O Curso de Treinador de 

Pedestrianismo é direcionado a 

praticantes com bastante 

experiência na modalidade em 

causa.  
  

 

 

Mais Informações  

   

 

 

   

 

Edições da FCMP  
  

 

 

Mais Informações  

  

 

   

 

Edições recomendadas  
  

 

 

Mais Informações  

  

 
 

 

 

 

http://www.fcmportugal.com/FormacaoInfo.aspx?id=864
http://www.fcmportugal.com/FormacaoInfo.aspx?id=863
http://www.fcmportugal.com/Edicoes.aspx
http://www.fcmportugal.com/EdicoesRecomendas.aspx
http://www.fcmportugal.com/EdicoesRecomendas.aspx


     

 

    

 

Remover 

 
 

 

 

Avenida Coronel Eduardo Galhardo, 24 D    

  1199-007 Lisboa 
  

 

Enviado por Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal  
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http://www.fcmportugal.com/unsubscribe.aspx?id=1
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