
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNR 7º 

VIEIRA NUNES 

O Presidente da 
Assembleia-Geral da 
FPR é, por inerência, o 
Presidente do 
Congresso Nacional de 
Remo. 

Olaf TUFTE 

O participante em 6 Jogos 
Olímpicos e bicampeão 
Olímpico e Mundial é uma 
das presenças já 
confirmadas como orador 
do CNR.  

Sir David TANNER 

O High Performance 
Manager do Great Britain 
Rowing Team é outra das 
presenças confirmadas e 
aguardada com 
expectativa. 

GINÁSIO Figueirense 

A FPR delegou no 
Ginásio Clube 
Figueirense a 
responsabilidade pela 
organização logística do 
CNR. 

Numa época de grande incerteza para o Remo Internacional 

no âmbito do seu enquadramento Olímpico, de elevadíssimos 

leques de oferta desportiva e crescimento de novas 

modalidades e num período de renovação interna da nossa 

modalidade, a Federação Portuguesa de Remo vem desafiar 

toda a comunidade do Remo Português e do desporto 

nacional à participação e divulgação do nosso Congresso 

Nacional de Remo, a realizar na Figueira da Foz nos dias 11 e 

12 de Março. Este acontecimento toma ainda mais interesse 

depois de um interregno de 8 anos que marcou fortemente o 

Remo Português. No sentido de reforçar as mudanças 

implementadas e promover um desenvolvimento sustentável a 

Federação garante desde já um programa bem atractivo onde 

deverão constar grandes referências do Remo Mundial e do 

desporto Português. Contamos com o apoio e presença de todos! 

Luis Ahrens Teixeira  

 

 (…) um programa atractivo, onde 
deverão constar grandes referências 
do Remo Mundial e do Desporto 
Português 
. 

“ 

” 

Dar pistas para o desenvolvimento do remo 
nacional nas mais variadas vertentes – 
escalões de formação, alto rendimento, 
remo de mar, remo de lazer, etc., é um dos 
objectivos do Congresso.  

CONGRESSO NACIONAL DE REMO 
FIGUEIRA DA FOZ - 11 e 12 de MARÇO de 2017 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA FPR 
 

O desenvolvimento do Remo 

Jovem será um dos temas em 

destaque no Congresso 

Nacional de Remo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã, 11 de Março 

10h00 Abertura do secretariado 

10h30 Sessão de abertura 

10h45 Sessão 1 

13h00 Almoço 

Tarde, 11 de Março 

14h30 Sessão 2 

16h45 Coffee-break  

17h15 Sessão 3 

20h30 Jantar oficial 

Manhã, 12 de Março 

9h30 Sessão 4 

11h45 Coffee-break 

12h15 Sessão de síntese e encerramento 

 

TEMAS GERAIS 

 Um sistema de Alto Rendimento desportivo 

 O desenvolvimento do Remo Jovem 

 Uma carreira Dual: Alto Rendimento vs Estudos/Profissão 

 Turismo desportivo: Remo de Mar e Eventos Internacionais 

Cada tema terá 4 oradores convidados (15 a 20 min.). A gestão do debate com os congressistas 

(40 a 60 min.) estará a cargo de 2 moderadores, que poderão fazer igualmente uma pequena 

intervenção. Os moderadores serão também convidados em função do seu curriculum e 

experiência no tema em debate. 

 

www.fpremo.pt 

Balancing New 
Technology 

ORADORES 

Os oradores presentes e o seu 

curriculum 

geral@fpremo.pt  

CNR News 1 

A FPR suporta a inscrição gratuita de um representante de cada: 

 Clube filiado* 

 Associação Regional * 

 Assoc. Nacional Treinadores de Remo 

 Órgão Social da FPR 

* com actividade em 2016  

 

PARTICIPAÇÃO 

INSCRIÇÕES 

Toda a informação necessária 

para a inscrição no CNR 

PRÓXIMOS CNR News 

TEMAS 

O desenvolvimento dos temas 

e os moderadores das sessões 

HORÁRIO 

LOCAL 

O local das sessões, do 

alojamento e alimentação  

ORGANIZAÇÃO 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 António Vieira Nunes (CE) 

 Luís Ahrens Teixeira (CE) 

 Joaquim Barros de Sousa (CE) 

 Rute Costa (CE) 

 António Fortuna (CE) 

 Luís Maricato (CE) 

 Artur Pereira (CL) 

 Carlos Campos (CL) 

 José Ferreira Santos (CL) 

 José Rolinho Sopas (CL) 


