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CIRCULAR Nº 01/2021 

 

 

DISTRIBUIÇÃO: Clubes inscritos Torneio Zonal Norte, Associais Territoriais Norte 

ASSUNTO: Torneio Zonal Norte, Normas de participação 

 

 

No sentido de clarificar as informações que têm vindo a ser divulgadas e 

de igual forma, procurando criar as condições necessárias à boa realização do 

Torneio Zonal Norte 2021, deixamos à vossa consideração a informação abaixo 

descrita (em complemento à circular FPN 48/2021). 

 

O Evento em assunto, a realizar nas Piscinas Municipais de Ponte da Barca, pelos 

dias 17, 18 e 19 de Dezembro, próximo, estará sujeito a condicionantes 

específicas.  

 

Procurando a salvaguarda da saúde pública, nomeadamente participantes, todos 

os envolvidos na logística e apoio à competição, bem como a população em geral, 

que poderá direta ou indiretamente interagir com as comitivas e staff. O 

Município, perante a situação de calamidade, consequência da conjuntura de 

saúde pública que atravessamos, impôs para além do rigoroso cumprimento das 

regras e orientações da DGS, as especificidades abaixo transcritas: 

 

- O complexo de piscinas abrirá 2 horas antes do início de cada sessão; 

 

- É permitido a cada equipa, fazer-se acompanhar por um máximo de: 1 

treinador, 1 delegado e 1 fisioterapeuta; 
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- O acesso às instalações desportivas, independentemente da sua categoria, 

(Atletas, equipas técnicas e/ou executivas, Staff, Arbitragem) será condicionado, 

ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

 

A) apresentação de teste antigénio (TRAg) negativo realizado até 24H 

antes da entrada na competição, com a devida acreditação legal (de laboratório, 

profissional de saúde, técnico farmacêutico, etc…); 

Ou 

Teste PCR Negativo, realizado até as 72H anteriores à competição; 

Ou 

Certificado Digital de Recuperação; 

 

B) Ao requisito anterior, e sem o seu prejuízo, deve igualmente ser 

apresentado Certificado Digital de Vacinação à COVID-19, válido (considerável 

em suporte digital e/ou impresso); 

 

C) A entrada dos agentes desportivos é permitida apenas perante a 

apresentação do Cartão FPN ou credencial emitida pela FPN e/ou ANMinho para 

o efeito; 

 

D) À entrada, cada equipa tem obrigatoriamente que facultar o Termo de 

Responsabilidade de Equipa, disponível no site da ANMinho (www.anminho.pt), 

devidamente assinado e carimbado em papel timbrado próprio da instituição; 

 

- Não se encontra autorizado o acesso de Público (o evento irá decorrer à porta 

fechada); 

 

- O acesso ás Piscinas, só será permitido, a partir do dia 17, para 

aquecimentos/treinos, nos moldes abaixo descritos: 

http://www.anminho.pt/
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Sexta-feira: 

Treino de adaptação: 10H30/12H00 (máximo de 10 nadadores por pista) 

 

1º Período: 14H30/15h05 (máximo 10 nadadores por pista) 

2º Período: 15h10/15H45 (máximo 10 nadadores por pista) 

 

Sábado - (sessão da manhã) 

1º Período: 08h00/08h35 (máximo 10 nadadores por pista) 

2º Período: 08H40/09H15 (máximo 10 nadadores por pista) 

 

Sábado - (sessão da tarde) 

1º Período: 15h00/15h35 (máximo 10 nadadores por pista) 

2º Período: 15H40/16H15 (máximo 10 nadadores por pista) 

 

Domingo - (sessão da manhã) 

1º Período: 07h30/08h05 (máximo 10 nadadores por pista) 

2º Período: 08H10/08H45 (máximo 10 nadadores por pista) 

 

Domingo - (sessão da tarde) 

1º Período: 14h30/15h05 (máximo 10 nadadores por pista) 

2º Período: 15H10/15H45 (máximo 10 nadadores por pista) 

 

De forma a auxiliar ao cumprimento dos requisitos de acesso impostos, 

estará montada uma estrutura de testagem gratuita, sita no Edifício da Casa da 

Cultura, Rua dr. Joaquim Moreira de Barros n.º 40, 4980 – 020 Ponte da Barca, 

cerca de 200m das Piscinas Municipais. 

 

Nas datas e horários abaixo descritos: 
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Dia 16 – 14H00 às 18H00 

 

Dia 17 – 10H00 às 12H00 

 

Dias 17 e 18 – 14H00 às 23H00 

 

Dia 19 – 10H00 às 12H00 

 

Aos interessados deverão fazer chegar à ANMinho, ainda no dia de hoje, até às 

18H00 através do endereço anminho@gmail.com, clube e número total de testes 

a requerer. 

 

Deverão os participantes do evento cumprir e fazer cumprir todas as normas das 

Piscinas Municipais de Ponte da barca, bem como o Manual de Procedimentos 

para o Torneio Zonal (consultar em www.anminho.pt). 

 

 

Viana do Castelo, 16 de Dezembro de 2021, 

 

Pela Associação de Natação do Minho  

O Presidente da Direcção, 

 
 

(Pedro Miguel Queirós Meira Cruz ) 
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