
 

DISTRIBUIÇÃO: Clubes ANMinho

ASSUNTO: Sessão de esclarecimento Projeto Portugal a Nadar

 

 

 

Convocam-se os dirigentes dos clubes filiados na ANMinho para estarem presentes 

numa reunião a realizar no dia 

administrativa da Associação de Natação do Minho, Av. Gaspar Castro, Pav. Sta Maria 

Maior, Viana do Castelo.  

A reunião supracitada tem como principal objetivo apresentar o novo projeto da 

FPN “PORTUGAL A NADAR”, contando para esse efeito com a 

representante da FPN. 

Esta reunião pretende fundamentalmente dar a conhecer as novas modalidades 

para a filiação dos vários agentes desportivos, bem como iniciativas associadas. 

Será extremamente importante a presença de todos os dirigentes

delegados/representantes dos clubes considerando que este novo programa entrará já em 

atividade com o início da nova época desportiva 2014/2015. Esta será já a segunda 

reunião realizada para o efeito, pelo que se torna imperativo a presença dos clubes 

ausentes no último encontro.

 

Gratos pela atenção, 
Com os melhores cumprimentos,
 

 

Pela ANMinho 
 
 
Margarida Fiúza 
Presidente  

www.anminho.pt   

anminho@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 09/14 
 

15/09/14  

 

 

ANMinho; Técnicos ANMinho; Dirigentes ANMinho

Sessão de esclarecimento Projeto Portugal a Nadar

se os dirigentes dos clubes filiados na ANMinho para estarem presentes 

numa reunião a realizar no dia 23 de setembro de 2014, pelas 

administrativa da Associação de Natação do Minho, Av. Gaspar Castro, Pav. Sta Maria 

A reunião supracitada tem como principal objetivo apresentar o novo projeto da 

“PORTUGAL A NADAR”, contando para esse efeito com a 

pretende fundamentalmente dar a conhecer as novas modalidades 

para a filiação dos vários agentes desportivos, bem como iniciativas associadas. 

Será extremamente importante a presença de todos os dirigentes

delegados/representantes dos clubes considerando que este novo programa entrará já em 

atividade com o início da nova época desportiva 2014/2015. Esta será já a segunda 

reunião realizada para o efeito, pelo que se torna imperativo a presença dos clubes 

usentes no último encontro. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pavilhão de Santa Maria Maior, Av. Gaspar de Castro 

4900-462 Viana do Castelo 

Telf./Fax 258 824 344 

 

 

Dirigentes ANMinho 

Sessão de esclarecimento Projeto Portugal a Nadar 

se os dirigentes dos clubes filiados na ANMinho para estarem presentes 

de 2014, pelas 21H00, na sede 

administrativa da Associação de Natação do Minho, Av. Gaspar Castro, Pav. Sta Maria 

A reunião supracitada tem como principal objetivo apresentar o novo projeto da 

“PORTUGAL A NADAR”, contando para esse efeito com a presença de um 

pretende fundamentalmente dar a conhecer as novas modalidades 

para a filiação dos vários agentes desportivos, bem como iniciativas associadas.  

Será extremamente importante a presença de todos os dirigentes e 

delegados/representantes dos clubes considerando que este novo programa entrará já em 

atividade com o início da nova época desportiva 2014/2015. Esta será já a segunda 

reunião realizada para o efeito, pelo que se torna imperativo a presença dos clubes 


