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CIRCULAR Nº 0061/2021        Lisboa, 6 de abril de 2021 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes 

ASSUNTO: Retoma dos treinos em Ginástica Acrobática 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
A Federação tem recebido diversas solicitações de esclarecimento sobre as datas possíveis de 
retoma dos treinos na Disciplina de Ginástica Acrobática. 
 
De forma recorrente alguns clubes referem que os seus ginastas se encontram filiados em Ginástica 
Acrobática e Ginástica para Todos (GpT), deduzindo uns e questionando outros, se, desenvolvendo 
apenas trabalho individual ou na vertente de GpT, poderiam iniciar os treinos a partir de 5 de abril.  
 
No sentido de um esclarecimento aos clubes e agentes gímnicos, informamos:  
 

1. O Manual de Procedimentos Administrativos da Federação de Ginástica de Portugal para a 
presente Época Desportiva de 2020/2021, refere na Nota Introdutória: “As filiações 
individuais têm taxas separadas para cada função/disciplina (treinador, juiz, ginasta, ACRO, 
GAM, AER, etc.) sendo que a filiação em GpT não existe para os filiados nas disciplinas 
competitivas podendo estes participar nos eventos de GpT por via da filiação das disciplinas 
em que competem. “ 

 
Neste seguimento: 
 

1. A filiação de ginastas na Federação de Ginástica de Portugal, na Disciplina de Ginástica 
Acrobática, pressupõe o assumir das características inerentes à mesma independentemente 
do nível de desenvolvimento, planeamento e trabalho físico e/ou técnico desenvolvido a nível 
individual, coreográfico, em pares/grupos, ou outro, pelo que nesta perspetiva não poderão 
iniciar os treinos a 5 de abril, mas a 3 de maio; 

 
2. Apesar das práticas inerentes às modalidades desportivas e disciplinas com risco alto poderem 

ser adaptadas de forma a serem praticadas com níveis de risco inferior, não altera as 
Categorias de risco determinado pelas entidades competentes; 

 
3. Caso o clube tenha ginastas para os quais não se perspetive a sua participação em 

competições de Acrobática na presente Época Desportiva, poderão enviar para a Federação 
(secretaria@gympor.com) a solicitação da alteração da filiação de Ginástica Acrobática para 
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outra Disciplina Gímnica. A solicitação deverá incluir o nome completo dos(as) ginastas nessa 
condição, o número de filiado(a) na FGP, assim como a Disciplina pretendida.  

 
4. Na situação descrita no ponto 3 (três), atendendo que à exceção da Acrobática, todas as outras 

Disciplinas gímnicas estão consideradas de “baixo risco”, poderiam iniciar os treinos a 5 de 
abril. No entanto, neste caso, a alteração é irreversível na presente Época Desportiva, não 
podendo os ginastas participar em provas de Ginástica Acrobática. 

 
A possibilidade apresentada permite uma opção pelo clube em função das características dos 
praticantes e objetivos para a presente Época Desportiva. 
 
Apresentando os mais cordiais cumprimentos e votos de treinos em segurança, subscrevemo-nos 
com estima, 
 
 

O Presidente 
 

 
 

Luís Arrais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


