
 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANAR 

• APAR 

• ANT REMO 

• ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Lisboa, 2015-05-16                 Circular Nº 62/2015 

 
Assunto: Convocatória para o Estágio de Preparação e para a Coupe de la Jeunesse 2015 

 

Exmos. Senhores, 

Em harmonia com os objetivos desportivos delineados para a temporada 2014/2015, vimos por este 

convocar os atletas abaixo indicados para participarem na Coupe de la Jeunesse, agendada para 

os próximos dias 1 e 2 Agosto em Szeged, na Hungria. Na oportunidade, convocamos também os 

mesmos atletas a participarem no Estágio de Preparação para a mesma competição a realizar em 

Avis, entre os dias 19 e 28 de Julho. 

 

Nome Clube 

Catarina Pereira Galitos 

Cláudia Pinto Infante 

Eduardo Sousa Ferroviários Barreiro 

Fernando Simões S.C. Caminhense 

Maria Francisca Castro Infante 

Gonçalo Delgado Académica 

Inês Oliveira Infante 

João Carvalho S.C. Caminhense 

João Varela Infante 



 

 

Pedro Menezes R.C. Fluvial Portuense 

Ricardo Castro Infante 

Rodrigo Silva CDUP 

Tiago Susano Académica 

José Velhinho 

Luís Fonseca 
Treinadores da Equipa Técnica Nacional 

                        

Notas:  

1. A concentração para o Estágio de Preparação terá lugar no dia 19 de Julho pelas 16:00, no 

Clube Náutico de Avis; 

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. O estágio será interrompido ao final do dia 27 de Julho para que os atletas que o desejem 

possam ir a casa (a expensas próprias) antes da viagem de avião para Szeged. Os demais 

permanecerão em Avis, sendo transportados para Lisboa no dia 28 de Julho; 

4. A concentração para o voo de ida para a Hungria para os atletas que interrompam o estágio 

terá lugar no dia 28 de Julho às 17:30 em local a informar pela equipa técnica nacional 

durante o estágio; 

5. Sem prejuízo do exposto no ponto 2 a FPR está a desenvolver esforços no sentido de 

assegurar transporte com os elementos da Equipa Técnica a partir da região norte do país 

para Avis no dia 19 de Julho, e de Lisboa para a região norte do país no dia 3 de Agosto, 

data de regresso da Hungria. Este transporte deverá ser articulado directamente com a 

equipa técnica nacional.  

 

Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

Luís Ahrens Teixeira 


