
 

DISTRIBUIÇÃO: Clubes ANMinho

ASSUNTO: Alteração ao Calendário Regional 

 

Caros Srs. 

 

Por consequência do 31º Meeting Internacional do Porto, evento que se irá realizar nos dias 

07 e 08 de Junho, que contará com a presença dos nossos clubes filiados. E contanto que se 

encontra precisamente agendada nessa data, a realização do Torneio de Pri

nas piscinas Municipais – Vila 

competições dos calendários, contando com a melhor forma e disponibilidade 

dos clubes, o Torneio de Primavera Absolutos irá portanto ser 

maio/junho. 

 O Ficheiro convite bem como o programa 

e disponibilizado na plataforma calendar através do 

 

http://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=81909355
 

Pela ANMinho 
 
 
Margarida Fuiza 
Presidente  

www.anminho.pt   

anminho@gmail.com  

 

 

 
 
 
 

CIRCULAR Nº 05/14 
 

09/05/14  

 

 

Clubes ANMinho; Técnicos; Direção ANMinho 

Alteração ao Calendário Regional – Torneio Primavera Absolutos

Por consequência do 31º Meeting Internacional do Porto, evento que se irá realizar nos dias 

07 e 08 de Junho, que contará com a presença dos nossos clubes filiados. E contanto que se 

encontra precisamente agendada nessa data, a realização do Torneio de Pri

Vila Praia de Âncora informa-se que por forma a rentabilizar as 

competições dos calendários, contando com a melhor forma e disponibilidade 

dos clubes, o Torneio de Primavera Absolutos irá portanto ser antecipado 

O Ficheiro convite bem como o programa da competição retificado será enviado em anexo, 

e disponibilizado na plataforma calendar através do seguinte link:  

http://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=81909355

Pavilhão de Santa Maria Maior, Av. Gaspar de Castro 

4900-462 Viana do Castelo 

Telf./Fax 258 824 344 

 

 

Primavera Absolutos 

Por consequência do 31º Meeting Internacional do Porto, evento que se irá realizar nos dias 

07 e 08 de Junho, que contará com a presença dos nossos clubes filiados. E contanto que se 

encontra precisamente agendada nessa data, a realização do Torneio de Primavera de Absolutos, 

se que por forma a rentabilizar as 

competições dos calendários, contando com a melhor forma e disponibilidade possível por parte 

o para os dias 31 e 01 

retificado será enviado em anexo, 

http://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=81909355 


