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1. MASTERS
XXIII Campeonato Nacional Master de Verão
No decurso de procedimento de rotina administrativa de verificação de todos os campeões
nacionais de todas as modalidades/disciplinas, efetuado no final da presente época desportiva
21/22, e no caso presente aquando do XXII Campeonato Nacional Master de Verão, realizado em
Reguengos de Monsaraz nos passados dias 7 a 9 de julho, foi detetada uma irregularidade nas
provas nº 3, nº4, nº14, nº16 e nº28, em concreto com as estafetas pertencentes ao Clube “Leixões
Sport Club” (LSC).
Nesse procedimento, foi verificada uma irregularidade com a inscrição/filiação/participação nas
provas acima mencionadas de um dos elementos da equipa de estafeta, concretamente o Sr.
"Bruno Daniel Monteiro".
Face a situação detetada, vai a FPN participar os factos ao conselho de disciplina, iniciando um
processo de averiguações para apuramento dos factos a bem da transparência e verdade
desportiva, pilares onde se alicerça a conduta da FPN.
Concluída a apreciação pelos órgãos competentes, proceder-se-á em conformidade e de acordo
com a deliberação proferida, tornando-a pública, e tão breve quanto possível, a decisão final.

2. DIVERSOS
a) 45º Congresso APTN
A APTN vai organizar o seu 45º congresso, nos próximos dias 15 e 16 de outubro na Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais em Leiria.
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Em anexo (no site) o cartaz.
Mais informações através do link https://aptn.pt/45congresso/pt/inicio/
b) Cerimónia de Lançamento do Livro “Ensaios sobre Ética no Desporto”
Informamos que se realiza no dia 30 de setembro, pelas 21h30, na Casa do Desporto do Porto –
IPDJ, a Cerimónia de lançamento do livro “Ensaios Sobre Ética no Desporto”
A obra será apresentada pelos ilustres oradores Jorge Olímpio Bento, José Carlos Lima e Bruno
Avelar Rosa, moderados por Patrícia Matos.

Pela FPN

António José Silva
Presidente
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