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CIRCULAR Nº 0156/2022  Lisboa, 22 de junho de 2022 

DISTRIBUIÇÃO: ATs e Clubes 

ASSUNTO: Taças do Mundo (ACRO; AER; TRA) 2023 – Processo de candidaturas 

 

Exmos. Senhores,  

Encontra-se aberto pela FIG, o processo de candidaturas à organização de etapas de 

Taças do Mundo e Challenge Cups nas várias disciplinas para o ano de 2023. O prazo 

definindo como data final de candidatura das Federações Nacionais, é o dia 30 de junho 

(documentação em anexo).  

À semelhança de anos anteriores estabelece-se, por este meio, o processo de concurso 

interno, relativo às coorganizações das etapas das Taças do Mundo a realizar em Portugal 

nas disciplinas de Ginástica Acrobática, Ginástica Aeróbica e Ginástica de Trampolins, para os 

Clubes/Associações Territoriais eventualmente interessados em se estabelecerem como 

parceiros nestas organizações.  

Assim, junto se envia o caderno de organização relativo às etapas das Taças do Mundo 

de Ginástica Acrobática, Ginástica Aeróbica e Ginástica de Trampolins a organizar em 

Portugal no ano de 2023.  

O período de candidaturas decorre até ao dia 27 de junho, impreterivelmente e o 

processo deverá, obrigatoriamente, ser entregue completo e em formato digital enviado 

para: isabel.falcao@ginastica.org.   

Até ao dia 29 de junho serão analisadas pela FGP, as propostas recebidas e tomada a 

decisão sobre a aceitação ou não das candidaturas. No caso de haver mais de uma 

candidatura para o mesmo evento/na mesma disciplina e todas aceites, as mesmas serão 

priorizadas.  
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No dia 29 de junho serão informadas as entidades candidatas sobre o resultado da 

análise das candidaturas. No dia 30 de junho far-se-á a submissão das candidaturas à FIG. 

 

Cumprimentos, 

A Diretora Executiva 

 
(Teresa Loureiro) 
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