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Lisboa, 2016-03-11

Circular Nº 007/16

Assunto: Convocatória para Estágio Nacional IV – Juniores, Sub 23 e Séniores

Exmos. Senhores,
Em harmonia com os objectivos desportivos delineados para a temporada 2015/2016 e na
sequência da realização das sete primeiras etapas do processo de selecção para as Equipas
Nacionais 2015/2016, vimos por este meio convocar os atletas abaixo indicados para participarem
no estágio de preparação nº IV, agendado para os próximos dias 13 a 21 do corrente mês de
Março.

Nome dos atletas
Nuno Coelho
Jorge André Correia
Carlos Cruz
Diogo Almeida
Tiago Susano
João Oliveira
Afonso Costa
Tiago Costa
Treinadores
Mike D’Eredita
José Velhinho
Luís Faria

Clube
RCFP
RCFP
VRL
CNIDH
AAC
CG
CNS
CNIDH

Para os Júniores, o estágio decorrerá entre 18 e 21 do corrente mês de Março. Sendo os
convocados os que constam da tabela seguinte:

Nome dos atletas
Tiago Silva
Gonçalo Delgado
Dinis Costa
Inês Oliveira
Cláudia Figueiredo
Treinadores
Mike D’Eredita
José Velhinho
Nuno Coutinho

Clube
GCF
AAC
CNS
CNIDH
Cerveira

Esta escolha tem por base:
Opções da equipa técnica baseadas no facto de este ser o grupo que tem apresentado
maior regularidade em todos os momentos de avaliação e que demonstra maior potencial
de desenvolvimento a longo prazo.
O grande constrangimento financeiro da FPR que condiciona a escolha de mais atletas.

Notas:
1. A concentração para a acção terá lugar no dia 13 de Março, pelas doze horas, no
parque de campismo de Avis, tendo o seu termino dia 21 de Março, pelas quinze
horas. No caso dos Júniores, a concentração será no dia 18 de Março, à mesma
hora.
2. O transporte dos atletas estará a cargo dos convocados e das suas estruturas de
enquadramento diário. A FPR apoia esta deslocação, subvencionando os custos
directos da viagem. Isto é, o pagamento será feito mediante a apresentação de
recibos fiscalmente aceites e do formulário próprio. As despesas elegíveis incluem
combustíveis, portagens e bilhetes de transporte público;
3. As embarcações utilizadas durante o estágio serão as da FPR.

Agradeço a atenção dispensada e apresento os melhores cumprimentos,

Luís Ahrens Teixeira

