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CIRCULAR Nº 0187/2019 Lisboa, 14 de outubro de 2019 

DISTRIBUIÇÃO: Treinadores de Grau II, III e IV 

ASSUNTO: Aceitação de Estagiários – Tutores 

 
 
Exmos. Senhores, 
 
A Federação de Ginástica de Portugal informa que estão abertas as inscrições para os Estágios 
de Grau I, II e III. 
 
Todos os formandos que frequentaram os Cursos de Treinadores, que se realizaram de Norte a 
Sul do País, estão neste momento a iniciar a sua inscrição em Estágio. 
 
Para que possam iniciar o estágio, necessitam de um tutor que os acompanhe durante a 
realização do mesmo. Desta forma, gostaríamos de solicitar a todos os Treinadores (de Grau II, 
III e IV) que nos informem, até dia 17 de outubro, se estão recetivos a serem tutores de 
estagiários e em que clube trabalham, e se sim, até quantos. Deverão enviar um email para 
engym@gympor.com com a vossa resposta e com os contactos para onde deverão ser 
contactados pelos estagiários. 
 
No dia 18 de outubro, iremos publicar uma circular com a informação de todos os treinadores 
que responderam positivamente, para que os formandos que não tenham ainda tutor possam 
ter conhecimento da disponibilidade dos tutores e contactá-los diretamente. 
 
 
Cumprimentos, 
 

A Secretária Geral 
 
 

Paula Araújo 
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