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Assunto: 27º OriJovem – Pedido de apoio
Exma. Senhora Diretora,
Desde 2005 que a Federação Portuguesa de Orientação, nos períodos de férias escolares,
leva a cabo um evento denominado OriJovem, atualmente vamos para a 27ª edição,
destinado a jovens entre os 10 e 16 anos, com ou sem experiência na modalidade, cujo
objetivo deste evento/formação é proporcionar a estes jovens um contacto mais próximo
com a modalidade, num formato de campo de férias, onde serão fomentadas as mais
diversas técnicas adequadas individualmente a cada um dos participantes, desde os que
estão a iniciar a modalidade aos que pretendem aprofundar novos conceitos.
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Este ano o local escolhido para a realização deste 27º OriJovem foi o Algarve mais
concretamente a zona de São Brás de Alportel, já que é nossa intenção também poder
realizar eventos deste tipo de norte a sul do país para captar o máximo de público possível.
Esta atividade vai decorrer de 16 a 19 de julho para cerca de 45 jovens que ficam alojados
em sistema de solo duro pelo que vimos por este meio solicitar o vosso apoio para a
disponibilização de local para esse alojamento e refeições para este período.

Esperando a V/ melhor atenção para este nosso pedido

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO

António Amador
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