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CIRCULAR Nº 134/21 
 

ASSUNTO: Obrigatoriedade de teste antigénio para Campeonatos Nacionais Seniores, 
Paralímpicos e Absolutos (20 e 21 de novembro 2021) 
 

Odivelas, 18 de novembro de 2021 

Exmos. Senhores, 
  

Face ao agravamento da situação Pandémica em Portugal nos últimos dias, a Federação Portuguesa 
de Judo vem por este meio informar que será obrigatório a realização de um teste antigénio a todos 
os atletas e treinadores que pretendam participar nos Campeonatos Nacionais a realizar nos dias 20 
e 21 de novembro. 
Os agentes desportivos mencionados têm duas opções para a realização dos testes: 
1)      Realizar o teste antigénio num local credenciado à sua escolha e apresentar comprovativo do 
resultado laboratorial do mesmo no momento da acreditação. O teste deve ter sido realizado 
máximo 48h antes. Os denominados autotestes não são aceites. 
2)      Realizar teste no laboratório da Faculdade de Coimbra, mediante marcação e nos horários 
abaixo indicados, tendo neste caso um custo associado de 20 euros. 
 

Sexta-feira (19/11/2021): 17:00 às 19:00 
 

Sábado (20/11/2021): 8.30-12.30 e 16:00`as 18:00 
 

Quem optar pela segunda opção, tem que solicitar a marcação dos testes através do envio de um 
email para secretaria@fpj.pt e testes@fpj.pt, indicando os nomes e o dia em que pretendem a 
marcação. O email deve ser enviado até 9:00 de sexta-feira dia 19 de novembro. 
  
Local dos testes: 
-Universidade de Coimbra, Rua Larga, Edifício da Faculdade de Medicina (Pólo I) 3000-370 Coimbra 
  
Agradecemos a compreensão para esta decisão que acreditamos ser necessária em prol da segurança 
dos nossos agentes desportivos, estamos a tentar facilitar a logística de testagem de forma a que a 
participação nas provas não seja afetada. 

  
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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