
Caros professores e atletas.

Como é do conhecimento geral, a organização de um campeonato com as características do Na-
cional Open de Jiu-Jitsu nos tempos que hoje correm é um desafio constante. 

Para além de termos de trabalhar para poder fornecer um campeonato com a qualidade habitual, 
há também um conjunto de obrigações, associadas às questões legais relativas à pandemia pro-
vocada pela doença COVID-19, que somos obrigados a cumprir para podermos realizar o evento. 
Estas obrigações, devido às constantes alterações das Resoluções do Conselho de Ministros e das 
Orientações da DGS, estão sempre a mudar. Este comunicado pretende informar a comunidade 
sobre o ponto de situação à data de hoje:

Uma vez que ainda não recebemos qualquer resposta por parte da DGS com o parecer relativa-
mente ao campeonato das crianças dos 4 aos 15 anos, e dado que esgotámos o tempo necessário 
para que a organização fosse feita com qualidade e para que os atletas (e pais) pudessem prepa-
rar o campeonato de forma adequada, decidimos, infelizmente, não realizar o Nacional Open de 
Jiu-Jitsu nas categorias de idade de pré-mirim a infanto-juvenil, inclusivé. Desta forma o evento 
decorrerá apenas no dia 11 de dezembro.

Relativamente ao Nacional Open de Jiu-Jitsu nas categorias de idade de juvenil até masters, por 
imperativos legais, fomos obrigados a elaborar um plano de contingência por causa da COVID-19 
para que as autoridades de saúde dessem parecer favorável à realização do evento. Tal parecer foi 
emitido apenas na passada quinta-feira, dia 25 de novembro. Porém, nesse mesmo dia, houve uma 
reunião do Conselho de Ministros, da qual resultaram alterações que implicaram uma nova atuali-
zação do plano e nova sujeição deste à aprovação das autoridades, algo que fizemos prontamente. 
Neste momento aguardamos novo parecer, que contamos para breve. 

Chamamos a atenção que, atualmente, para acesso ao pavilhão de público e atletas existe a obri-
gatoriedade de apresentação de certificado digital válido e realização de teste rápido à COVID-19 
elaborado por um profissional de saúde, pelo que na entrada do pavilhão estarão profissionais de 
saúde para que todos possam fazer o teste. Cada teste terá um custo de 4€.
Em breve disponibilizaremos o plano de contingência.

Assim que existirem outras novidades voltaremos ao vosso contacto.

Saudações desportivas, 

                                                                                Augusto Pedro de Oliveira Alves da Silva
                                                                                                                    (Presidente da FPJJB)
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