
 

 

 

COMUNICADO 

Retoma da atividade desportiva – Futebol, 19/04/2021 

Ex mos, Sócios, Atletas, E. de Educação, técnicos 

1º)- Desde 15 de Janeiro/2021 que o CDPinhalnovense tem a sua atividade desportiva de futebol 
de Formação suspensa, tendo em conta o confinamento decretado pelo Governo, sustentadas 
nas medidas de orientação da DGS; 

2º)-Derivado à melhoria de contágios registados nas últimas semanas, a DGS atualizou as 
medidas ao Desporto coletivo, onde se inclui o futebol de formação, permitindo retomar os 
treinos a partir de 19 de abril próximo e a competição no primeiro fim- de-semana de maio. 

3º)-No entanto os treinos e a competição, ainda está pendente de sobre a “obrigatoriedade” de 
todos os Agentes Desportivos apresentarem testes negativos COVID-19, nas últimas 72 horas ao 
início da atividade; 

4º)-Através de contactos permanentes, para uma solução de cumprimento das Orientações da 
DGS, salvaguardando o interesse de todas as partes, o CDPinhalnovense tem uma solução 
própria, que consiste na testagem massiva nas nossas instalações por empresa certificada, a levar 
a efeito dia a 17/abril das 09h30, com limite de inscrições e conforme condições a esclarecer na 
Secretaria, assim: 

a) Os treinos regulares do Futebol de formação retomam a 19 de abril de 2021, conforme horário 
estabelecido no início da época desportiva; 

b) Todos os atletas deverão, antes da inscrição para o teste COVID-19, previamente contactar a 
Secretaria do Clube, para regularizar a sua situação, conforme regulamento interno, no horário 
17,30h/20,30h, de 2ª a 6ª, ou ainda através do mail, cdpinhalnovense@outlook.com. 

Nota: Entretanto, as ações de formação no âmbito da Certificação/FPF, não têm parado via 
Online, já a foram realizadas duas ações, “Leis do jogo-Futebol” e “Integridade e Direitos 
humanos” e oportunamente serão realizadas mais duas ações Online, “Prevenção de Lesões” 
(5ª feira, dia 15/4 - 19h30) e “Nutrição no Desporto”( 6ª feira, dia 16/4, 19h45) 

Pinhal Novo 13/04/2021 

A Direção 


