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COMUNICADO Nº 001/2018 
 

DEMISSÃO DO TREINADOR NACIONAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 
 

Comunica-se que o Sr. treinador nacional de Ginástica Artística Feminina, José 
Eduardo Ferreirinha, apresentou ontem a demissão do cargo com carácter 

imediato e irrevogável, invocando razões relacionadas com pressões relativas à 
seleção de ginastas para as competições internacionais que se avizinham com 

invocação de factos não reais e permanente não acatamento das decisões por si 
tomadas, ainda que as mesmas assentem em critérios públicos e transparentes. 

 
Tal desfecho, que a Direção da FGP lamenta profundamente, coloca um ponto final 

num período de trabalho das seleções de GAF que, apesar dos constrangimentos 
acima referidos, trouxe verdadeira evolução técnica, coerência e transparência de 

processos, pelo que agradece ao treinador nacional cessante a colaboração que, 
apesar de benévola, foi sempre exercida com grande profissionalismo, dedicação e 

rigor. 

  
A Direção da FGP pede a colaboração e compreensão de todos os treinadores, a 

fim de que se possa preparar condignamente a participação nas próximas 
competições, designadamente Jogos Mediterrânicos, Campeonato da Europa e 

Campeonato do Mundo e tomará, logo que possível, uma decisão sobre a futura 
organização dos trabalhos das seleções nacionais de GAF. 

 
Enquanto tal decisão não for tomada a coordenação técnica das seleções nacionais 

de GAF estará a cargo do Diretor Técnico André Nogueira. 
 

 
Lisboa, 06 de junho de 2018 

 

O Presidente 
 
 
 

(João Paulo N. O. Rocha) 
 


