
Ex.mos Srs. 

Vimos por este meio divulgar a lista com os atletas convocados para o �Grupo de Selecção de 
Orientação Pedestre� e o respectivo �Plano de Estágios e Provas de Selecção 2009�. 

Como divulgado anteriormente no �Projecto de Desenvolvimento Técnico para as Selecções de 
Orientação Pedestre�, será esta época criado o Grupo de Selecção Nacional. Para a escolha 
deste Grupo foram considerados diversos critérios, incluindo o potencial e a motivação 
demonstrados e os resultados nas provas de Taça de Portugal mais recentes. Este é um grupo 
muito jovem, devido ao facto da sua criação estar também englobada num objectivo mais 
vasto de formação e desenvolvimento. 

O grupo que agora divulgamos não será estanque, podendo ser mutável de estágio para 
estágio, podendo ser incluídos novos atletas que demonstrem capacidades e vontade de 
evoluir, ou excluídos atletas que não demonstrem evolução, não tenham comportamentos 
adequados ou que não mostrem interesse e/ou empenhamento nas actividades. 

Os atletas presentes nesta lista terão a possibilidade de participar nos Estágios e Provas de 
Selecção (para o WOC, JWOC e EYOC), mediante as condições definidas no �Projecto de 
Desenvolvimento Técnico para as Selecções de Orientação Pedestre� e no �Plano de Estágios e 
Provas de Selecção 2009� agora divulgado.  

Pedimos especial atenção aos clubes quanto ao sistema partilhado de responsabilidade 
FPO/Clubes nos estágios, definido nos documentos acima referidos. 

Pede-se que todos os atletas desta lista confirmem a sua recepção, e que enviem para 
dtn@fpo.pt os seus contactos (telemóvel e e-mail). 

Brevemente serão divulgadas as condições de participação de técnicos dos clubes nos Estágios 
do Grupo de Selecção. Como divulgado anteriormente, esta participação terá como objectivo o 
desenvolvimento do corpo de treinadores/técnicos nacionais. 

Cumprimentos, 

António Aires 
Director Técnico Nacional 
Federação Portuguesa de Orientação 
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