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CIRCULAR Nº 0131 /2018         Lisboa, 29 de junho de 2018 

DISTRIBUIÇÃO: AT´s e Clubes 

ASSUNTO: Taças do Mundo 2019 - Candidaturas 

 
Exmos Senhores, 
 
No seguimento da Circular nº 0118/2018 datada de 15 de junho, foram rececionadas candidaturas à 
coorganização com a FGP de eventos do Circuito Mundial em todas as disciplinas possíveis, facto que se 
agradece e louva, pois são mais uma evidência da elevada dinâmica que os clubes filiados da FGP têm 
vindo a demonstrar.  
 
Deram entrada na FGP um total de cinco candidaturas, salientando-se que, apesar do prazo extremamente 
curto dado pela FIG, todas estavam em condições de serem aceites, dada a qualidade das mesmas e a sua 
correta instrução. 
 
Tendo dado privilégio à continuidade das organizações anteriores, que demonstraram capacidade de 
manter o nível organizativo exigível, foram apresentadas as seguintes candidaturas à FIG: 
 

 Ginástica Acrobática: Maia, coorganização com o Acro Clube da Maia; 

 Ginástica de Trampolins: Loulé, coorganização com a Associação de Pais e Amigos da Ginástica de 
Loulé; 

 Ginástica Aeróbica: Cantanhede, coorganização com a Academia CantanhedeGym. 
 
Para além disso foi ainda solicitada à FIG, caso exista espaço para tal, a aceitação de duas candidaturas 
extra, nomeadamente, de Ginástica Acrobática, em Lisboa, coorganização com o Ginásio Clube Português e 
de Ginástica de Trampolins, em Coimbra, coorganização com a Associação Académica de Coimbra. 
 
Resta aguardar a decisão da FIG em relação às candidaturas apresentadas e à possibilidade de 
apresentação de candidaturas adicionais. 
 
Obrigado a todos os clubes participantes neste processo. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

A Secretária Geral 

 
Paula Araújo 


