
 
 

Programa “BOLSA DE PROFESSORES/TREINADORES GCP” | Ginástica 

 

O universo Ginásio Clube Português (GCP), com uma dimensão que extravasa as atividades que 

decorrem na sua Sede, com o desenvolvimento de vários programas e projetos “externos” 

(Colégios, Juntas de Freguesia, Empresas, etc.) vai exigir do Clube uma adequada resposta a 

vários níveis, nomeadamente na: 

- Conceção de propostas de intervenção no quadro de gestão de instalações desportivas, de 

implementação de programas e projetos na área desportiva, de enquadramento técnico 

qualificado de atividades, de organização de eventos (competições, festivais, espetáculos, 

estágios, campos de férias, etc.), etc. 

- Resposta, em tempo útil, à concretização apropriada dessas propostas. 

  

Neste sentido e denotando-se que grande parte do corpo técnico do GCP tem já uma carga 

horária “esgotada”, quer isto dizer sem muitas horas disponíveis para alargar a sua 

colaboração no clube (mais classes, mais dias e horas de ensino/treino), há que garantir 

soluções para que: 

1. Se mantenha a identidade própria, com a marca GCP, tanto nas classes e atividades 

realizadas na sede do Clube, como também nos programas e projetos “externos”; 

2. Se mantenham os elevados padrões técnico-pedagógicos no processo ensino/treino – 

aprendizagem; 

3. Tenhamos uma resposta rápida e eficaz às solicitações, considerando os pontos 1 e 2; 

 

Deste modo, sentimos a absoluta necessidade do GCP possuir uma “carteira” de técnicos que 

possa corresponder às atuais necessidades (atividades na sede e externas) e à previsível 

explosão que o Clube irá ter já a curto prazo, com as novas instalações (novo ginásio para a 

ginástica acrobática, campos de Padel e polidesportivo). 

 

Assim, é criada uma BOLSA DE PROFESSORES/TREINADORES GCP de Ginástica constituída por: 

- Licenciados/Mestres em Educação Física e Desporto e/ou Treino Desportivo; 

- Treinadores de Ginástica (com cédula da FGP), 

preferencialmente com ligações à Ginástica, independentemente da disciplina gímnica; 

- Antigos praticantes de Ginástica, que pretendam manter ligações à modalidade no âmbito do 

treino. 



 
 

Fases para a criação da Bolsa de Professores/Treinadores: 

1º - Divulgação alargada (Facebook e site FGP, Professores do GCP, outros meios); 

2º - Fase de Candidaturas: 

- Receção de candidaturas, com carta de intenção e currículo (até 21 de janeiro – 1ª Fase); 

- Seleção de candidatos (até 31 de janeiro); 

3º - Realização de uma Formação preliminar (fevereiro _ data a definir – sábado, à tarde), sobre: 

- Objetivos da Bolsa de Professores/Treinadores; 

- Ginásio Clube Português: um pouco de história; o que é atualmente; o que se pretende que 

seja nos próximos anos; 

- Atividades do GCP (sede e projetos externos); 

- Visita às instalações. 

3º - “Estágio” não remunerado com obrigações (número de horas mínimo = a definir, caso a 

caso, cumprimento do horário semanal previamente estabelecido, observância de um plano 

de estágio acordado com a Direção Desportiva), acompanhado pelos Professores/Treinadores 

do GCP; 

4º - Após a conclusão do “Estágio” com sucesso, inclusão na Bolsa de Professores/Treinadores 

GCP; 

5º - Participação voluntária como “sombra” em algumas atividades. 

 

Nota: A inclusão dos Professores/Treinadores na referida Bolsa GCP, não vincula o clube à 

obrigatoriedade de contratação imediata ou na época 2017-2018. 

 

Informações 

José Carlos Manaças – Diretor Desportivo: josecarlosmanacas@gcp.pt | 213 841 583 

Praça Ginásio Clube Português, nº 1, 1250-111 Lisboa 
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