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COMUNICADO PÚBLICO 
 
Lisboa, 14 de Janeiro 2013  
 

 
Às associações, clubes, treinadores, juízes, ginastas e familiares, 
 
Queremos agradecer às cerca de 700 pessoas que pagaram bilhete para assistir às provas do 
Torneio José António Marques de Trampolins em Mem Martins, e da Taça de Portugal de Ginástica 
Rítmica em Sto. Tirso, pela colaboração e bom exemplo. A nossa garantia, mais uma vez, de que a 
receita reverte integralmente para projetos de apoio aos ginastas e aos clubes. 
 
No entanto, existem situações a lamentar. No dia 12 de Janeiro, no Torneio José António Marques, 
um grupo de cerca de 20 pessoas forçou a entrada no pavilhão da Escola Ferreira de Castro. Por erro 
nosso, porque pensámos que a situação nunca chegaria a este ponto, não solicitámos 
antecipadamente polícia para o local. Os voluntários do controlo de entrada não puderam impedir a 
entrada, uma vez que não tinham autoridade para o fazer e poriam em perigo a sua integridade física. 
O grupo de cerca de 20 pessoas entrou, permaneceu no recinto e assistiu às provas. Algumas das 
pessoas do grupo vangloriam-se agora do feito, publicamente, inclusive na página do facebook da 
FGP. As nossas desculpas aos que pagaram para ver o torneio, aos voluntários, a todos os que 
tiveram que assistir a estes momentos, e aos nossos seguidores da página do facebook. 
 
Ontem, dia 13 de Janeiro, um grupo de 12 pessoas voltou a forçar a entrada no pavilhão, mas desta 
vez a polícia já esteve presente e já procedeu à identificação dos intervenientes. Durante os dois 
dias, à porta do pavilhão do torneio, foram feitos apelos ao não pagar para entrar. A tudo isto 
assistiram os ginastas de todas as idades. As mesmas pessoas que afirmam não terem pago para 
entrar, sugerem também publicamente e entre todas as acusações (ver página 
facebook.com/ginasticaportugal), que os filhos dos pais que pagaram para entrar, terão sido 
beneficiados na classificação pelos juízes de prova. 
 
A Federação de Ginástica de Portugal reprova totalmente estas atitudes, que prejudicam muito mais a 
Ginástica e os seus praticantes, do que a federação. Atitudes que demonstram total falta de respeito 
por todos os participantes da prova e organização, e não só pela federação. Lamentamos que a 
imagem da Ginástica fique associada a incidentes deste género. Os prejuízos são irreparáveis. A 
FGP fará tudo o que estiver ao seu alcance para que isto não volte a acontecer e para que os 
intervenientes sejam responsabilizados. 
 
Nunca a FGP impediu manifestações de desagrado ou censurou críticas, mesmo as destrutivas, no 
total respeito pela liberdade de expressão de cada um. Pelo contrário, sempre colocámos à 
disposição todos os instrumentos para que nos fizessem chegar todas as opiniões. Inclusive, a porta 
da FGP esteve sempre aberta a quem, por bem, quis procurar explicações mais detalhadas ou 
demonstrar o seu desagrado de forma civilizada. Todos os argumentos válidos e críticas construtivas 
que nos chegam, são naturalmente alvo de reflexão e análise. Não é necessário forçar entradas e pôr 
em perigo a integridade física de pessoas que nada têm a ver com a implementação da medida, 
comportamento que envergonha a comunidade gímnica e no qual acreditamos que a maioria não se 
revê, nem assume como seu. 
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No dia 7 de Janeiro publicámos uma circular onde, de forma sucinta, explicámos as nossas razões 
para a implementação das medidas, que foi alvo de contestação, mas também de apoio. Porque 
levamos muito a sério o contributo e o esforço que os pais e familiares fazem para que os seus filhos 
possam praticar a modalidade, continuamos a trabalhar todos os dias para melhorar. Haverá com 
certeza espaço para novos esclarecimentos, mas não avulso ou em respostas a comentários no 
facebook sobre esta questão. 
 
Porque o bom nome da Federação de Ginástica de Portugal e do seu Presidente estão em causa, 
sentimos também necessidade de esclarecer a situação com o jornal Record. No passado dia 10 de 
Janeiro, o jornal Record publicou uma notícia breve, a dar conta do desagrado de um grupo de 
familiares. Na mesma notícia, afirmou que "apesar de todos os nossos esforços não foi possível 
contactar João Paulo Rocha, Presidente da FGP", com a leitura possível de que a federação e o seu 
presidente não quiseram prestar declarações ou quiseram fugir à responsabilidade de informar o 
público. Ainda que não nos tivesse conseguido contactar, o esclarecimento sobre as razões da FGP, 
assinado pelo presidente, estava publicado desde dia 7, não havendo por isso razão para que não 
fosse incluída a posição da federação na notícia. 
 
Nem a FGP, nem os seus dirigentes ou colaboradores têm qualquer registo de tentativa de contacto 
antes ou no dia 9, dia final de elaboração da notícia. Temos muitas de dia 10. Após publicação da 
notícia, foram por 3 vezes pedidas ao jornal Record as provas que o jornalista publicamente, na 
página do facebook da FGP, afirma ter. Até à data, 14 de Janeiro, ainda não foram apresentadas e 
continuamos à espera. A política de comunicação da FGP tem sido de máxima abertura, na tentativa 
de obter a maior visibilidade, sempre à procura de oportunidades para falar. Teríamos ficado muito 
satisfeitos se no dia 9 também nos tivesse sido dada essa oportunidade. 
 
Voltamos a agradecer a todos aqueles que com os seus bons exemplos e boas práticas, contribuem 
para que possamos refletir, melhorar e desenvolver a Ginástica. 
 
 
 
 
 
 
João Paulo Rocha 
Presidente FGP 


