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CIRCULAR Nº 0079/2021         Lisboa, 27 de abril de 2021 

DISTRIBUIÇÃO: ATs e Clubes com Ginástica Acrobática 
ASSUNTO: Ginástica Acrobática – retoma da atividade em pleno | testes laboratoriais para  
                      SARS-CoV-2 (TRAg) 
 
Exmos. Senhores, 
 
De acordo com a estratificação de risco de contágio por SARS-CoV-2 para cada modalidade 
desportiva ou disciplinas competitivas formais, a Ginástica Acrobática foi classificada como 
sendo de “alto risco”. Por este motivo, a sua prática em pleno só será possível na próxima fase 
de desconfinamento, ou seja, a partir do dia 3 de maio. 
 
A DGS determina (nº 23 da Orientação nº 36/2020, atualizada a 17/04/2021) que para a retoma 
das atividades, todos os praticantes dos escalões de formação (Infantis, Iniciados e Juvenis) de 
Ginástica Acrobática, são obrigados a apresentar um resultado negativo num teste laboratorial 
para SARS-CoV-2 (TRAg – Testes Rápidos de Antigénio), nas 72 horas anteriores ao início das 
atividades.  
 
Reconhecendo as dificuldades dos Clubes, a Federação de Ginástica de Portugal vai fornecer os 
testes rápidos de antigénio – zaragatoa nasofaríngea (a aplicar por técnicos de saúde) – 
necessários para esta fase de retoma da atividade. Estes destinar-se-ão a todos os ginastas, 
praticantes de Ginástica Acrobática dos escalões de formação e devidamente filiados na época 
em curso.  
 
Para tal, até ao próximo dia 30 de abril, cada Clube deverá requisitar a quantidade de testes 
necessários para aplicação nos seus ginastas, indicando especificamente, as quantidades por 
escalão etário (Infantis, Iniciados, Juvenis). Os testes deverão ser requisitados por email 
simples,  

• Para: paula.araujo@gympor.com 
• Cc: teresa.loureiro@gympor.com  

 
A entrega dos testes requisitados será articulada com as respetivas Associações Territoriais, 
mediante informação aos Clubes interessados. 
Melhores cumprimentos, 

O Presidente 

 
Luís Arrais 


