SELECÇÃO DISTRITAL - SUB 16 MASCULINOS
CONVOCATÓRIA OFICIAL
Para conhecimento geral a seguir se divulga a lista de atletas convocados para o ESTÁGIO
FINAL – PÁSCOA 2022, com vista à participação na FESTA DO BASQUETEBOL JUVENIL –
Campeonatos de Portugal Interseleções, que decorrerá em Albufeira, entre o dia 9 e 14 de
abril de 2022.
CLUBE

ATLETAS

ACADÉMICO FC

JOÃO SOUSA;

CD PÓVOA

GONÇALO FARIA; GUSTAVO SANTOS;
FRANCISCO SILVA; JORGE SILVA; LOURENÇO LEITE;

FC PORTO

MANUEL MONTEIRO; YAGO CARRERA;

SC VASCO GAMA

AFONSO BARROS; DIOGO SANTOS; JOÃO PANZO; RODRIGO FERREIRA;
EQUIPA TÉCNICA: ANDRÉ MATOS E JOÃO HENRIQUES

OBSERVAÇÕES: Os atletas DIOGO PINTO (Guifões SC) e LUÍS NETO (SC Vasco Gama) estão convidados a
permanecer e integrar o estágio final, realizando todas as actividades previstas; Nalguma eventualidade
poderão substituir um colega convocado;
REUNIÃO DE PAIS/MÃES/ENCARREGADOS(AS) de EDUCAÇÃO – 6ª feira, 18/03/2022
Auditório da Casa do Desporto (IPDJ/Porto)
(consultar convocatória em documento anexo)
SESSÕES de TREINO: Os treinos de preparação do ESTÁGIO FINAL deverão realizar-se nos dias 3, 4, 5, 6 e 7
de abril, em local e horário a confirmar/divulgar oportunamente;

Esta CONVOCATÓRIA deverá ser considerada oficial, estará disponível em www.abp.pt, assim
como será enviada por correio electrónico para todos os clubes filiados pelo que, muito
agradecemos que informem os atletas designados.

Paulo Neta
Director Técnico
Tlm.: +351 91 972 81 16
Email: areatecnica@abp.pt

Porto, 15 de Março de 2022

Caros/as Pais/Mães/ Encarregados/as de Educação
Foram já tornadas públicas as convocatórias oficiais das
Seleções que representarão a Associação de Basquetebol do Porto
na próxima edição dos Campeonatos de Portugal Interseleções/
FESTA DO BASQUETEBOL JUVENIL – Albufeira ’22, evento que
decorrerá de 09 a 14 de Abril próximo.
Gostaríamos de agradecer toda a disponibilidade e motivação
demonstrada por todos(as) os(as) atletas envolvidos(as) e muito
em particular, enaltecer o papel desempenhado por todos(as)
os(as) pais/mães/encarregados(as) de educação, cujo contributo
foi e continuará a ser decisivo para assegurarmos as melhores
condições de preparação e participação das nossas seleções.
De modo a podermos prestar todas as informações importantes,
referentes
à
participação
neste
evento
de
referência,
realizaremos uma reunião com os(as) encarregados(as) de educação
dos(as) atletas convocados(as), na próxima 6ª feira, dia
18/03/2023, pelas 21H00, no auditório da Casa do Desporto, sede
da AB Porto, sito à Rua António Pinto Machado, nº. 60, ao
estádio do Bessa).
google maps: https://goo.gl/maps/YeHUCTPEfsqMXKd36
Não falte. A v/ presença é para nós, muito importante.
Contamos convosco.
Muito obrigado.
Até 6ª feira.

Paulo Neta
Diretor Técnico
Tlm.: +351 91 972 81 16
Email: areatecnica@abp.pt

