
 

AF TREINO NO ESCALÃO MASTER

Fundamentos metodológicos e princípios base do trei no

1. DATA e LOCAL  

A ação de formação real

de Rio Maior – Auditório do CAR, ginásio e piscina.

 

2. ESTRUTURA  

Programa provisório (sujeito a alterações

 

13 de Maio (Sexta Feira)

15H30: Recepção e abertura 

16H00 – 16H30: Treino de preparação física

16H30 – 17H15: Treino de preparação física [prático 

17H30 – 18H30: Nutrição [auditório]

19H00 – 21H00: Treino em conjunto [piscina]

 
14 de Maio (Sábado) 

09H00 – 10H30: Suplementação [auditório]

11H00 – 13H00 Treino em conjunto

Almoço 

16H00 – 17H00: Preparaç

17H30 – 19H00: Treino em conjunto [piscina]

 
15 de Maio (Domingo) 

09H00 – 10H30: Treino de Águas 

11H00 – 12H30: Treino de Águas Aberta

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições são realizadas na FPN, após envio da ficha de inscrição anexa, 

juntamente com o comprovativo 
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A ação de formação realiza-se dias 13, 14 e 15 de Maio no Centro de Estágio

Auditório do CAR, ginásio e piscina. 

sujeito a alterações) 

13 de Maio (Sexta Feira) 

: Recepção e abertura [auditório]  

reino de preparação física [teórico - auditório]  

Treino de preparação física [prático - ginásio] 

Nutrição [auditório] 

Treino em conjunto [piscina] 

Suplementação [auditório] 

reino em conjunto – mobilidade e flexibilidade [Piscina]

: Preparação física – Treino em seco [ginásio] 

19H00: Treino em conjunto [piscina] 

de Águas Abertas – princípios base [auditório]

H30: Treino de Águas Abertas – Mobilidade e Flexibilidade [piscina]

realizadas na FPN, após envio da ficha de inscrição anexa, 

juntamente com o comprovativo de pagamento.  

Fundamentos metodológicos e princípios base do trei no 

no Centro de Estágio 

  

[Piscina] 

princípios base [auditório] 

ilidade e Flexibilidade [piscina] 

realizadas na FPN, após envio da ficha de inscrição anexa, 



 

Taxa de Inscrição Individual

apoio ao curso. 

 

Forma de pagamento: Através de transferência bancária para o NIB da FPN 

0018 0003 1333 0170 02088.

O Pagamento é efectuado na totalidade no acto da inscrição.

 

Prazo Limite de Inscrição

Limitado às primeiras 40 inscrições.

 

4. ALOJAMENTO E ESTADIA

A estadia e refeições ficam a cargo de cada formando e

directamente com o Centro de Estágios de Rio Maior 

  

Alojamentos / Quartos 

Estadias em Regime de 

Dormida e Pequeno 

Almoço  

Quarto Single – 27 € 

Quarto Duplo – 25 € 

 

CONDIÇÕES DE RESERVAS:

 Procedimentos para reserva de quarto e refeições:

  

Deverão os interessados fazer a marcaçã

telefone ou fax, mencionando o seu nome e dados para faturação e nº de 

telefone de contato, (caso seja necessário) e qual o tipo de regime selecionado 

e tipologia de quarto escolhida.

  

 

 

 

 

Individual: 80,00€ direito à frequência e documentação de 

Através de transferência bancária para o NIB da FPN 

0018 0003 1333 0170 02088. 

O Pagamento é efectuado na totalidade no acto da inscrição. 

Prazo Limite de Inscrição: 29 de Abril de 2016. 

Limitado às primeiras 40 inscrições. 

ALOJAMENTO E ESTADIA  

A estadia e refeições ficam a cargo de cada formando e devem ser marcadas 

directamente com o Centro de Estágios de Rio Maior – DESMOR.

Estadias em Regime de 

Pensão completa  

Refeições s/ dormida

Quarto Single – 44 € 

Quarto Duplo – 42 € 10.00 

 

CONDIÇÕES DE RESERVAS:  

Procedimentos para reserva de quarto e refeições: 

Deverão os interessados fazer a marcação prévia das estadias por email

telefone ou fax, mencionando o seu nome e dados para faturação e nº de 

telefone de contato, (caso seja necessário) e qual o tipo de regime selecionado 

e tipologia de quarto escolhida. 

e documentação de 

Através de transferência bancária para o NIB da FPN 

devem ser marcadas 

DESMOR.  

Refeições s/ dormida  

  

10.00 € 

estadias por email, 

telefone ou fax, mencionando o seu nome e dados para faturação e nº de 

telefone de contato, (caso seja necessário) e qual o tipo de regime selecionado 



 

Data limite para a marcação da reserva de 

do início da ação de formação.

  

Pagamentos disponíveis em:

• Em numerário (cash);

• Ou Visa, elétron, etc (cartão de crédito ou débito)

• Ou Cheque (endossado á DESMOR EM, SA.)

• Ou transferência bancária para os seguintes dados da Desmor, E. 

                       NIB – 003506960001989713050

                      Banco  -  Caixa Geral de Depósitos

                      Swift code

 

 

 

Data limite para a marcação da reserva de alojamento – 72 horas antes da data 

do início da ação de formação. 

Pagamentos disponíveis em: 

m numerário (cash); 

u Visa, elétron, etc (cartão de crédito ou débito) 

u Cheque (endossado á DESMOR EM, SA.) 

u transferência bancária para os seguintes dados da Desmor, E. 

003506960001989713050 

Caixa Geral de Depósitos 

Swift code  - CGDIPTPL 

horas antes da data 

u transferência bancária para os seguintes dados da Desmor, E. M.SA 


