
 
 

 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

Lisboa, 2016-12-28 Circular Nº 063/16 

 
Assunto: Convocatória para Estágio Nacional #2 

 

Exmos. Senhores, 

 

Em harmonia com os objectivos desportivos delineados para a temporada 2016/2017, vimos por 

este meio convocar os atletas abaixo indicados para participarem no Estágio Nacional II, agendado 

para os próximos dias 05 a 15 de Janeiro de 2017. 

 

Atletas para estágio de 12 a 15 de Janeiro 

   390 Nuno Mendes Sporting 

904 Carlos Cruz VR Lima 

1054 Nuno Coelho Fluvial 

362 Pedro Fraga * Sporting 

849 Eduardo Sousa Académica 
 

Atletas para estágio de 5 a 15 de Janeiro 

   1360 Afonso Costa CN Setubalense 

1428 João Oliveira Galitos 

488 Diogo Coelho Sport CP 

853 Diogo Almeida Infante 

1359 Dinis Costa CN Setubalense 

57 Gonçalo Delgado * Académica 

406 Cláudia Figueiredo Cerveira 

110 Inês Oliveira Sport CP 

503 Tiago Silva Praia Mira 
 

(*) Atletas que, à data da convocatória, ainda não tinham realizado o teste de selecção. 
   
         



 
 

 

 

1) Os atletas Juniores e Sub-23 terão um estágio mais longo do que os Séniores; 

 

2) Isso deve-se a várias razões, designadamente: 

a) O mundial de Seniores é no final de Setembro, ou seja, ainda estamos cedo na época para 

este grupo; 

b) O Programa Olímpico para 2020 apenas será definido em Fevereiro de 2017, havendo 

portanto ainda muitas opções em aberto; 

c) Aproveitar o “momento” de crescimento dos Sub-23 e Juniores para reforçar e dinamizar o 

trabalho com este grupo. 

 

3) A concentração para a acção terá lugar no dia 05 de Janeiro, pelas 11.00 horas, no Parque de 

Campismo de Avis, tendo o seu término no dia 15 de Janeiro. 

 

4) 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; 

 
 

5) As embarcações utilizadas durante o estágio serão as dos clubes, uma vez que haverá testes 

de água no final. O transporte das embarcações poderá ser coordenado com o José Velhinho. 

 

 

Agradeço a atenção dispensada e apresento os melhores cumprimentos, 

 

 

                O Presidente 

 

 

            Luís Ahrens Teixeira 

 


