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CIRCULAR Nº 0112/2015  LISBOA, 20 de março de 2015 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais, Clubes e Escolas 

ASSUNTO: Gym For Life Nacional 2015 - Programa 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Federação de Ginástica de Portugal vem por este meio enviar o programa referente ao Gym for Life 

Nacional 2015, que terá lugar nos próximos dias 11 e 12 de abril de 2015, no Pavilhão Municipal do 

Bombarral. 

 

Programa – 11 abril 
 Acreditação – A partir das 7h30 
 Treinos Livres – 8h00  
 Abertura do recinto para o público – 8H15 
 Início – 9H00 
 Cerimónia de Entrega de Prémios – 13H00 

 
 Treinos Livres – 13h30  
 Abertura do recinto para o público – 14H00 
 Início – 14H45 
 Cerimónia de Entrega de Prémios – 20H00 

 
Programa – 12 abril 
 Acreditação – A partir das 7h30 
 Treinos Livres – 8h00  
 Abertura do recinto para o público – 8H15 
 Início – 9H00 
 Cerimónia de Entrega de Prémios – 13H00 

 
 Treinos Livres (Gala) – 14h30 – 15h30  
 Gala GYM FOR LIFE NACIONAL 2015 – 16H00 – 17H00 

 
Nota: Poderão existir ajustes ao programa. 

 

Horários das apresentações 
 Em anexo; 
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 No final de cada apresentação será comunicado a cada grupo um conjunto de informações técnicas 
resultante da observação, visando o desenvolvimento da mesma. As menções a atribuir são de 
Ouro, Prata e Bronze. 
 

Gala GYM FOR LIFE NACIONAL 
A Gala Gym For Life Nacional voltará a fazer parte do programa do evento. Nessa gala os grupos que 
conquistem a Menção Ouro no concurso geral voltarão a apresentar-se, desta vez para que um deles 
receba o troféu e a Menção Diamante. A organização poderá ainda convidar alguns grupos com Menção 
Prata, que na opinião dos avaliadores mereçam também estar na Gala. 
 
Cerimónias Protocolares 
 Os clubes participantes em qualquer evento da FGP devem fazer-se acompanhar do respetivo 

estandarte que será usado em desfiles e/ou cerimónias protocolares. Caso tal não aconteça será 
aplicada ao clube uma multa de 50,00€, sendo interdita a inscrição em outros eventos/competições 
até a mesma ser paga. 

 
 Acreditação  
 Todos os participantes (ginastas, treinadoras, juízes e delegados) devem ser portadores do seu cartão 

de filiado na FGP, a fim de confirmar a sua acreditação junto da organização. No momento da 
acreditação será colada uma vinheta que lhe permitirá entrar e sair do recinto de competição;  

 Caso não seja apresentado o cartão, os participantes inscritos poderão entrar no recinto de 
competição mediante o pagamento de uma coima de 5 euros;  

 Os participantes será entregue uma bolsa de plástico e a fita vermelha na acreditação, onde deverá 
ser colocado o cartão que dará acesso ao recinto. Nova bolsa e fita terão o custo acrescido de 2 
euros.  
 

Cédula de Treinador de Ginástica  
 Reforçamos a informação a todos os Treinadores de Ginástica sobre a obrigação legal de que todos 

os treinadores em funções (todas as disciplinas, estejam de momento filiados ou não e estejam a 
trabalhar em clubes filiados ou não), tenham a Cédula de Profissional de Treinadores de Desporto 
(CPTD) do Grau de Treinadores correspondentes aos escalões de prática existentes.  

 CURSO DE TREINADOR DE GINÁSTICA DE GRAU I - Participação Nacional na GpT.  
 CURSO DE TREINADOR DE GINÁSTICA DE GRAU II - Participação Internacional na GpT.  
 Mais informações em: http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=119&idMenu=53  

 
Controlo de acesso ao recinto 
 Só as pessoas devidamente acreditadas/inscritas têm acesso ao recinto da competição; 
 Só os participantes em competição, treinadores(as), elementos da organização, avaliadores e 

delegados inscritos com credencial do Clube/Grupo podem estar nos locais de acesso ao recinto de 
prova. Todas as outras pessoas têm de permanecer obrigatoriamente na bancada. 
 

http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=119&idMenu=53
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Músicas 
 Solicitamos que sejam enviadas as músicas por e-mail (gpt@gympor.com) até ao dia 3 de abril; 
 As músicas têm que estar devidamente identificadas (NOME CLUBE_NOME CLASSE); 
 Por segurança os clubes também devem ser portadores das músicas em suporte de CD. 
 Em caso de dificuldades no envio dos ficheiros das músicas poderão utilizar a plataforma 

WETRANSFER para nos enviarem as músicas.  
 

Bilheteira  

 Na presente época existem entradas pagas para o público, variando o valor por prova/sessão;  
 Este torneio realiza-se em 4 sessões (sábado manha, sábado tarde, domingo manha e domingo 

tarde) e o valor da entrada é de 4 euros por pessoa/sessão;  
 Entrada gratuita até aos 12 anos, a filiados na FGP e a portadores do Cartão Amigos da Ginástica. 

Para entrar gratuitamente nas competições com o cartão Amigos da Ginástica deve apresentar o 
mesmo na bilheteira local, junto com documento identificativo (Bilhete de Identidade/Cartão do 
Cidadão). Ser-lhe-á entregue um bilhete-convite para o evento correspondente;  

 Para adesão por favor consultem www.fgp-ginastica.pt;  
 Os bilhetes estão à venda através da bilheteira on-line e respetiva rede associada, Facebook da FGP 

e no próprio local da prova;  
 A bilheteira estará aberta 1 hora antes da competição e manter-se-á em funcionamento durante 

todo o horário da competição;  
 O sistema de emissão de bilhetes é certificado pela Autoridade Tributária e os preços incluem já o 

IVA à taxa legal em vigor (23%). Informamos também que o bilhete serve de fatura simplificada. Para 
faturas com o número de contribuinte, basta solicitar no momento da compra na bilheteira local 
para que a mesma seja impressa ou enviada para a morada correspondente;  

 No ano de 2015, 5% do resultado líquido total da bilheteira dos eventos nacionais e internacionais 
reverterá para o apoio cedido pela FGP aos familiares da Catarina Santos.  
 

Captação de Imagens  

 Os interessados em realizar captação de imagem dentro do recinto de competição, têm de solicitar 
por escrito a autorização para permanecer no recinto de competição, dentro da área reservada para 
o efeito. Esta solicitação tem de ser solicitada até 2ª feira dia 6 abril às 13h00 através do e-mail 
comunicacao@gympor.com.  
 

Refeições e Programa Turístico 

 O clube parceiro na organização deste evento, União Progressiva de Vale Covo, preparou um 

conjunto de serviços que disponibiliza a todos os participantes e que divulgamos em anexo. 

Para o serviço de refeições será montada uma tenda junto ao pavilhão onde serão servidas as 

refeições. 

 
 

mailto:gpt@gympor.com
http://www.fgp-ginastica.pt/
mailto:comunicacao@gympor.com
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Clubes inscritos 

 Associação Académica de Coimbra 
 Agrupamento de Escolas de Mangualde 
 Agrupamento de Escolas de Vouzela 
 Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul 
 Albigym-Assoc Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha 
 Associação de Moradores da Portela 
 Amadora Gimno Clube 
 Associação Qe, IPSS 
 Boavista Futebol Clube 
 Centro Shotokai de Queluz 
 Clube Atletismo Amigos de Belém 
 Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 
 Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste 
 Clube Desportivo e Cultural da Nave 
 Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga 
 Centro Atlético Póvoa Pacense 
 Clube Desportivo da Escola Secundária Alberto Sampaio 
 Clube de Ginástica de Almada 
 Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital 
 Clube Instrução e Recreio Mexilhoeirense 
 Colégio Moderno 
 Clube Nacional de Ginástica 
 Casa do Povo de Corroios 
 A.C.R.D. - Estrela de Santo André  
 Ginásio Clube do Sul 
 Ginásio Clube de Vila Real 
 Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de Figueira 
 Ginásio Clube Português 
 Ginarte 
 Grupo de Instrução Popular de Amoreira 
 Grupo Sportivo de Carcavelos 
 Hóquei Clube da Lourinhã 
 Independente Futebol Clube Torrense 
 Instituto dos Pupilos do Exército 
 Imortal Basket Club 
 Junta de Freguesia de Alcabideche 
 Lisboa Ginásio Clube 
 Espaço de Semente Clube Desportivo 
 Real Sport Clube 
 Sport Algés e Dafundo 
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 Salesianos de Lisboa 
 Sporting Clube de Torres 
 Sporting Clube de Portugal 
 Sociedade Filarmónica União Artística Piedense 
 Sport Lisboa e Benfica 
 Academia Unik Gymdance 
 União Progressiva de Vale Covo 
 União Desportiva e Recreativa da Zona Alta 
 Vitória Clube Quintinhas 
 

 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

  

Secretária-Geral 
 
 
 

(Paula Araújo) 
 

   

 
 

 


