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CIRCULAR Nº 119/21 
 

ASSUNTO: Estágios de Competição de 5 a novembro a 29 de dezembro de 2021 
 

 
Odivelas, 27 de outubro de 2021 

 
Exmos. Senhores, 
 

Vimos informar as data dos próximos Estágios de Competição, a realizar em Coimbra: 
 
COMPETIÇÃO 
 

 5 a 7 de novembro 

 12 a 14 de novembro 

 19 a 21 de novembro – Juvenis e Cadetes 

 26 a 27 de novembro 

 3 a 5 de dezembro 

 17 a 21 de dezembro 

 27 a 29 de dezembro 

 

Lembramos que os atletas a convocar, para os eventos internacionais, terá em conta a participação 
dos atletas nos Estágios. 
Os atletas inscritos na Associação do local da realização dos Estágios, não terão direito a 
alojamento, (os convocados tem direito ao almoço, o mesmo deverá ser reservado 
antecipadamente, sob pena de o pagar caso não reserve) salvo casos devidamente justificados e 
autorizados antecipadamente. 
O subsídio de deslocação a pagar aos atletas será de acordo com a Circular nº 078/21. 
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REGRAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
Todos os atletas participantes ou não, têm de obrigatoriamente preencher o formulário de 
participação até 5 dias antes do início do Estágio, sob pena de quem não cumprir os prazos, ter 
que pagar as suas despesas. 
Treinos de Competição:  https://forms.gle/4JmHCSfCEBJpbNN78 
Os testes à COVID-19 a realizar para este conjunto de treinos de competição serão realizados antes 
do primeiro treino, e sempre que a FPJ o entender esta norma pode sofrer alterações.  
Serão adotadas as medidas de segurança formuladas nas Orientações da Direção Geral de Saúde 
que estejam em vigor no período do estágio. 
 

Assim passamos a adotar as seguintes medidas: 

 É obrigatório a realização dos testes no local e horário determinado pela FPJ 

 Não é possível a apresentação de resultados dos testes que não sejam enquadrados pela 

FPJ. 

 Os valores a cobrar pelos testes serão os seguintes: 
 

o Teste Covid 19    15€ 

 O pagamento dos testes deverá ser efetuado para o seguinte  

IBAN:PT50 0007 0041 0003 5060 0077 9 e o comprovativo enviado para tesouraria@fpj.pt. 

Informamos, ainda, que estas medidas são provisórias e serão sempre ajustadas às determinações 
das autoridades desportivas e de saúde. 

Com os melhores cumprimentos e cordiais, 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

/SO 
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