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Projetos das Seleções Jovem e Sénior de Orientação Pedestre

Ex.mos Srs.
Vimos por este meio divulgar os Projetos das Seleções Jovem e Sénior de Orientação Pedestre para o ano 2012.
A FPO solicita a todos os interessados a melhor compreensão para a divulgação dos Projetos nesta data mas, como
é do conhecimento público, tal só pode acontecer após a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento pela
AG/FPO. Acrescem, no caso presente, as dificuldades impostas pela necessidade de gerir uma multiplicidade de
variáveis relacionadas com este processo, nomeadamente o empenho de todos os implicados em arquitetar um
plano que responda da melhor forma às aspirações de técnicos e atletas com vista à obtenção de resultados no
plano internacional, num panorama de constrição financeira geral fortemente condicionante de projetos de
desenvolvimento.
Os Projectos são a intenção mínima da Direção da FPO que pode sofrer ajustamentos após a negociação com o
principal parceiro (o Instituto do Desporto de Portugal, I.P.).
Os técnicos que irão compor a Comissão Técnica de Orientação Pedestre são:
- Bruno José Moita Calafate Nazário (Seniores);
- Norman Mevin Jones (Jovens);
- Helder da Silva Ferreira
Aproveitamos também para convocar todos os atletas dos Grupos de Seleção Jovem e Sénior para uma reunião
com a Direção da FPO no fim-de-semana da prova Taça de Portugal “I Meeting de Arronches” dias 14 e 15 de
Janeiro de 2012.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da FPO,

Augusto da Silva de Almeida
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