
 

 
 

                                                   

CONVOCATÓRIA 
Assunto: Deslocação de Comitiva FPPM a St. Boi (Barcelona) 

 

               
                                                                                      Caldas,17 de Maio de 2021 
 
 

1-A Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno vai fazer deslocar uma seleção nacional de 

Sub17 & Sub19 ao European´s Cup Youth U19 and U17, em Sant Boi (Barcelona), que se 

realiza a 22 de Maio de 2021; 

2-A FPPM financia 100% os atletas com Mínimos A cumpridos na prova de dia 8 de Maio em 

Leiria; 

3-A FPPM financia a 50% os atletas com Mínimos B cumpridos na prova de 8 de Maio em 

Leiria; 

4- Todos os atletas com Mínimos A e Mínimos B elegíveis fazem parte do corpo da selecção 

nacional bem como os treinadores nomeados para o seu enquadramento; 

5-À presente data e no quadro de obrigatoriedade de cumprimento das regras sanitárias 

impostas pelas autoridades a FPPM entendeu emanar um conjunto de orientações 

suplementares a que todos os componentes da selecção nacional ficam obrigados a respeitar, 

a saber: 

6-Todos os membros da selecção nacional ficam sob a alçada de um Termo de 

Responsabilidade Individual; 

7- A comitiva será chefiada pelo Presidente da FPPM que tomará as decisões adequadas 

sempre que alguma situação “anormal” se verifique; 

8-Todos os membros da selecção nacional serão chamados à realização de teste PCR 

Covid19 ou equivalente que antecede a viagem de ida a expensas da FPPM; 

9-Todos os membros da selecção nacional serão chamados à realização de teste PCR 

Covid19 ou equivalente que antecede a viagem de regresso (se necessário) a expensas da 

FPPM; 

10- A FPPM não se responsabiliza pelo excesso de bagagem; 

11-Em situação de quarentena que impossibilite o regressa a Portugal a FPPM assumirá a 

responsabilidade logística e financeira dos atletas com Mínimos A a 100% e com Mínimos B a 

50%; 

12-Serão os treinadores da selecção nacional a assegurar a permanência no local e 

acompanhamento do(s) atleta(s) até reentrada em território nacional; 



13-A responsabilidade recairá no treinador que em simultâneo tem ligação mais próxima ao(s) 

atleta (s) indiciado para quarentena; 

14- Em caso de dúvida será o Presidente da FPPM a nomear o treinador para a missão 

referida no número anterior; 

15- A FPPM emite Declarações de Armas a todos os atletas; 

16- A FPPM emite Justificações de Faltas a todos os que as solicitem; 

17- A FPPM distribuirá camisola de alças POR a todos os atletas em competição. 

 

Plano de Viagem 

21 Maio   TP 1046 11H20/14h10 

Concentração no Aeroporto de Lisboa Zona de Partidas 8h20 

 

ATLETAS CONVOCADOS: 

- Duarte Taleigo  CNA  (SUB19) 

- Duarte Soares   PMP (SUB19) 

- Luísa Cunha CBA (SUB17) 

- Carolina Souto  LSC  (SUB17) 

- Leonor Melo  CNLX  (SUB17) 

 

TREINADORES 

- Joana Viães 

- Nuno Burguette 

- Sérgio Souto 

- Pedro Gonçalves 

 

 

Manuel Barroso 

   Presidente 
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