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CIRCULAR Nº 0051/2020  Lisboa, 01 de abril 2020 

DISTRIBUIÇÃO: Ginastas das seleções nacionais 

ASSUNTO: COVID-19 

 
Caro(a) ginasta, 
 
Estes são tempos inabituais para todos nós. 
 
Nunca os mais velhos e muito menos os mais novos viveram nada de semelhante no seu período 
de vida. São, por isso, tempos em que temos de ser especialmente disciplinados (nada de novo 
para vós), mas também criativos e solidários para que possamos ultrapassar esta pandemia o 
mais rapidamente possível e voltarmos ao nosso dia-a-dia normal. 
 
Um dos aspetos que sabemos vos está a ser particularmente difícil é manter um nível de atividade 
física compatível com aquilo que os vossos corpos (e as vossas mentes) pedem. Todos ou quase 
todos têm sido particularmente ativos e empenhados, com a ajuda dos (as) vossos(as) treinadores 
(as) e temos tido contributos vossos muito importantes que servem de exemplo a ginastas de 
todos os níveis técnicos. Bem-hajam! 
 
Como sabem todos os calendários (nacional e internacionais) foram adiados ou cancelados, só 
havendo possibilidade de sabermos em concreto o que vai acontecer num futuro próximo, 
quando for levantado o estado de emergência e as restrições à utilização de equipamentos 
desportivos que vos impedem, neste momento, de vivenciar de uma forma plena os vossos 
treinos habituais. 
 
Entretanto é muito importante por vós e pelas vossas famílias que se mantenham em casa mas, 
naturalmente, ativos (as). 
 
Para qualquer dúvida ou ajuda que necessitem, têm à vossa disposição o Grupo de 
Acompanhamento à COVID-19 da FGP (GAC19), constituído pelo Presidente da FGP, João Paulo 
Rocha, o Vice Presidente Álvaro Sousa, o Vice Presidente Virgílio Almeida e a Chefe dos Serviços 
Administrativos e Financeiros, Sandra Pires, que pode ser contactado através do endereço de 
email covid19@gympor.com . 
 
A FGP está a trabalhar em cenários que permitam, logo que isso seja possível, retomar a atividade 
nacional e a participação internacional da melhor forma possível, tentando concretizar ainda este 
ano, mais tarde do que o previsto, os campeonatos nacionais e as participações internacionais de 
acordo com os reagendamentos que a União Europeia de Ginástica e a Federação Internacional 
de Ginástica façam. 
 
Mantenham-se em segurança e ativos (as). 

 
O Presidente 

 
 
 

(João Paulo Rocha) 
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