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CIRCULAR nº 03/21/DIR 
Lisboa, 14 de Outubro de 2021 
 

COMUNICADO 
Assistência de Público nas Competições ADJL 

 

Exmos. Senhores, 

A direção do Parque de Jogos 1º de Maio, entidade responsável pelo Pavilhão Multidesportivo onde se 

realizam as competições da ADJL, autorizou público nas competições mediante o cumprimento dos 

seguintes pressupostos: 

• A lotação do pavilhão permitida (para a ocupação da bancada pelos espectadores) é de 40 

lugares, excluindo a primeira fila uma vez que importa salvaguardar, a existência de espaço de 

circulação que garanta a distância de segurança entre os espetadores; 

• O acesso ao recinto obriga a apresentação de Certificado Digital de Vacinação ou teste 

laboratorial Tag (prazo 48h) ou PCR (prazo 72 h), em conformidade com plano e orientações 

setoriais específicas da DGS. Não são aceites autotestes; 

• As portas aos espectadores abrem às 09h00; 

• A entrada dos mesmos será efetuada por ordem de chegada. Caso a lotação máxima seja 

atingida, não serão permitidas mais entradas; 

• A zona da bancada destinada aos espectadores será segregada em relação à zona da bancada 

destinada aos atletas e organização. O acesso à bancada destinada aos espectadores deverá ser 

efetuada pela porta de emergência norte e o acesso à bancada destinada aos atletas e 

organização deverá ser efetuada pela porta de emergência sul; 

• Uma vez que o espaço não dispõe de lugares individuais sentados, estarão delimitados os 

mesmos por fitas colocadas pelo Parque de forma a salvaguardar a contagem dos lugares; 

• A utilização de máscara facial é obrigatória; 

• É indispensável a higienização das mãos sempre que possível; 

• Na zona da bancada afeta aos espectadores não deverá haver lugar à ingestão de 

alimentos/bebidas (exceto por condições de saúde) dentro do pavilhão; 

• Os WC disponíveis para os espetadores são os que se encontram no exterior do pavilhão. 
 

A Direção da ADJL 

 


