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Exmos/as. Senhores/as
Presidente Câmara Municipal Aguiar da Beira
Joaquim António Marques Bonifácio
N/Ref.ª: 002-FPO/2019
Data:
2019-01-03
Assunto: Estágio de Seleção Nacional Pedestre – Jovem, Júnior e Sénior - Agradecimento
A Federação Portuguesa de Orientação vem por este meio agradecer todo o apoio prestado
nas excecionais condições disponibilizadas para a realização do recente estágio das seleções
de Orientação Pedestre em Aguiar da Beira.
Agradecemos todo o apoio prestado ao nível do alojamento e das várias infraestruturas de
suporte, das condições para realização das refeições e de toda a disponibilidade durante a
realização do estágio, o que permitiu que os atletas pudessem preparar-se em condições de
excelência como são aquelas que o Município pode oferecer a todos aqueles que queiram
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fazer a sua preparação com o máximo de qualidade.
Sendo este um dos melhores destinos para preparação de qualquer seleção face às
excelentes condições apresentadas, e a vontade mútua de realização e dinamização de
atividades expressa por ambas as partes, certamente voltaremos num futuro próximo a
voltar ao contacto para realização de novas atividades.
Ficamos ao dispor para tudo o que esta Federação possa colaborar para apoiar o importante
trabalho que está a ser efetuado em prol da modalidade em Aguiar da Beira.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO

António Amador
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