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ÉPOCA 2011/2012
DATA: 2012-03-26

TORNEIO INTER-SELEÇÕES
Vimos por este meio enviar a convocatória para o Inter-seleções, a
realizar-se nos dias 31 de março e 1 de abril de 2012, no pavilhão Municipal de
Vagos.
Os equipamentos, serão entregues no sábado, juntamente com uma
mochila. As equipas devem estar uniformes, daí pedirmos a colaboração de
todos nesse sentido. No domingo deverão devolver todo o equipamento dentro
das respetivas mochilas aos responsáveis da ATMA.
Para as equipas “B”, informamos que o custo de dormida (sábado para
domingo), almoços e jantar (sábado) dos dois dias é: 20 €. Este valor deve ser
entregue no dia 31 de março, antes do início dos jogos. O transporte de casa
para Vagos, na manhã de sábado e no final dos jogos no domingo é da
responsabilidade de cada atleta. Os atletas que não quiserem passar a noite
em Calvão, devem avisar a ATMA até quarta-feira, dia 28 de março, caso
contrário as reservas serão feitas segundo estes moldes.
Devido à pouca distância entre Vagos e suas casas, a dormida e
deslocação dos atletas e treinadores da Casa do povo de Oliveirinha e Colégio
de Calvão é da responsabilidade de cada um.
A dormida, para todos os atletas e treinadores, será feita no Colégio de
Calvão e devem trazer, cada um, um saco cama, ou lençóis, para ficarem nas
camaratas do Colégio. O transporte do Colégio para o Pavilhão e vise-versa,
de todas as equipas, será assegurado pela ATMA.
Tendo em conta que haverá uma prova individual, a direção da ATMA
resolveu inscrever um quarto elemento na maioria das equipas, dando a
possibilidade de mais atletas de Aveiro participarem nesta prova. Os quartos
elementos das equipas “A” (assinalado a vermelho) também participarão nas
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mesmas condições dos atletas das equipas “B”, ou seja, têm de pagar as
despesas acima referidas.

Será enviada mais informação sobre o transporte e horários, logo que
sejam divulgados os mapas de jogo pela Federação.

CADETES MASCULINOS A

JUNIORES MASCULINOS A

CADETES FEMININOS

Gonçalo Amorim – Sang.

João Brandão – CPO

Eduarda Pereira – LFCL

André Neto – Calvão

Rui Ferreira – LFCL

Flávia Neto – CPO

Gonçalo Brandão – CPO

Carlos Ferreira - LFCL

Rita Oliveira – CPO

Marco Silva – LFCL

Dalila Rato - LFCL

CADETES MASCULINOS B

JUNIORES MASCULINOS B

TREINADORES

Jorge Sá – LFCL

Paulo Moreira – Sang

ALEX PORTILLIA

Carlos Rocha – CPO

Diogo Lima – LFCL

BRUNO SILVA

Emanuel Teixeira - CPO

Domingos Santos – Sang.

JOSÉ CARLOS

João Resende – CR Arada

Bruno Almeida – CR Arada

LEILA RATO

DIRETOR TÉCNICO: ANTÓNIO RATO
PRESIDENTE: CELESTE RATO
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