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Nº Referência: 0016/2022 DATA: Almada, 31 de janeiro de 2022 

DESTINATÁRIOS: Associados  

ASSUNTO: I Gym For Life Distrital  
 

 
Exmos.(as). Senhores(as), 

Vimos por este meio enviar alterações às informações sobre as competições em epígrafe. 

 

EVENTO: I Gym for Life Distrital 

 

DATA: 5 de fevereiro de 2022 

 

LOCAL: Complexo desportivo de Santa Marta do Pinhal 

   (Av. Vieira da Silva 53, 2855-578 Corroios) 

 

 

• Clubes participantes: 

 
GDA - Grupo Desportivo de Alfarim 

 SFUAP – Sociedade Filarmónica União Artística Piedense  

 SRBBV - Sociedade Recreativa do Bairro da Bela Vista 

  

 

Programa de competição – 5 de fevereiro de 2022 – Domingo 

 

 

 

19h15 Entrada do Recinto 

19h30 – 19h45 Passagem de Aquecimento 

19h45 – 20h15 Exibições 

20h15 – 20h30 Menções e Entrega de Diplomas  



Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal 
Fundada	em	1988							-							Instituição		de		utilidade		pública			
Decreto		de		lei		nº		391/2007		L					Despacho		nº		31454/2008	

	Filiada	na	Federação	de	Ginástica	de	Portugal	
Medalha	de	Bons	Serviços	da	FGP	
	

	

			Telefone	933780736  -			email		AGDS:			direcao@agds.pt							-					AGDS		NIPC:		502		138		220	
	

 

O plano de contingência tem de ser respeitado. 

Generalidades: 

• Por segurança, os clubes devem trazer as músicas em formato físico – pen ou cd – no 

dia da competição. 

• As treinadoras devem estar filiadas na presente época na FGP na função que 

desempenham na prova, caso contrário a sua permanência no recinto de competição e 

aquecimento não será autorizada. 

• Circulação no recinto de prova: apenas poderão circular na zona de aquecimento e 

competição: treinadoras credenciadas para a competição (não é permitido um número de 

treinadores por clube, superior ao número de ginastas em competição), ginastas em 

prova; membros da Direção AGDS ou da organização de prova. 

• A circular na zona de competição e restantes espaços devem ser respeitadas todas as 

indicações assim como a manutenção da distância e o uso de máscara. 

• O publico só poderá assistir com o certificado de vacinação ou teste realizado, terá de 

estar sempre de máscara.  

• Os delegados têm acesso exclusivamente ao seu espaço no pavilhão. 

 

Ordem de Passagem 
 
 

	
Aquecimento	

	

1	
	

GDA	
	

2	 SFUAP	 3	 SRBBV	

	
Exibições	

	

1	
	

GDA	
	

2	 SFUAP	 3	 SRBBV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 António Bidarra Andrade 

        (Presidente da Direção) 


