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Informa-se que se irá realizar no dia 5 de Março de 2016, das 13h45 às 16h00, na piscina do 
Multidesportivo do Estádio Alvalade XXI, pertencente ao Sporting Clube de Portugal (SCP), o 
estágio de preparação da Seleção Regional ANL de Sub 17 masculinos.  

 
A orientação técnica do mesmo, estará a cargo do DTR PA – Paulo Melo e do Treinador das 

Seleções Regionais – Jairo Campos. 
 
O objetivo do estágio será o de, observar os atletas convocados e consequentemente selecionar 

a equipa que irá representar a Seleção Regional de Sub 17 masculinos, na competição Inter-
Seleções que irá ocorrer em Vila Meã, nos dias 19 e 20 de Março de 2016. 

 
Os treinadores dos atletas convocados, estão convidados a assistirem ao referido estágio. A lista 

de convocados, encontra-se em anexo à presente Circular. 
 
Será enviado um documento editável, via correio eletrónico, a todos os dirigentes dos clubes com 

atletas selecionados para o estágio, para preenchimento e envio de retorno ao DTR. 
 

 
 

 Informa-se que, na sequência da publicação do documento intitulado Organização de Provas, 
incluído no Comunicado FPN nº6 de 12/02/2016 e na ausência de informação relativa à 
Competição Inter-Seleções Regionais de Sub 17 Femininos, foi contatado o DTN – Miguel Pires, com 
o propósito de obter informações sobre a referida competição, tendo o mesmo comunicado à direção 
técnica da ANL que não irá se realizar a competição definida no inicio da presente época 
desportiva pela FPN. 

  
Pelo exposto, o estágio de preparação da Seleção Regional ANL Feminina de Sub 17, não se 

irá realizar. 
  
   
O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

Paulo Melo 

1. ESTÁGIO SELEÇÃO REGIONAL ANL 

2. SELEÇÃO REGIONAL ANL FEMININA DE SUB 17 

CIRCULAR Nº 23 - 15/16 
 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2016 
 
 DEPARTAMENTO: Polo Aquático 
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