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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: CIRCUITO NACIONAL DE ANDEBOL DE PRAIA 2015 – FASE FINAL –
PORTIMÃO - PRAIA DA ROCHA – CONDIÇÕES LOGÍSTICAS
Serve o presente para informar V. Exªs de algumas condições logíticas
(Alojamento/Refeições) a que as equipas poderão recorrer. Mais se informa que as
entidades abaixo referidas, assim como as condições por elas oferecidas, têm como base
reuniões e contatos encetados quer pela Federação de Andebol de Portugal, quer pela
Câmara Municipal de Portimão:

1) Alojamento
a) Centro Escolar do Pontal do Agupamento de Escolas Poeta António Aleixo
(alojamento em salas de aula/ginásios com balneários – Participantes portadores
de sacos-cama e tapete campismo) – Preços – 4 euros por pessoa/dia
Contatos para Reservas e Marcações:
Prof. Telmo Martins (email) –
tmartins@aepaa.pt
b)Pavilhão Escola EB 2.3 D. Martin Castelo Branco– Alojamento em Open space
(portadores de sacos-cama/tapete campismo) – Contatos idênticos ao ponto
anterior.
c) Hostel S. José – Praia da Rocha – Portimão – Contatos: hostelsjose@gmail.com;
www.facebook.com/hostelsjose2015
2) Refeições
a) Escola do 1º Ciclo do Pontal do Agupamento de Escolas Poeta António Aleixo
Preço por refeição por pessoa 4 euros ( sopa, prato, bebida e sobremesa).
Nota: A Escola tem disponibilidade de servir quer almoços quer jantar a todos os
participantes que estejam alojados na escola. Contatos iguais ao alojamento a).

b) Seviço de Catering – Empresa Alcione – Documento em anexo com todos os
detalhes e contatos.
Os Clubes interssados em garantir algumas das condições logísticas atrás referidas
deverão operacionalizar diretamente com aquelas entidades, sendo que deverão
igualmente respeitar e acordar os prazos e condições de serviço com os mesmos.

Contatos Organização: C.M. Portimão – Pedro Batalau – pedro.batalau@cm-potimao.pt
FAP – andebol@fpa.pt

Solicitamos às Associações Regionais que informem todas as equipas participantes no
respetivo circuito do teor deste comunicado.

Lisboa, 14-07-2015
A DIREÇÃO

