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Abasteci na: Juntei os pontos 
e fui ao meu Clube 

 
Ao abastecer receberá 1 ponto por cada litro. Quando acumular no cartão 2800 pontos, receberá um talão 
comprovativo que entregará no seu Clube, dando-lhe direito à revalidação da sua Licença, 
sem quaisquer custos adicionais. 
 

Saiba mais em www.fcmportugal.com ou telf. 218126890
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Editorial

Ao entrarmos na segunda metade do nosso segundo 
mandato temos presente o que já �zemos. E já foi 
muito! Mas preocupa-nos o que ainda falta fazer para 
darmos cumprimento ao Plano Estratégico que 
de�nimos, que foi sufragado através do voto das 
�liadas e que marca o empenhamento com que nos 
dedicamos à nossa casa comum colocando a maior 
exigência em cada projeto, em cada tarefa, em cada 
evento.
Fazemo-lo com o conforto das �liadas mais ativas que 
nos seguem com grande proximidade e em 
permanente escrutínio. E fazemo-lo também sob um 
estreito acompanhamento das autoridades e 
devidamente acompanhados pelos Órgãos 
competentes da Federação.
As atividades aí estão. A nossa participação junto das 
�liadas, quando nos dirigem os seus convites, nunca 
pode ser interpretada como uma rotina, antes como 
um novo fôlego na senda da consolidação dum 
movimento associativo, cada vez mais forte e cada vez 
mais dinâmico na pluralidade das suas atividades. 
Uma sessão solene num aniversário é o momento de 
celebrarmos a memória dos que já partiram deixando 
obra, é o momento de homenagearmos os mais �éis 
associados cujo contributo permanente é o alicerce 
de granito que dá sustentabilidade à sua instituição 
como garantia dum futuro de esperança.
É também o momento, por excelência, para o reforço 
da  amizade,  do  companhe i r i smo e  duma 
solidariedade fraterna que estreita laços entre 
dirigentes e dirigidos e sinaliza o empenhamento de 
todos  num fu tu ro  de  p rospe r i dade ,  com 
responsabilidade.
É com esse sentido da responsabilidade que neste 
virar de página não podemos ignorar os fenómenos 
mais recentes, diria da última década, em que a 
natureza nos vem pregando partidas. E nós vimos 
procurando mitigar os seus efeitos com decisões, por 
vezes duras, mas que consideramos um dever 

UM NOVO FOLEGO COM 

OS OLHOS POSTOS NO FUTURO.
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implementar para defesa de pessoas e bens quando 
acampados.
É neste quadro que, considerando as di�culdades 
económicas de muitas famílias, desde há 6 anos que 
não agravamos os custos nas tabelas da quotização e 
das Licenças Desportivas.
Primeiro temos o dever de respeitar a autonomia das 
organizações, mas igualmente devemos alertar e agir 
de acordo com os ensinamentos que vamos colhendo.
Em 2013 e já com a experiencia do que havia 
acontecido mais ao centro em 2008, ninguém se tinha 
preocupado em criar um seguro adequado às 
necessidades. Desta vez foi mais a norte que se 
registaram graves prejuízos e continuava a não haver 
seguros. Com os parcos recursos disponíveis, (apesar 
de constar que a FCMP tinha uma disponibilidade de 
um milhão de euros), não podemos acudir aos 
sinistrados, como seria de esperar.
As associadas con�am na sua Federação e esta devia 
ter tido em conta o que já se adivinhava.
Alertados, pelos acontecimentos, para esta ausência e 
com o apoio das associadas institucionalizamos o 
seguro. Deixamos ao critério dos Clubes a sua 
implementação mas muitos tornaram-no obrigatório, e 
em boa hora o �zeram.
Em 2018 foi a tempestade Lesllie que deixou o seu rasto 
mais ao centro do País. Aí o seguro já era obrigatório. 
Centenas de milhares de euros foram assumidos pela 
seguradora e liquidados aos segurados o que lhes 
permitiu subsistir à sua atividade de eleição.
Ora, esta calamidade arrastou como consequência, um 
agravamento da taxa de seguro que, na generalidade, 
como recomendamos, se mantém obrigatório.
A FCMP, como é seu dever, intermedeia esse seguro. 
Mas é da escolha de cada segurado optar por outra 
solução, desde que, junto da direção do Parque da sua 
escolha e essa exigência seja condição, comprove que 
tem o seu seguro. 
Por outro lado, muito em breve, o nosso Centro de 
Formação, promoverá uma ação de formação para 
Técnicos de Campismo, um outro contributo a que 
estamos obrigados, mas que vínhamos protelando à 
espera da nova legislação que tarda e que será mais 
exigente.
É, pois, animados por este espirito de missão, 
grati�cados pelo envolvimento dos Clubes, em torno da 
sua Federação e responsavelmente motivados pela 
exigência da função, que prosseguimos o nosso 
trabalho, enquanto merecermos essa con�ança.
A todas as companheiras e a todos os companheiros, 
desejamos um ano cheio de atividade, ou de 
competições plenas de êxitos, celebrando o 
companheirismo saudavelmente, ao ar livre. 



Procedimento de Verificação da 
Revalidação da Licença Desportiva 

e da Modalidade de Seguro

Descubre todas as vantagens!

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. 

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.

Cartão Internacional

12.254.010

Matilde Correia Vieira

04     16

22     10      03
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A Federação Espanhola de Desportos de Montanha 
e Escalada (FEDME) realizou, na noite de 15 de 
dezembro, a sua gala anual – Encuentro de 
Montañeros – no Novotel Madrid Campo de las 
Naciones. Uma oportunidade única para constatar 
in loco a diversidade de áreas desportivas e 
temáticas, tal como os elevadíssimos níveis de 
desempenho desportivo, desenvolvidos no âmbito 
dessa federação, num país que é indubitavelmente 
uma das maiores potências dos desportos de 
montanha a nível mundial. Essa foi também uma 
ocasião ímpar para conhecer alguns dos atletas de 
topo nas áreas da escalada, corridas de montanha e 
alpinismo, bem como para rever muitos e bons 
amigos e companheiros.

A Federação de Campismo e Montanhismo de 
Portugal (FCMP) foi gentilmente convida pelo 
Presidente da sua congénere espanhola, Juan 
Garrigós i Toro, tendo-se feito representar pelo seu 
Presidente, João Luís Queiroz, e pelo Director 
Técnico de Montanha, Pedro Cuiça.

FCMP na gala anual da FEDME

Um encontro de amigos

Associativismo
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Nuncas deixes de 

Explorar
Stº André  >  Penacova  >  Mondim de Basto  >  Foz do Mondego  >  Coja  >  Castelo de Bode 

Saiba mais em: www.fcmportugal.com
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Portal do praticante

A FCMP colocou à disposição de cada Praticante um portal a fim de poderem alterar a sua morada, 
contactos, adquirir livros técnicos e subscrever seguros.

O acesso ao portal só ficará disponível depois do praticante solicitar revalidação ou pedido de nova 
Licença Desportiva no seu Clube. Seguidamente a FCMP envia para o praticante uma carta com o 
selo de revalidação ou a Licença Desportiva, na mesma carta estão incluídos os detalhes de 
acesso (link) ao 'portal do praticante' e a palavra-chave que permite o acesso utilizando o nº de 
Contribuinte.

Terá acesso para:
- acrescentar ou modificar dados pessoais;
- adquirir livros técnicos da FCMP;
- subscrever o seguro desportivo, de acordo com as modalidades praticadas, ou do material 
campista, de acordo com o material instalado no parque de campismo;
- imprimir a fatura ou recibo do mês da fidelização (só está disponível a partir do último dia de casa 
mês).

Para mais informações pode contactar pelo número 218126890 ou através do email: 
geral@fcmportugal.com
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DR

Dia Voluntariado 2018
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Dia Internacional dos Voluntarios 2018
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Protocolos com Empresas e outras Instituições

Protocolos com Empresas e 
outras Instituições

Bene�ciarão do desconto os federados que invoquem essa qualidade no ato de aquisição dos bens 
e ou serviços, apresentando junto das entidades a respetiva licença desportiva atualizada, bem 
como um comprovativo de identidade. 

Poderá consultar as ofertas no nosso site http://www.fcmportugal.com/Protocolos.aspx
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ANIVERSÁRIO DO CLUBE DE 
CAMPISMO DE SETÚBAL

Aniversário do Clube de Campismo de Vila 
Franca de Xira "As Sentinelas"

Clube de Campismo de Setúbal, comemorou no 
passado dia 26 de janeiro o seu  72º aniversário.
Após um acolhimento muito afectuoso, entre 
cumprimentos e felicitações, os participantes 
foram a sentar-se para o habitual almoço de 
convívio, desta vez com buffet para maior 
informalidade.
Seguiu-se o momento solene, com a entrega dos 
emblemas de ouro aos �éis associados, após o 
que, o Presidente do Clube, Carlos Cabedal, 
numa intervenção emotiva, anunciou que, 
�nalmente, com a solidariedade de Clubes 
irmãos, destacando o CCL, e os bons ofícios da 
Edilidade, O PARQUE DE CAMPISMO DA 
GÂMBIA ESTÁ LICENCIADO!
Todos os convivas exultaram de alegria pelo feito 
histórico que só a dedicação e teimosia do seu 
Presidente tornaram realidade.
A Câmara esteve representada pelo Vereador 
Carlos Alberto Rabaçal, que teceu elogios ao 

O Clube de Campismo de Vila Franca de Xira "As 
Sentinelas", perfez no passado dia 17 de janeiro a 
bonita idade de 77 anos, tendo realizado um 
jantar para comemorar o evento com mais de 200 
c o n v i va s ,  e n t re  s ó c i o s ,  a m i g o s  e  o s 
companheiros que vieram de todo o País para 
realizarem o seu 121º Encontro do NCADI. O 
jantar constou de um prato regional - Torricado 
com Bacalhau assado - o qual foi do agrado de 
todos. Seguiu-se uma apresentação de um par 
de danças sevilhanas e o fogo de sala que nos foi 
presenteado pelos companheiros presentes. Foi 
com enorme alegria e prazer que tivemos 
presentes os presidentes do CC de Lisboa, do 
CCC de Almada, da SFUAPiedense, da Junta de 
Freguesia de Vila Franca de Xira e da Federação 
de Campismo e Montanhismo de Portugal, entre 
representantes de outros clubes, o que é 
demonstrativo do peso que "As Sentinelas" 
tiveram e continuarão a ter no Movimento 
Campista. O espólio do sócio nº1 e  Fundador 
Teodoro Ribeiro,  falecido em 2018, foi entregue 
pelo seu �lho ao Clube. 
U m  a b r a ç o  a  t o d o s  d e  v e r d a d e i r o 
companheirismo,
    Mário Saldanha

Clube que, a par de tantas outras coletividades no 
Concelho, mereceu os melhores elogios. 
Estiveram também presentes, os Presidentes das 
Juntas de Freguesia de maior proximidade com o 
Clube, o representante da Associação Concelhia 
das Coletividades e, obviamente, os Clubes irmãos 
que não enjeitaram o convite.
Foi por excelência um dia histórico para o Clube e 
também para todo o Movimento que se acolhe na 
nossa Federação.
Parabéns CARLOS CABEDAL, pelo feito grandioso 
que projecta o Clube para outro patamar de 
exigência. ESTAMOS TODOS ORGULHOSOS.
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78º Aniversário do CCL

No passado dia 12 de dezembro teve lugar a 
sessão solene do 78º aniversário do Clube de 
Campismo de Lisboa.

Numa sessão muito concorrida, como é habitual, 
a Mesa de Honra foi constituída, pela sempre 
jovial e muito ativa Presidente, Teresa Campos, 
ladeada por dois distintos Sócios Honorários do 
Clube, Manuel de Brito e Carlos Beato e ainda 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Duarte e pelo Presidente da FCMP, João Queiroz.
Também muitos convidados disseram presente 
ao Clube de Campismo mais antigo no País.

Desde logo, o Presidente da Junta de Freguesia 
de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e 
Montelavar, Rui Maximiano, em cuja intervenção 
fez questão de recordar quão valiosos são os 
laços de amizade e cooperação que unem as 
duas instituições.

Também a Associação das coletividade do 
Distrito de Lisboa, e os Clubes irmãos, 

CCCA,SFUAP, CCEstrela, CPC, CC As Sentinelas, 
CCCoimbra, CC S. João da Madeira, e muitas 
personalidades, de entre as quais, destacamos o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FCMP, 
Armando Gonçalves, o Presidente do Conselho 
Fiscal da FCMP, Carlos Correia e o Presidente do 
Conselho de Arbitragem da FCMP, António 
Trindade e o Vice-Presidente, Jaime Santana.

Depois da entrega dos emblemas de 50 anos de 
�liação aos associados com direito a esse mérito, 
mereceram particular destaque o José Barata, por 
tudo o que deu e ainda dá, ao movimento 
associativo e ao desporto, e Esmeralda Cruz, 
também ela uma referência de dedicação e 
companheirismo. Foram também recordados os 
dirigentes já falecidos, João Castelo Branco e 
Carlos Cruz. Do mesmo modo foi evocada a 
memória do falecido presidente do SAFE, Manuel 
Rodrigues, um amigo do CCL. 

A sessão terminou, como habitualmente, com um 
porto de honra proporcionando a todos um 
agradável convívio num dia de festa.
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151º Aniversário da Sociedade Filarmónica 

Agrícola Lavradiense – 19 de janeiro 2019

ANIVERSARIO Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro

"A comemoração começou com a apresentação 
do grupo " As Mordomas". A sessão solene 
iniciou-se com o Hino da SFAL e contou com a 
presença da Presidente da União de Freguesias 
Lavradio e Barreiro e do Vereador da Câmara 
M u n i c i p a l  d o  B a r re i ro  b e m  c o m o  d o 
representante da Associação das Coletividades 
do Concelho do Barreiro, e representante da 
FCMP.
Durante a sessão solene foram entregues 
diplomas e emblemas aos sócios com 25 e 50 
anos de associados.
Após o encerramento da sessão solene foi aberto 
o bolo de aniversário e cantou-se os parabéns à 
SFAL."

Saudações
Mário Perdigão

No dia 1 de dezembro de 2018 a Sociedade 
Filarmónica 1º de Dezembro celebrou o seu 
aniversário, contou com a presença dos seus 
sócios e convidados. A FCMP fez-se representar 
pelo seu Técnico Desportivo Rúben Jordão.
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Atividade de Escalada com o Colégio 
Bom Sucesso

A conquista da via de escalada mais dura de Portugal

Realizou-se na semana entre os dias 14 e 18 de 
janeiro uma atividade de Escalada no Complexo 
Desportivo do Jamor, promovida pelos técnicos da 
Federação de Campismo e Montanismo de 
Portugal.
Ao longo de toda a semana participaram nesta 
iniciativa todos aos alunos do colégio Bom Sucesso 
de Lisboa, desde o 5º ao 12º ano. 
Os trabalhos envolveram jogos de Orientação e de 
Escalada e permitiram aos alunos conhecer estas 
modalidades, experimentando aprender as 
técnicas e os materiais utilizados na prática e 
escalar vias de iniciação em diferentes di�culdades.
No �na l  a  exper iênc ia  reve lou - se mui to 
interessante, contribuindo com toda a certeza para 
enr iquecer  as  aprendizagens motoras e 
desportivas destas crianças e jovens.

 O mês de janeiro trouxe consigo a notícia do dia em 
que o escalador português André Neres realizou a 
escalada da via Desportiva mais difícil de Portugal, 
9a de acordo com a escala francesa de di�culdade.
Esta via, situada no setor "Degraus" da escola de 
escalada do Meio Mango na zona do Cabo Espichel, 
tem por nome "Filipinos" e foi equipada há cerca de 
10 anos pelo escalador Miguel Loureiro (Mike).
Quem escala habitualmente no Meio Mango sabe o 
quanto este lugar é especial, bem como a qualidade 
das vias aí existentes. Muito embora as condições 
para a prática tenham muitas vezes as suas 
particularidades, tornando difícil a tarefa de aceder 
ao local ora porque a humidade se encontra 
elevada, ora porque o mar está grande e a 
dimensão das ondas impede a simples passagem.
O André começou a experimentar a "Filipinos" há 
cerca de 1 ano atrás, deparando-se com desa�os 

Hugo Peniche
Técnico Desporto

Hugo Peniche
Técnico Desporto

de di�culdade nos movimentos da via totalmente 
novos e ao ponto de serem necessários meses de 
tentativas para decifrar alguns dos passos 
necessários à progressão.
Com o tempo o treino, a perseverança e o processo 
de luta pelo domínio dos movimentos deu lugar à 
tentativa para encadear a via e André começou a cair 
cada vez mais alto na via. Mas o ato de tentar juntar 
tudo revelava, contudo, uma nova e brutal 
realidade que indiciava uma demanda superior a 
qualquer outra via realizada pelo português.
A via começava a estar próxima de ser feita e à 
ansiedade começava a mostrar a sua cara. Dar 
segurança ao André era então um misto de 
admiração pela dimensão e nível da escalada que se 
observava e momento de stress e ansiedade face à 
incerteza do momento em que o acontecimento 
poderia ter lugar.
O momento do encadeamento chegou �nalmente e 
foi um episódio épico de luta inumana e incerteza 
até ao �nal. Um feito brindado ainda com o também 
encadeamento do seu amigo e companheiro de 
cordada José Ferreira de uma dura via denominada 
"Dança das Freiras", 7c no mesmo setor. 
Foi um dia em cheio que serviu para provar que 
muitas vezes o trabalho e a força de vontade dão 
frutos, assim como o poder da amizade e da partilha 
do sucesso. Seja ele na realização de uma via no 
nosso limite, seja na conquista da via de escalada 
mais difícil do nosso país. Parabéns André.
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Maior Rocódromo do país abriu em Oeiras
com olhos em Tóquio 2020
O "Climb Up", o maior ginásio de escalada do país 
[rocódromo], abriu no dia 15 de dezembro em 
Carnaxide com a missão de fomentar a prática de 
uma das mais recentes modalidades do calendário 
olímpico — estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020 — no concelho de Oeiras e tornar-se uma 
referência a nível nacional.

Um equipamento de grande qualidade em volta do 
qual a Federação de Campismo e Montanhismo de 
Portugal (FCMP) e a Câmara Municipal de Oeiras 
vão unir esforços, com ambas as entidades a 
fazerem-se representar ao mais alto nível, com 
Pedro Patacho, vereador do Desporto da autarquia, 
e Carlos Vieira, Diretor Geral da FCMP a marcar 
presença na inauguração.

Rafaela Bastos, bicampeã nacional da modalidade 
e a empreendedora deste rocódromo, manifestou 
grande satisfação pela concretização deste grande 
projeto pessoal que é, também, um grande impulso 
para a modalidade que abraçou: 

"Achei que era a altura de fazer um Rocódromo 
novo, especi�camente nesta área. Estamos na 
antecâmara dos Jogos Olímpicos de Tóquio e é a 
altura ideal para captar mais gente para a 
modalidade já que estamos muito vocacionados 
para os iniciantes, sem esquecer os atletas de 
topo.

Temos dois rocódromos de grande qualidade na 
Grande Lisboa e este é mais um vértice do 
triângulo, numa zona com grande potencial de 
crescimento, que serve pessoas da Linha, 
Lisboa e Margem Sul."

Também presente, André Neres, multicampeão 
nacional de escalada e a �gura mais emblemática da 
modalidade em Portugal, corroborou a tese de 
Rafaela, sublinhando que equipamentos como este 
são "os alicerces da expansão" da modalidade.

"Já devíamos ter um ginásio destes há mais anos. 
E quantos mais melhor. Lisboa é, seguramente, a 
cidade europeia com menos infraestruturas 
destas, o que é mau por um lado, mas também 
abre portas para um grande crescimento. É 
nestes espaços que se cria tudo, a formação, a 
competição, são os alicerces da expansão da 
modalidade", a�rmou Neres.

A Câmara Municipal de Oeiras mostrou o seu apoio 
através da presença do vereador responsável pela 
pasta do Desporto, Pedro Patacho, que se mostrou 
muito satisfeito com a construção deste equipamento 
desportivo de grande qualidade que, adiantou, terá 
um papel a desempenhar nos Jogos de Oeiras, 
iniciativa camarária de grande fôlego cuja primeira 
edição deverá arrancar já em janeiro de 2019 e 
estender-se até Junho.

" Te r m o s  e m  O e i r a s  u m  d o s  m e l h o r e s 
equipamentos desportivos do género é muito 
relevante porque queremos apostar  em 
modalidades desportivas mais alternativas e com 
grande potencial de penetração nas camadas 
mais jovens. Este equipamento é ótimo para os 
Jogos de Oeiras, que terão a escalada como uma 
das modalidades do seu elenco", a�rmou Pedro 
Patacho, explicando que a Câmara de Oeiras está a 
estudar uma relação mais estreita com a FCMP para 
promover modalidades como a escalada no 
concelho.

O "Climb Up" é fruto de um investimento de 250 mil 
euros traduzido em 300 m2 de área escalável com 5 
segmentos especí�cos: uma área de bloco, uma área 
para crianças, ginásio, espaço de yoga e café lounge, 
que procura servir um público alargado, dos 9 aos 99, 
desde aqueles que procuram dar os primeiros 
passos numa das mais recentes modalidades do 
calendário olímpico, até aos praticantes mais 
avançados.

A morada é:
 Rua Nossa Senhora da Conceição 3, 2790-111 
Carnaxide
Google Maps: 

CLIMB UP" ABRE EM CARNAXIDE A PENSAR NA EXPANSÃO DA ESCALADA

https://goo.gl/maps/oDfJcUy5fd22

18 NEWSLETTER | F.C.M.P. 

Escalada

https://goo.gl/maps/oDfJcUy5fd22
https://goo.gl/maps/oDfJcUy5fd22


Pedro Pato iguala recorde de André Neres

Pedro Pato encadeou a "Rampa dos Crocodilos", no Portinho da Arrábida, uma via 8 a, igualando o feito de 
André Neres, que era, até agora, o mais jovem escalador de sempre a completar uma via deste grau. Para se 
ter noção da dimensão da proeza, o grau mais elevado escalado até hoje foi encadeado pelo checo Adam 
Ondra, um 9 c.

Acaba por não ser coincidência, pois Neres é uma forte influência para Pedro Pato, um dos maiores jovens 
talentos da escalada em Portugal. Ambos viajam frequentemente juntos e imediatamente antes do ataque à 
Rampa dos Crocodilos tinham estado a escalar em Espanha. Uma viagem a que Pato atribui muito do 
sucesso nesta aventura:

"Já tinha experimentado esta via e era um dos meus projetos para 2018. Queria fazê-la aos 15 anos e 
assim bater claramente o recorde do André. Entretanto, fui para Espanha e lá comemorei os 16 anos. 
No regresso, o André convidou-me para ir escalar com ele à Fenda, no Portinho da Arrábida. Em 
Espanha escalámos vias mais longas do que as que encontramos tipicamente por cá e senti-me mais 
forte e capaz de encadear a via, por isso tentámos..."

As condições, todavia, não prometiam sucesso, pelo que foi tudo ainda mais saboroso, conta Pedro Pato: 
"Tinha estado a chover no dia anterior pelo que escolhemos a Rampa dos Crocodilos basicamente por 
ser das poucas vias que estava seca. Mesmo assim, estava muito húmido e havia mesmo algumas 
presas muito molhadas, portanto nem sequer perto de boas condições. O André foi lá, limpou, 
colocou magnésio. Fiz uma tentativa e caí perto do último passo. Descansei, fui lá…e �z. Foi o dia em 
que estava menos à espera de conseguir." Pedro tinha 16 anos e 6 dias.

Uma jornada que �cará na memória do jovem escalador. "Fiquei no topo algum tempo, a tentar 
encontrar algum equilíbrio entre a felicidade e tudo o resto. Estava muita gente na falésia e conhecia-
os a todos, pelo que vieram dar-me os parabéns. Foi sem dúvida um momento para recordar."

Agora, com o 8 a no currículo, o que se segue?... "Gostava de fazer um 8 a+ ou um 8 b. Especi�camente, 
há uma via que quero muito experimentar, na Atlântida, uma escola que o André [Neres] está a 
trabalhar e que se chama o guardador de rebanhos."

Com apenas 16 anos, encadeou uma via de grau de dificuldade 8 a
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Leo Faria: da ponte para o Mundo

Para Leopoldo Faria (ou Leo como é conhecido no 
meio), tudo começou na ponte. Na ponte 25 de Abril, 
para ser mais preciso, quando, aos 15 anos, o jovem 
alcantarense aceitou o desa�o da AJA (Associação de 
Jovens de Alcântara) para experimentar a escalada 
numa parede rudimentar construída nos pilares da 
ponte.

"Vivia em Alcântara e a Junta de Freguesia tinha 
construído uma parede de escalada para os 
miúdos. Eu tinha explicações de Matemática na 
AJA e convidaram-me para experimentar. As 
pessoas eram porreiras e as atividades de �m-de-
semana eram giras. Sinceramente, foi o que me fez 
continuar porque a escalada em si não me agarrou 
logo, pois ao início, quando não tens os 
fundamentos técnicos é penoso. Faz-me muita 
confusão aqueles que dizem que �caram logo 
'conectados' com aquilo. A companhia e os 
passeios, foi que me fez �car. E ainda bem", 
recorda Leo, reforçando: "Ninguém é um talento 
inato numa atividade que envolve tanta técnica, 
ninguém nasce a escalar, isso não existe. É um 
processo de meses, anos."

Um processo que trouxe muitas conquistas notáveis a 
Leo Faria, também em competição, mas sobretudo 
fora desta. O próprio explica: "Quando comecei a 
escalar em 99 ou 2000, havia poucas competições. 
É claro que comecei a competir e como tinha 
algum jeito, tive bons resultados e até competi por 
Por tugal algumas vezes. A competição é 
motivante, mas para ter um desempenho condigno 
ao mais alto nível é preciso investir tempo e 
dinheiro, pois vais competir com pessoas que 
treinam 6 a 8 horas por dia e ganham a vida a 
competir. Isso, em Portugal, é praticamente 
impossível nesta altura. Claro que há pessoas 
como o André [Neres] que se dedicou muito a essa 
vertente e tem um currículo impressionante. Mas, 
pessoalmente, o que me motiva mais é equipar 

vias novas e descobrir novas paredes."

De facto, Leopoldo Faria é um dos responsáveis pelo 
enorme desenvolvimento que a escalada em rocha tem 
tido em Portugal, especialmente na região da Grande 
Lisboa.

"O crescimento tem sido incrível", a�rma Leo, 
sintetizando numa contabilidade rápida: "Quando 
começámos, havia dois ou três locais na zona de 
Lisboa e agora, depois de 15 anos de trabalho, 
ultrapassam a dezena. Mas não só em Lisboa houve 
progresso. Em termos globais, quando comecei, o 
grau máximo escalado em Portugal era 8 V e agora é 
9 A e é motivante fazer parte desse processo. É um 
trabalho que deixas, um legado."

PEIXE PORCO, UMA ODISSEIA

A parte mais mediática desse legado é, sem dúvida 
(para já), o Peixe Porco, uma via em Sagres, equipada e 
encadeada pela primeira vez por Leo Faria. Mas é 
também uma história de sacrifício e pura paixão pela 
escalada. Uma missão que cobrou dois anos da sua 
vida, sangue, suor e milhares de quilómetros. 
"Na altura, tinha uma namorada no Porto e passava 
muito tempo lá. Na prática, vivia entre Sagres e a 
Invicta. Vivia a 600 kms do sítio e tinha de lidar com 
outra di�culdade:  não existe comunidade 
escaladora em Sagres, pelo que não tinha ninguém 
para me ajudar. Havia toda uma logística envolvida 
que fazia com que, às vezes, não pudesse lá ir 
durante um mês ou dois. Ora, uma via desta 
di�culdade exige que a experimentes muitas vezes 
para os teus músculos adquirirem a memória 
muscular necessária. Por isso, foi um longo 
processo de dois anos desde que equipei a via até 
conseguir escalá-la do início ao �m."

Mas o que leva alguém a investir dois anos da sua vida (e 
muitíssimo combustível) numa aventura di�cílima? A 
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arriscou tudo para abrir uma nova via no maciço 
rochoso. Um risco que se revelou doloroso para Leo 
Faria.

"Arrisquei e tive um acidente. Um pedaço de rocha 
que partiu e caí numa plataforma. Bati com o pé, a 
anca, mão e capacete, resultando numa rotura de 
ligamentos no pé, luxação no pulso e fratura do 
escafoide [pulso]."

No regresso a Portugal, iniciou a recuperação física no 
projeto do Peixe Porco, acompanhado pela equipa de 
produção de imagens da Hands Up Creations, 
composta por José Ferreira e Alexandre Calvário. No 
rescaldo do encadeamento da via, uma conversa com 
os dois cinematógrafos deu luz a uma ideia: reunir as 
muitas imagens recolhidas no Paquistão, e que não 
teriam grande uso, mais as �lmagens do Peixe Porco e 
realizar um documentário diferente, dirigido a um 
grande público que transcendesse a escalada. 

"Pensámos que seria �xe agarrar nessas imagens, 
de Sagres e Paquistão e contar uma história", 
explica Leo Faria.

O resultado foi o �lme "Amin Brakk", um �lme que 
passou por salas no Porto, Ovar, Vila do Bispo, mais 
uma passagem internacional por Itália e uma exibição 
apoteótica no Cinema São Jorge em Lisboa.

"Conseguimos encher o São Jorge, uma sala 
icónica, com cerca de 700 pessoas", congratula-se o 
escalador.

SEMPRE A PONTE

Se, tal como Leo Faria começámos esta história pela 
ponte, o escalador leva-nos a terminar na mesma ponte, 
através de uma �lmagem que marca pelo signi�cado 
simbólico que teve para o seu protagonista. A Hands Up 
Creations, mais uma vez, registou uma espécie de 
triunfal regresso às origens de Leo Faria, em imagens 
que correram os media nacionais na altura, em 2014. 
Nestas imagens, captadas por drone, vemos Leopoldo 
Faria a escalar um dos pilares de metal da 25 de Abril 
sem corda. Uma proeza que o escalador português 
desvaloriza tecnicamente, mas que, não esconde, 
encerra algo de profundamente pessoal:

"Cresci com a ponte 25 de Abril como a vista do meu 
quarto, comecei a escalar num dos seus pilares e 
quando comecei a escalar sempre pensei que um 
dia iria escalá-la. Tentei-o pela primeira vez uma 
noite e depois �-lo mais algumas vezes, sendo que o 
Zé Ferreira fez essa �lmagem que depois teve eco 
numa série de sítios. Não é uma escalada difícil para 
quem já escale alguma coisa, antes pelo contrário, 
mas era algo que eu senti que tinha de fazer."

As imagens, para quem ainda não viu estão disponíveis 
aqui: 

resposta, diz Leo Faria, era a própria di�culdade.

"Há várias coisas que entram na equação: a 
di�culdade era o aliciante. Era a primeira vez que 
experimentava um 9 A descoberto por mim. Quer 
dizer, é �xe repetir vias abertas por alguém, mas 
aquele 1 por cento que é equipado por nós é mais 
motivante. E depois, quanto mais tempo investes, 
mais desejas completar e mais difícil se torna 
abandonar o projeto. Mas há uma luta psicológica 
porque começas a descrer, entras num jogo difícil 
de gerir e começas a falhar na parte psicológica 
porque te habituas a falhar sistematicamente."

A EXPEDIÇÃO EM QUE TUDO CORREU MAL

A aventura no Peixe-Porco foi o culminar de uma fase 
na vida de Leopoldo Faria que começou com um 
telefonema do experiente escalador Rui Rosado e que 
levou Leo ao Paquistão, nomeadamente ao Amin 
Brakk, maciço rochoso de 5800 metros, numa viagem 
em que quase tudo correu mal.

"Fui convidado pelo Rui Rosado a fazer parte de 
uma expedição ao Amin Brakk. Ligou-me porque 
sabia que eu gostava deste tipo de escalada, 
clássica, em paredes grandes. A decisão foi fácil e 
a resposta não demorou um minuto", assume Leo.

Leopoldo Faria arrancou 10 dias antes do restante da 
expedição para ter a oportunidade de conhecer a 
cultura e as gentes do país, mas os planos do 
escalador foram abruptamente interrompidos pelas 
maiores cheias da história daquele país. Em 2010, 
chuvas torrenciais que bateram todos os registos até 
então, provocaram a morte de cerca de 2000 pessoas 
e afetaram um total de 20 milhões, mergulhando o país 
no caos.

No meio da confusão, o restante da equipa que se 
deveria juntar a Leopoldo Faria em 10 dias, demorou 
20 dias a reunir-se com o escalador. Como resultado, 
os 20 dias originalmente destinados à expedição 
foram encurtados para metade, sendo que nem todos 
os dias houve condições atmosféricas para escalar. 
Ainda assim, a expedição fez das tripas coração e 

Leo Faria: da ponte para o Mundo

https://vimeo.com/92387527
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Descubra todas as vantagens!
Carnet CampingCarnet Camping

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.

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.

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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31

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

saber+
Rocódromo
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL CASAL VISTOSO

AREEIRO - LISBOA

GRATUITO
com licença desportiva da FCMP

 Rua João da Silva - Lisboa Telf. 218 170 107
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Montanhismo

"Green Day" da SAFE em Sesimbra

A SAFE - Associação para a Dinamização e 
Formação em Escalada, levou a cabo, no passado 
domingo, uma iniciativa de grande mérito que 
visou limpar uma área que é unanimemente 
considerada uma das melhores e mais belas para 
escalada no país, que tem entre os seus sectores 
mais conhecidos o "Portugal dos Pequeninos" ou 
a "Vertigem".

Com a entusiástica participação de cerca de 50 
pessoas, a SAFE encheu duas carrinhas de caixa 
aberta com detritos vários, desde os normais �os 
de nylon e redes de pesca ou garrafas de água, 
até...dinheiro de monopólio.

António Trindade, Presidente do Conselho de 
Arbitragem da FCMP e colaborador da SAFE num 
contexto muito difícil para a associação (recorde-
se que perdeu o seu Presidente num trágico 
acidente o ano passado e irá a eleições este ano), 

resumiu assim esta iniciativa: "Foi sobretudo uma 
ação de sensibilização e cidadania. Utilizamos 
aqueles espaços para a prática da escalada e 
usufruto da Natureza e quisemos alertar as 
pessoas para a necessidade de manter esta 
zona limpa. O trabalho, aliás, foi tanto, que 
pouco ou nada se escalou."

Não se escalou mas ninguém deu o tempo por mal 
empregue, sublinha António Trindade: "A 
iniciativa foi um sucesso. Tivemos pessoas que 
vieram propositadamente de Torres Vedras 
para participar."

A SAFE, além das atividades que organiza todas as 
semanas vai também realizar, em princípio em 
julho, mais um encontro de escaladores, repetindo 
o sucesso do ano passado.
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Cacia - S. Roque

Sábado dia 23 de Fevereiro
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Pedestrianismo

SELO INTERNACIONAL DE RECIPROCIDADE 
DOS REFÚGIOS DE MONTANHA
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Pratique PedestrianismoPratique PedestrianismoPratique Pedestrianismo

ememem SEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇA

Escolha percursos pedestres Escolha percursos pedestres 
homologados!homologados!

Escolha percursos pedestres 
homologados!

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

www.fcmportugal.com

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).

Pedestrianismo

PromotoresPromotoresPromotores

Mais informações:Mais informações:Mais informações:

www.fcmportugal.comEntrar

Para estar sempre actualizado Para estar sempre actualizado 

subscreva asubscreva a

Para estar sempre actualizado 

subscreva a NEWSLETTERNEWSLETTERNEWSLETTER

FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E 
MONTANHISMO DE PORTUGAL

Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 Lisboa
Tel. 218126890/1 
Fax: 218126918

e-mail: pedestrianismo@fcmportugal.com

ContactosContactosContactos
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Eco - Vigilância

Éco - Vigilance

Pedestrianistas, Pedestrianistas, 

vocês são os actores chave da prevenção de vocês são os actores chave da prevenção de 

incêndios, estejam sempre alerta !incêndios, estejam sempre alerta !

Pedestrianistas, 

vocês são os actores chave da prevenção de 

incêndios, estejam sempre alerta !

No âmbito das No âmbito das 

“I Jornadas “I Jornadas 

Internacionais Internacionais 

de Pedestrianismo” de Pedestrianismo” 

No âmbito das 

“I Jornadas 

Internacionais 

de Pedestrianismo” 

Randonneurs, Randonneurs, 

vous êtes des acteurs clés de la prévention vous êtes des acteurs clés de la prévention 

incendie, soyez toujours en alerte !incendie, soyez toujours en alerte !

Randonneurs, 

vous êtes des acteurs clés de la prévention 

incendie, soyez toujours en alerte !
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CONHECES O 

GOSTAS DA 

MONTANHA NO INVERNO?

SABES ESQUIAR?

ESQUI-MONTANHISMO?

A FCMP procura jovens desportis
tas, nascidos entre 1/1/2002 e 

31/12/2003, para apoiar nesta modalidade. 

Mais informações em: 
esqui-montanhismo@fcmportugal.com

Quem sabe 
senão serás um 

futuro atleta olímpico?
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Kühtai 2018

Pela segunda vez, a FCMP esteve presente com um 
atleta no Campo de Treino de Esqui-montanhismo 
para Jovens, organizado pelas federações alemã e 
austríaca.

Destinado a jovens dos 12 aos 20 anos, o encontro 
teve lugar, de 13 a 16 de dezembro, na região do 
Tirol, em Kühtai (Áustria), e contou com a presença 
do jovem esquiador Dinis Lopes.

Depois de algumas peripécias para chegar ao local 
de treino, com o atraso do voo e consequente 
cancelamento do hotel, o jovem Dinis e o seu pai 
passaram por Munique e, já com elementos da 
Federação Alemã, passaram por Innsbruck até 
chegarem a Kühtai.

Na tarde do primeiro dia do evento houve a receção 
dos participantes e distribuição dos respetivos 
quartos. Levantado o equipamento reservado, no 
�nal do dia, deu-se a abertura o�cial de atividade já 
com uma apresentação de como planear uma 
atividade com esquis de montanha.

Nos três dias seguintes houve oportunidade para 
treinar em pequenos grupos, efetuando alguns 
percursos, bem como aprender as melhores técnicas 
de utilização do equipamento de segurança, no caso 
de avalanche.

No dia 16, após o almoço, deu-se o tranquilo 
regresso a Munique com elementos da Federação 
Alemã (DAV), a quem agradecemos a ajuda 
concedida.
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Calendário de Skyrunning 2019

Finalmente, dirão alguns, saiu o calendário de 
competições de Skyrunning em Portugal! 
Devido a algumas novidades, o processo de 
candidaturas das entidades organizadoras atrasou-
se. Houve organizações que reclamaram os 
critérios de candidatura, o que veio a atrasar ainda 
mais algum tempo para a anál ise destas 
reclamações. Para contento da maioria, deram-se 
algumas alterações e, depois de auscultados os 
organizadores, divulgamos o novo calendário de 
Skyrunning.
A novidade maior tem a ver com a elaboração de 
um calendário para um circuito nacional integrado 
nas , competições de âmbito National Series
nacional, seguindo as diretivas da empresa gestora 
do Circuito Mundial de Skyrunning, congregando 
provas de Sky e Ultra no mesmo troféu. Terminada a 
participação de algumas competições portuguesas 
na Skyrunner® National Series Spain-Andorra-
Portugal, surgiu a oportunidade de organização de 
uma Skyrunner® Portugal Series (SPS), que neste 
primeiro ano é constituída por dez competições de 
Sky (oito Sky e duas Ultra) e sete provas Verticais 
(cinco Km Verticais e duas Corridas Verticais). Com 
este circuito, os atletas nacionais poderão também 
pontuar para o Ranking internacional de 
Skyrunning.
Mantêm-se os quatro campeonatos nacionais da 
última época em outros tantos locais, diferentes do 
ano transato e as três Taças de Portugal de Sky, 
Ultra e Vertical. Uma vez que na Skyrunner® 
Portugal Series pontuam apenas os melhores dez 
(masculinos e femininos), nas Taças de Portugal 
mantem-se a distribuição de pontos por todos os 
federados. 
Para dar maior importância às Taças Regionais, 
deixam de existir os Campeonatos locais. Assim, 
terão lugar três Taças: uma de Sky e outra de 
Vertical na Madeira e nos Açores uma Taça de 
Skyrunning que incluirá as duas competições 
inscritas no calendário.

O Troféu Nacional de Clubes, única competição 
destinada às equipas, manterá o mesmo formato, 
mas apenas dará pontos uma competição por cada 
dia de evento. Haverá 22 hipóteses para as equipas 
pontuarem, não havendo um número máximo de 
melhores pontuações a considerar, como acontece 
com os troféus individuais, que têm em conta o total 
de provas do respetivo circuito. Para mais 
informações,  consultar o Regulamento de 
Competições de Skyrunning.
O troféu destinado à Juventude teve um “upgrade”, 
passando a denominar-se Taça de Portugal da 
Juventude. Assim, os Iniciados (14 e 15 anos) terão 
mais três competições que no ano anterior, isto é, 
cinco no total (três Sky e duas de Vertical). Os 
Juvenis (16 e 17 anos) continuarão com o mesmo 
número de 12 competições (cinco de Sky e sete 
Verticais), tal como os Sub-23 (21 a 23 anos), com 
seis Sky e seis Verticais. Os Juniores (18 a 20 anos) 
disporão de quatro competições de Sky e sete de 
Vertical. A idade limite deste escalão aumentou um 
ano para estar em consonância com os escalões da 
Federação Internacional, o que facilita a seleção de 
atletas para a participação no Campeonato do 
Mundo de Skyrunning.
Por �m, existem várias provas novas que irão ser 
observadas para integrar futuramente o calendário 
de Skyrunning e que constam no calendário como 
competições de Promoção da modalidade. Neste 
momento, estão sete eventos, mas poderão sempre 
surgir outros, porque este calendário de Promoção 
não está encerrado. 
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Calendário de Skyrunning 2019

Data Evento Local (Município/Região) Distância Desnível SPS SPS-V CN TP-S TP-U TP-V TM-S TM-V TA TC Inic. Juv. Jun. Sub23 Prom.

26/jan SkySpeed da Ribeira dos Socorridos Ribeira dos Socorridos (Madeira) 0,6 Km +350 m X

3/fev Peninha Sky Race Peninha (Sintra) 27 Km +1900 m X X

9/mar Km Ver�cal de Câmara de Lobos Curral das Freiras (Madeira) 3,3 Km +1000 m X X X X X X X

Trilho do Infante - Ultra 53 Km +3200 m X X

Trilho do Infante - SkyRace® 32 Km +2000 m X X

Zela Ultra Marathon - Ultra 63 Km +4000 m X X X

Zela Ultra Marathon - Skyrunning 42 Km +2800 m X

Zela Ultra Marathon - Mini Zela 10 Km +700 m X X

27/abr Marão Ver�cal Race Ansiães (Amarante) 7,2 Km +1000 m X X X X X X X

Cerveira Sky Marathon 52 Km +3700 m X X

Cerveira Sky Race 22 Km +1700 m X X X

Cerveira Mini Sky Race 12 Km +770 m X

18/mai Freita Ver�cal Felgueira (Vale de Cambra) 4 Km +900 m X X X X X X

24/mai Pico Mountain Ver�cal Kilometer ® Pico (Açores) 3,5 Km +1000 m X X X X

31/mai Santana Ver�cal Kilometer® 4,8 Km +1000 m X X X X X X X

Madeira Sky Race 55 Km +4100 m X X

Santana Sky Race 21 Km +1670 m X X X X X

Laurissilva Sky Race 13 Km +600 m X

Serra Amarela Sky Marathon 48 Km +2900 m X X X

Sky Race 23 Km 23 Km +1200 m X

Mini Sky Race 15 Km 15 Km +670 m X

UTDP®

 

Ultra 68 Km +3900 m X X

Douro Skyrunning 25 Km +1500 m X

Ronda dos Picos SkyRace® 32 Km +2800 m X X X

Mini Ronda dos Picos SkyRace® 18 Km +1400 m X

HTMTJ - Sky Marathon Montejunto 36 Km +2600 m X X X

HTMTJ - Sky Marathon 16 Km 16 Km +1200 m X

8/set Km Ver�cal do Fanal Porto Moniz (Madeira) 3,9 Km +1000 m X X X X X X X

Marão SkyMarathon 51 Km +5100 m X

Marão SkyRace® 25 Km +2950 m X

Mondego Ultra SkyMarathon 50 km +3200 m X X

Mondego Sky Race 22 Km +1400 m X X X

29/set Km Ver�cal Costa Norte S. Vicente (Madeira) 3,3 Km +1000 m X X X X X X X

Freita SkyMarathon 42 Km +2800 m X X X

Freita SkyRace® 25 Km +1650 m X

19/out Louzan 1000 7 Km +1000 m X X X X X X

20/out LouzanSkyRace 23 Km +1400 m X

20/out Colcurinho Oliveira do Hospital 25 Km +1700 m X

2/nov Azores Challenge Trail Vila de Água de Pau, S. Miguel (Açores) 40 Km +2400 m X X X

3/nov Alverca Sky Race Sobralinho, Alverca (V.F. Xira) 22 Km +1350 m X

10/nov ADN Race Ponta do Sol (Madeira) 30 Km +1800 m X X X

Pisão Skyrunning 35 Km +3400 m X X X

Pisão Adventure 20 Km +1800 m X X

Pisão Experience 10 Km +750 m X X

24/nov Sky Race Montejunto Inverno Montejunto (Cadaval) 26 Km +1900 m X

14/set Torres do Mondego (Coimbra)

5/out Felgueira (Vale de Cambra)

Lousã

23/nov Pisão, Carvalhais (S. Pedro do Sul)

7/jul Curral das Freiras (Madeira)

21/jul Montejunto (Cadaval)

8/set Amarante

Santana (Madeira)
1/jun

16/jun Entre-ambos-os-Rios (Ponte da Barca)

7/jul Cinfães

9/mar Penela

4/mai Vila Nova de Cerveira

6/abr Vouzela

10

7

4 Inic. - Taça de Portugal da Juventude - Iniciados

11

5

7

3

4

6

6

11

12

3

3

3

4

4

5

5

6

5

6

7

8

9

10

Nº de compe�ções

Nº máximo de 

pontuações 

consideradas

2 2

3

4

Prom. - Promoção (evento em avaliação)

Sub23 - Taça de Portugal da Juventude - Sub 23

Jun. - Taça de Portugal da Juventude - Juniores

TA  - Taça dos Açores

TC - Troféu Nacional de Clubes

Juv. - Taça de Portugal da Juventude - Juvenis

Legenda e nº de compe�ções por troféu

2

22

5

12

SPS - Skyrunner® Portugal Series

TP-S - Taça de Portugal - Sky

TP-U - Taça de Portugal - Ultra

TP-V - Taça de Portugal - Ver�cal

TM-S - Taça da Madeira - Sky

TM-V - Taça da Madeira - Ver�cal

SPS-V - Skyrunner® Portugal Series - Ver�cal

CN - Campeonato Nacional

11

12

7
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Pisão Extreme 2018

O evento Pisão Extreme composto por quatro 
distâncias, realizou-se no passado dia 8 de 
Dezembro em Carvalhais, S. Pedro do Sul, tendo 
como cenário a serra da Arada. Os 65 km com o 
aliciante de 6500 m de desnível positivo acumulado 
foram a prova ra inha,  para os quais  se 
apresentaram na linha de partida 107 atletas e 
tendo como �nalizadores da competição 43 heróis, 
dada a di�culdade da prova. Teve como vencedor o 
Norueguês Stian Angermund-Vik e, no sector 
feminino, a única mulher a alcançar a meta, a atleta 
Anabela Jorge.
Todos os percursos tinham vários atrativos de 
beleza natural, com destaque para a imponente 
Garra, uma morfologia única e natural, e as aldeias 
típicas da serra da Arada. Subidas desa�antes e 
intermináveis, de acordo com a opinião dos 
participantes, e descidas técnicas, ainda mais 
desa�antes que as subidas, que expandiram o limite 
físico e mental dos participantes.
Num dia com condições atmosféricas propícias à 
prática do Skyrunning, a serra da Arada 
deslumbrou os participantes e permitiu, a quem 
esteve presente, viver uma experiência única em 
montanha, numa prova que veio para �car e que 
escolheu um slogan que traduz o valente empeno 
vivido no dia 8 de Dezembro, de treinar forte e 
correr ainda com mais força: "Train Hard, Race 
Harder!"

RESULTADOS GERAIS
65 km
Masculinos
1.º Stian Angermund-Vik (Salomon) - 9h58m32s
2.º Nuno Silva (Trail Team Bifase) - 10h54m01s
3.º Mario Elson (NAST - Núcleo Associativo De 
Santo Tirso) - 12h22m00s
Femininos
1.ª Anabela Jorge (Turres Trail Team) - 
18h19m27s
37 km
Masculinos
1.º Jose Tomás (PSP Viseu Runners) - 5h11m53s

2.º Marcelo Araújo (Team Trail 3Pros15) - 
5h25m36s
3.º Fernando Garcia (Castro-Trail) - 5h27m53s
Femininos
1.ª Lina Marques (CLAC Entroncamento) - 
6h37m16s
2.ª Adriana Dias (Oralklass - Amigos Do Trail) - 
6h46m52s
3.ª Paula Lage (Dr. Merino/4Moove) - 6h53m21s
20 km 
Masculinos
1.º Francisco Carvalho (C.M.M. Escaravelhos Team) 
- 2h35m14s
2.º Pedro Carrilho (Clube Btt Quartzo) - 2h36m53s
3.º Ricardo Carreira (A.C.S. Mamede) - 2h42m19s
Femininos
1.ª Renata Gonçalves (Montanha Clube) - 
3h10m56s
2.ª Filipa Casimiro (A.C.S. Mamede) - 3h27m14s
3.ª Márcia Pinho (Vale Dos Duros Trail) - 3h39m59s
10 km
Masculinos
1.º Cristiano Oliveira (Berg Outdoor) - 53m59s
2.º Filipe Coelho - 56m21s
3.º Daniel Rodrigues (Clube De Montanha Alto 
Trilho-Javalis) - 57m50s
Femininos
1.ª Tila Pina (GDR Granja - Trutas Do Mau) - 
1h05m13s
2.ª Paula Aidos (Oliveira Runners) - 1h13m04s
3.ª Daniela Cunha (GDR Granja - Trutas Do Mau) - 
1h16m46s
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Entrega de troféus de Skyrunning
Decorreu, no passado dia 9 de dezembro, a entrega 
dos troféus referentes às Taças de Portugal, Troféus 
da Juventude e Troféus de Clubes da modalidade 
de Skyrunning. 

Aproveitando a realização do evento "Pisão 
Extreme", organizado pela Casa do Ben�ca de 
Viseu, na região de S.Pedro do Sul, a FCMP decidiu 
convidar os atletas e clubes do continente para uma 
primeira distribuição dos troféus das épocas de 
2017 e 2018. A segunda entrega contemplará os 
atletas e clubes da Madeira que terão a sua 
cerimónia no próximo ano, em data e local ainda por 
con�rmar.

O evento teve lugar na "Casa do Paço de Bordonhos" 
e constou de um almoço oferecido pelo Presidente da 
FCMP, João Queiroz, seguido da entrega dos troféus 
em cerimónia orientada pelo Joca, o conhecido 
apresentador de variadas corridas na montanha. O 
evento contou com 45 participantes, dos quais 20 
atletas e 6 representantes de clubes. 
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SKYRUNNING TABELAS 
CLASSIFICAÇÃO 2018

Descubre todas as vantagens!

Cartão Internacional

12.254.010

Matilde Correia Vieira

04     16

22     10      03
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PALESTRA DA MONTANHA de Dezembro
Pensar (como um)a Montanha
Texto: Pedro Cuiça (Director Técnico de Montanha FCMP)

«Uma boa de�nição de homem, para além de 
suas limitações físicas, seria a de que é um ser de 
embrionária liberdade, cujo dever, cujo destino e 
cuja justi�cação é o da liberdade plena; plena 
para ele, plena para os outros, plena para os 
animais, plenas para as ervas, plena talvez até 
para seixo e montanha.»
Agostinho da Silva (1999: 262-263 in MARTINS, 
2016: 112)

O Centro de Formação da FCMP realizou a última 
iniciativa do ano, no âmbito das Palestras da 
Montanha, no dia 11 de Dezembro: o Dia 
Internacional da Montanha. Com vista a 
celebrar essa importante data, a palestra 
decorreu dentro do horário usual mas comportou 
um intervalo mais longo do que o habitual, com a 
surpresa de um bolo alusivo ao Dia Internacional 
da Montanha e um espumante das Caves da 
Montanha. Como não poderia deixar de ser a a 
palestra, sob a temática "Pensar (como um)a 
Montanha", centrou-se na importância das 
montanhas e da sua preservação. Esta iniciou-se 
através de um enquadramento �losó�co sobre 
algumas evoluções marcantes no pensamento 
humano, no âmbito da estética e da ética, que se 
traduziram, em três séculos, numa mudança 
radical de paradigma: da alta montanha horrível à 
be leza das montanhas.  Das pa isagens 
montanhosas, em segundo plano, dos quadros 
de Leonardo da Vinci, passando pelas montanhas 
sagradas de Nicholas Konstantinovich Roerich, 
às abordagens holísticas da paisagem de Jan C. 
Smuts. Das éticas antropocêntricas às correntes 
de pensamento e às éticas ambientais com 
notórias influências na origem do montanhismo: 
os  pré -romant ismo e o  romant ismo,  o 
transcendentalismo de Concord, a preservação 
da natureza de John Muir, a ética da Terra de Aldo 
Leopold e a ecologia profunda de Arne Naess. Do 

alpinismo/montanhismo enquanto actividade de 
ascender/escalar montanhas aos multifacetados 
desportos de montanha…

Um caminho percorrido para chegar à questão: 
qual a feição do sentir/pensar (como um)a 
montanha nos dias de hoje? Uma reflexão não só 
pertinente como fundamental face às alterações 
climáticas com que temos de nos confrontar. A 
guerra-paci�sta actual passará inevitavelmente 
pela preservação das montanhas e esse é o grande 
desa�o lançado pela Organização das Nações 
Unidas no Dia Internacional das Montanhas 2018 
sob o mote "As montanhas são essenciais para 
as nossas vidas".

«Um uivo vindo das profundezas ecoa de orla em orla 
rochosa, rola montanha abaixo e extingue-se na longínqua 
escuridão da noite. É a erupção de uma dor selvagem e 
desa�adora, cheia de desdém por todas as adversidades do 
mundo. (…) por trás dessas óbvias esperanças e medos 
reside um signi�cado mais profundo que só a montanha 
conhece. Só a montanha viveu o bastante para escutar 
objectivamente o uivo do lobo.»
Aldo LEOPOLD (2008: 128)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LEOPOLD, Aldo. Pensar como uma Montanha. Águas 
Santas: Edições Sempre-em-Pé, 2008. ISBN 978-972-8870-
10-2
MARTINS, Pedro. 
A Liberdade Guiando o Povo. 
Sintra: Zé�ro, 2016, pp. 190. 
ISBN 978-989-677-138-6
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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. 
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).

Passo a Passo
Manual de Caminhada e Trekking

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.

Manual de Monitores de 

Pedestrianismo

Como adquirir?

10€
PREÇO

portes 
incluidos

19€
PREÇO

portes 
incluidos

O pedido destas edições deverá ser dirigido para o email  geral@fcmportugal.com
ou para a Sede da Federação.
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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 
d i v e r s i d a d e  d e  t e m a s  a b o r d a d o s  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 

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.
 “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.

EEAM); Técnica de acampamento e bivaque, por 
Patxo Dávila Garcia, Conrad López Gros e Antonio 
Polo Aparício (formadores EEAM); 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). 

Manual de Montanhismo

Guia de Montanha 
Manual Técnico de Montanhismo I

12€
PREÇO

portes 
incluidos

15€
PREÇO

portes 
incluidos
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NOVAS FILIAÇÕES - 2018

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 iniciativa que contou com o apoio da 
Federação de 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 alpinista 
Vítor Baía, autor do prefácio, «é o nosso melhor palco para 
actividades desportivas de 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 lendários 
relacionados com os também designados “Montes 
Hermínios”. Para Paulo Roxo: «A escalada, o montanhismo, o 
alpinismo, são atividades de certa forma marginais e puras, 
que não se pautam por sentimentos competitivos, nem 
possuem na sua génese o lucro e o materialismo. Assim, 
mesmo que de uma forma muito subtil, a montanha, os 
montanheiros – nos quais incluo, por direito próprio, os 
pastores e os habitantes serranos – e os montanhistas, 
relacionam-se no mundo etéreo do imaginário. As 
experiências das escaladas e as lendas possuem um cenário 
comum.

Serra da Estrela
Montanhismo e Escalada Invernal

25€
PREÇO

portes de envio

1,39€ 
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https://www.facebook.com/ttps://www.facebook.com/RibafriaCRP/
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https://www.facebook.com/CCRDB/
https://www.facebook.com/CPCamacha
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https://portodemosacorrer.wixsite.com/porto-d-mos-a-correr
https://www.facebook.com/pg/casabenfica.viseu/posts/
https://pt-pt.facebook.com/DAPortalegre/
http://www.cdepc.pt/
https://pt-pt.facebook.com/Gorunnersportugal/
https://pt-pt.facebook.com/coaclub
https://pt-pt.facebook.com/clubeatletismo.dabarreira/
https://www.facebook.com/clube.escola.estreito/
https://www.facebook.com/guimarunning/?ref=page_internal
https://outdoorspt.org/
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https://www.facebook.com/despertarvermil/
http://atad.pt/
https://www.facebook.com/Trek4All/


CARTÃO INTERNACIONAL DE CAMPISMO

O cartão para quem ultrapassa fronteiras!

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.

ROTEIRO CAMPISTA 2018

Filiações Internacionais

Parceiros Oficiais

Parceiros Comerciais Parceiros de Comunicação Certificações

EUROPEAN RAMBLERS’ 
ASSOCIATION

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
CAMPING, CARAVANNING ET 

DE AUTOCARAVANING

INTERNATIONAL CLIMBING 
AND MOUNTAINEERING FEDERATION

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE CANYONISME

WORLD TRAILS 
NETWORK

EUROPEAN MOUNTAINEERING 
ASSOCIATIONS

INTERNATIONAL SKI 
MOUNTAINEERING FEDERATION

INTERNATIONAL SKYRUNNING 
FEDERATION

I

Filiações NacionaisTutela

INTERNATIONAL FEDERATION 
OF SPORT CLIMBING

SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA JUVENTUDE E DO DESPORTO 

SECRETÁRIA DE ESTADO 
DO TURISMO 

SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO 

Avenida Coronel Eduardo Galhardo, 24 D     1199-007 Lisboa
Telefone: 218126890    Fax: 218126918    E-mail: geral@fcmportugal.com

http://www.fcmportugal.com/carnet.aspx
http://www.gransassoskyrace.com)
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