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Assunto: WTOC – Pedido de Apoio
Exmos. Senhores,
Portugal vai organizar de 23 a 29 de junho o Campeonato do Mundo de Orientação de
Precisão em Idanha-a-Nova, uma organização a cargo da Federação Portuguesa de
Orientação - FPO que conta com a colaboração de várias entidades. Toda a informação deste
evento pode ser consultada em http://wtoc2019.fpo.pt/
Esta vertente da Orientação tem como particularidade ser realizada também por atletas com
dificuldades motoras pelo que está prevista a participação de vários atletas com esse tipo de
limitação nomeadamente em cadeiras de rodas.
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A seleção portuguesa incluirá 3 elementos, dois deles em cadeiras de rodas, filiados nesta
federação pelo Clube Desporto Adaptado Santa Casa da Misericórdia do Porto os quais terão
de ser acompanhados por outros elementos para poderem efetuar a sua participação.
Neste sentido vem a FPO solicitar o Vosso apoio, quer a esta participação quer à organização
do evento, por intermédio de uma viatura de 16 lugares para transporte de atletas nestas
condições. Ou seja, solicitávamos a disponibilização dessa viatura e o assumir de todos os
encargos a ela associados quer para transporte dos atletas do Vosso Clube quer para estar
ao serviço da organização durante os dias do evento. Esta necessidade em termos de evento
é para transporte dos 3 atletas portugueses durante todo o evento assim como de outros
atletas, neste caso, em distâncias inferiores a 2km em 3 dos dias da prova.
Aceitando este nosso pedido, e caso concordem, colocaríamos em todos os meios de
divulgação do evento o vosso logo como um dos patrocinadores do mesmo.
Certo que este nosso pedido terá a Vossa melhor análise deixo desde já o meu
agradecimento.
Com os melhores cumprimentos,

Parceiros * Partners

O Presidente da FPO
António Amador
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