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Exmos. Senhores 

É com enorme satisfação que lhe comunicamos que a Ginástica vai poder voltar a ter 

espetadores. A par das outras modalidades desportivas e enquadrados no contexto em que 

vivemos, vai ser possível a partir deste fim de semana, nas competições em que quer o 

local/infraestrutura, quer a DGS o permitam, voltarmos a estar todos juntos a assistir e a apoiar 

a Ginástica.  

Apesar do esforço organizacional e financeiro que esta decisão comporta para a Federação 

de Ginástica de Portugal, tudo faremos para que haja público no máximo de competições 

possível. Contamos convosco para, no cumprimento das regras, dar alento aos nossos Ginastas 

que tanto merecem. 

No entanto, devemos informar que devido aos locais já alocados para os diversos eventos 

do calendário, num momento em que os espetadores não eram permitidos nos recintos, não nos 

é possível garantir no imediato, essa abertura, em todas as ações. E isto por razões tão diversas 

como sejam: pavilhões sem bancadas, ou pavilhões com administração de Câmaras Municipais 

que não autorizam essa abertura. 

Estamos já a desenvolver esforços tendentes à breve resolução desta situação. Pedimos, 

no entanto, a compreensão de todos, uma vez que o nosso querer é comum no sentido de voltar 

a ver e sentir o apoio dos espetadores, em todos os eventos gímnicos e a todos os nossos 

ginastas. 

A Diretora Executiva 
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