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COMUNICADO Nº 008/2020 

 
COVID-19 

 
A Direção da Federação de Ginástica de Portugal, reunida no dia 08 de setembro de 2020 

tomou as seguintes decisões: 
 

1. Cancelar o Junior Challenge internacional em GAF, GAM, GR e TRA, cuja 
realização estava prevista para os dias 15 a 18 de outubro no CAR de Anadia, 
devido ao contexto pandémico que atravessamos e às extremas dificuldades que 
muitos países continuam a ter em se deslocar para o estrangeiro; 

2. Emanar as “Regras para a organização de eventos de Ginástica em tempos 
COVID-19” que vigoram a partir de hoje, com caráter obrigatório para todos os 
eventos de Ginástica sejam os que irão ser organizados pela Federação de 
Ginástica de Portugal no último trimestre do ano, seja outros organizados pelas 
Associações Territoriais, clubes ou outras entidades. A FGP tem toda a 
disponibilidade para aconselhar e apoiar todos os organizadores de eventos de 
Ginástica no cumprimento estrito das regras agora estabelecidas. Este conjunto 
de regras será devidamente atualizado sempre que a evolução da situação 
pandémica o exija e sempre no estrito cumprimento das orientações da Direção 
Geral da Saúde; 

3. Realizar a qualificação do Gym for Life Portugal 2020 num formato “online” sendo 
a Gala realizada presencialmente nas Super Finais, nos dias 06 a 08 de 
dezembro em Guimarães. O Regulamento deste Gym for Life Portugal “especial” 
será divulgado em breve; 

4. Enviar ao Comité Olímpico de Portugal, na sequência da participação desta 
instituição num grupo de trabalho criado pela Secretaria de Estado da Juventude 
e do Desporto sobre a retoma da atividade desportiva competitiva, uma 
exposição sobre a classificação da Ginástica Acrobática como “de alto risco” pela 
Direção Geral da Saúde, para que tal apreciação seja revista. 

 
Lisboa, 09 de setembro de 2020 
 

O Presidente 

 
(João Paulo N. O. Rocha) 
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