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TORNEIO INTER-SELEÇÕES
A ATM Aveiro vai participar no Inter-seleções, a realizar-se nos dias 31 de março e 1
de abril de 2012, no pavilhão Municipal de Vagos.
Devido à falta de verbas que todas as Associações estão a sofrer, inclusive a própria
Federação, a direção da ATMA decidiu pagar todas as despesas dos treinadores e das equipas
“A” de cada classe, tendo que, os atletas das equipas “B” pagarem as suas despesas de
transporte, alojamento, se necessário, e de alimentação. A ATMA paga exclusivamente as
suas inscrições e fornece os equipamentos. Esta medida está em consonância com o que a
atual direção da FPTM tem praticado nas suas convocatórias para as seleções, pretendendo
com isto dar a oportunidade a todos de participar.
Pedimos a todos que entendam esta situação e que colaborem na medida do possível.
Assim, estão convocados, para esta prova, os seguintes atletas e treinadores, tendo os
atletas das equipas “B” que informarem a ATMA, até 2 de março, se pretendem participar, ou
não, dentro das condições apresentadas.
Informamos que ainda não é certo a participação dos infantis nesta prova, daí a não
designação dos convocados nesta classe, já que estão condicionados pelo número de
inscrições existentes nas restantes classes. Se existir prova para esta classe, a ATMA
inscreverá uma equipa A e possivelmente uma equipa B, nas mesmas condições que as
apresentadas acima.
Caso não haja prova de infantis, a ATMA apresentará uma ou duas equipas de cadetes
femininos e possivelmente uma de juniores femininos e também uma equipa C de juniores e
cadetes masculinos, se a Federação autorizar.
CADETES MASCULINOS A

JUNIORES MASCULINOS A

TREINADORES

Gonçalo Amorim – Sang.

João Brandão – CPO

ALEX PORTILLIA

André Neto – Calvão

Rui Ferreira – LFCL

BRUNO SILVA

João Santos – Calvão

Carlos Ferreira - LFCL

JOSÉ CARLOS

CADETES MASCULINOS B

JUNIORES MASCULINOS B

Carlos Rocha – CPO

Paulo Moreira – Sang

Jorge Sá – LFCL

André Dinis – Calvão

Emanuel Teixeira - CPO

Diogo Lima – LFCL
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