ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE

CIRCULAR Nº

DATA

ÉPOCA

08/2020

13/02/2020

2019/2020

DISTRIBUIÇÃO: Clubes; Municípios; Div. Desporto;
ASSUNTO: Encontros Técnicos da Natação – 2ª Edição
Exmos. Srs.
Tendo a realização da 2ª edição dos ETNA sido sucessivamente adiada ao longo dos
últimos meses por constrangimentos vários de ordem logística, está a Analgarve neste
momento em condições de avançar definitivamente com o lançamento deste evento.
O mesmo terá lugar no dia 01 de Março de 2020, em Albufeira (depois de nos ter sido
anunciada a indisponibilidade da Câmara de V.R.S. António para apoiar o evento), entre as
15:00 e as 19:00 horas, em local a anunciar a muito breve trecho. Estando já definidos, há
vários meses, quer o painel de prelectores, quer os temas a tratar, não há obviamente razão
para qualquer alteração neste alinhamento, o qual, de resto chegou a ser divulgado pela
Analgarve.
Será então o seguinte o programa do evento:
Ricardo Minhalma:
“Utilização dos métodos hipóxicos na melhoria do desempenho desportivo”
João Jacinto:
“Águas Abertas: especificidade e treino”
Ricardo Correia:
“Mais que régua e esquadro: gestão das competências sociais dos nadadores do A.C. de
Silves
Temos neste momento a decorrer o processo de solicitação ao IPDJ, através da FPN, de
atribuição a esta formação de créditos para renovação do Título Profissional de Treinador
de Desporto.
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A inscrição nesta acção de formação será gratuita para os técnicos que se inscrevam
na mesma até ao dia 27 de Fevereiro. Inscrições depois dessa data, inclusive no próprio
dia da acção, terão um custo de 10 euros. A formalização da inscrição deverá ser feita
mediante o envio de uma mensagem de email para dtr.analgarve@gmail.com, indicando:
▪
▪

Nome completo do(s) participante(s)
Clube(s) ou outras entidades para quem trabalha

Solicitamos aos dirigentes e aos técnicos responsáveis pelos clubes, bem como às
Câmaras Municipais, à Comunicação Social e outras instituições que reconheçam o
potencial interesse do evento que o divulguem em todas as instâncias possíveis, no sentido
de que o mesmo possa constituir-se como um sucesso. Nesse sentido, poderão usar o cartaz
de divulgação da 2ª edição dos ETNA que enviamos em anexo a esta Circular.
O DTR-NP da
Analgarve
Júlio Borja
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