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Comunicado 5/2017 
  

INÍCIO DA ÉPOCA 2017/18 
 

Caros Sócios, Velejadores, Treinadores e Dirigentes, 

 

Estamos a chegar ao início da nova Época Desportiva 2017/18! 

 

Com ela vem todo um renovar de processos como a elaboração do calendário regional e 

nacional, avaliação do atual critério regional e nacional de seleção para as mais importantes 

provas nacionais e internacionais, renovações das inscrições de sócios da classe, etc. 

 

Com este início de época, e após analisarmos diferentes opções, a APCIO lançou o seu novo 

site na internet em www.optimistportugal.eu. Aqui, além do calendário nacional e regional de 

provas oficiais da classe, será possível encontrar notícias, os serviços da APCIO conforme 

acordados em AG, o sistema de inscrição de sócios na classe e posteriormente uma listagem 

atualizada de sócios.  

 

Como é do conhecimento geral, a APCIO lançou a organização do Troféu de Portugal da Classe 

Optimist com o objetivo de alongar a época desportiva, mas, pretendemos com esta prova criar 

um evento em que todos os velejadores da classe possam participar, aberto, transformando-o 

na “nossa festa”. Neste momento estamos na fase de candidaturas, que seguem a bom ritmo 

terminando a 13 de Outubro, data a partir da qual iremos anunciar oficialmente o evento. 

 

O processo de renovação de sócios está ativo, sendo possível proceder à inscrição dos 

velejadores, treinadores e clubes na classe. Este processo deve ser feito através do nosso site, 

utilizando os formulários disponíveis para o efeito. Submedida a inscrição, e após validação, 

receberão no email indicado uma confirmação, passando as inscrições a constar no nosso site. 

Relembramos que os clubes deverão também proceder à sua inscrição, bem como deverão ter 

pelo menos um treinador inscrito na classe, fatores imprescindíveis para a validação das 

inscrições dos velejadores. 

Todos os Clubes e Velejadores Juvenis e Infantis terão 50% de desconto no valor da sua quota 

anual, desde que realizem a sua inscrição antes da primeira prova de apuramento regional: 

Região Norte – Até 5 de Outubro; 

Região Centro – Até 16 de Novembro; 
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Região Sul – Até 19 de Outubro; 

Região Açores – Até 5 de Outubro; 

Região Madeira – Sem calendário disponível até ao momento. 

 

Esperamos nos próximos dias ter mais novidades para este início de época! 

Desejamos a Todos sem exceção um bom regresso aos treinos e uma época desportiva, repleta 

de sucesso! 

 

 

A DIREÇÃO 
25/SETEMBRO/2017 


