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Convocatória Atletas Cadetes
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Exmos. Srs.
Por indicação do Treinador Principal, na disciplina de Combates, Rúben Ferreira de Oliveira, do Departamento
de Seleções de Combates, da Federação Portuguesa de Taekwondo (FPTKD), a Direção decidiu ratificar a
tomada de decisão e convocar os seguintes atletas e técnicos, abaixo, indicados, para integrarem a equipa que
representará a Federação e Portugal, nos Campeonatos da Europa de CADETES, que decorrerá na Cidade de
Marina D’Or (Espanha), no período de 29 de Novembro - 02 de Dezembro de 2018.
Atletas convocados: (1) Maria Coelho [POR-1989], na categoria de F-44Kg; (2) Eduarda Alves [POR-1951], na
categoria de F-51Kg; (3) Renata Morgado [POR-1834], na categoria de F-55Kg; (4) Ana Rita Santos [POR-2058],
na categoria de F-59Kg; (5) Alfredo Martins [POR-2042], na categoria de M-41Kg; (6) Pedro Duarte [POR1961], na categoria de M-57Kg; e (7) Gonçalo Oliveira [POR-1976], na categoria de M-61Kg.
Acompanham a equipa, Rúben Oliveira [POR-1589], Chefe de Equipa e Treinador Principal e Bruno Josué Silva
[POR-1582] na qualidade de treinador adjunto convidado.
O Presidente e os membros da Direção, da FPTKD, desejam os maiores sucessos desportivos a toda a comitiva,
que representará a nossa federação e Portugal nos campeonatos acima referidos, com um especial
agradecimento aos treinadores convidados pela sua disponibilidade, profissionalismos e devoção.
PS1: - São permitidos, por pessoa, uma mala de mão. Qualquer excesso de peso que obrigue ao pagamento de
taxa-extra será da responsabilidade de próprio.
PS2: - Os convocados devem levar consigo Passaporte/Cartão de Cidadão, Cartão Europeu de Saúde, Cópia do
cartão GAL, fato de Treino (homologado pela federação, Dobok (uniforme homologado pela WT) e outros
equipamentos individuais.
Com os melhores cumprimentos.
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