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CIRCULAR Nº 0052/2020  Lisboa, 03 de abril 2020 

DISTRIBUIÇÃO: Treinadores 

ASSUNTO: COVID-19 

Caro (a) treinador (a), 

Vivemos tempos difíceis e certamente nunca antes experimentados por nenhum de nós. 

A forma como os (as) treinadores (as) têm encarado esta crise sanitária, a dedicação que 
demonstraram ter aos vossos clubes e aos (às) vossos (as) ginastas, não sendo de estranhar, 
constituem um exemplo e uma afirmação da força da Ginástica, e demonstram bem o impacto 
que o Desporto de um modo geral e a Ginástica em particular tem na sociedade e nas vidas das 
famílias portuguesas. 

É pois, com um sentimento de enorme orgulho e de gratidão que, em nome da comunidade 
gímnica portuguesa, lhe agradeço tudo o que tem feito em prol do desenvolvimento da Ginástica 
e espero que, muito em breve, seja possível retomar a atividade desportiva normal, nos espaços 
adequados. 

Depende de todos e de cada um de nós! 

Sei também que alguns (mas) treinadores (as), dependendo da situação dos clubes onde 
trabalham podem estar a passar por momentos delicados a nível pessoal, pela circunstância de 
terem visto o seu rendimento financeiro diminuído ou preverem que tal venha a acontecer num 
futuro próximo dependendo do tempo que durarem as restrições no acesso aos espaços 
desportivos. 

A FGP está muito atenta a todos os mecanismos desenhados pelo Governo, pelo sistema 
bancário, pela Segurança Social e outros destinados às empresas/associações, assim como aos 
trabalhadores por conta de outrem ou independentes e disponibiliza-a de uma forma organizada 
e regularmente atualizada em http://www.fgp-ginastica.pt/destaque?id=90 . 

Para além disso, a FGP desenhou um conjunto de apoios aos clubes, que poderão ser ampliados 
em função do evoluir da situação e dos recursos disponíveis. 

A FGP está a estudar a possibilidade de, logo que seja possível retomar a atividade normal, 
recalendarizar a maior parte dos eventos que foram adiados sine die e fá-lo-á em ligação com as 
Associações Territoriais. 

mailto:gympor@gympor.com
http://www.fgp-ginastica.pt/
http://www.fgp-ginastica.pt/destaque?id=90


Federação de Ginástica de Portugal 
Instituição de Utilidade Pública e Utilidade Pública Desportiva 
Fundada em: 1950 
 
Filiada na: 

Federação Internacional de Ginástica (FIG), União Europeia de Ginástica (UEG), União Ibero-

Americana de Ginástica (UIAG), na Federação Internacional de Desporto para Todos (FISpT) e 

na Confederação Mediterrânea de Ginástica - COMEGYM 

Membro do: 

Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralímpico de Portugal (CPP) 

 
 

 

                     

Estrada da Luz n.º 30 A . 1600-159 Lisboa . Portugal . Telf: +351 21 814 11 45 . Fax: +351 21 814 29 50 
Contribuinte Fiscal N.º 501 381 074 . E-mail: gympor@gympor.com . www.fgp-ginastica.pt 

 
Qualquer questão ou sugestão que tenha sobre a sua situação ou do seu clube neste período de 
crise, pode ser dirigida ao Grupo de Acompanhamento à COVID-19 (GAC19), estabelecido pela 
FGP e que inclui o Presidente, João Paulo Rocha, o Vice Presidente Virgílio Almeida, o Vice 
Presidente Álvaro Sousa e a chefe dos Serviços Financeiros e Administrativos, Sandra Pires, 
através do endereço de correio eletrónico covid19@gympor.com . 
 
Com os desejos renovados de que em breve todos retomemos a atividade desportiva normal. 
 
Mantenha-se em segurança e ativo (a)! 

O Presidente 
 
 
 

(João Paulo Rocha) 
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