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Assunto: European University Games 2018 – EUSA 2018 

 

Exmos. Senhores, 

 

Como decerto saberão, terão lugar em Coimbra no próximo mês de Julho os EUSA Games – Campeonatos 

Europeus Universitários 2018. A organização pertence à Universidade de Coimbra, Associação Académica de 

Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra e Federação Académica do Desporto Universitário. Haverá 

competições em 12 modalidades, entre as quais remo, realizando-se as regatas em Montemor-o-Velho. 

 

A FPR tem vindo a manter um diálogo com a Comissão Organizadora de há um ano a esta parte, 

essencialmente mas não exclusivamente através de Luís Maricato, que a FPR indigitou como Delegado 

Técnico da modalidade de remo. 

 

O objectivo da FPR é fomentar a maior participação possível, mas tendo em vista a obtenção de resultados 

que não desmereçam face à restante concorrência. Para tal, além de incentivar a participação dos atletas 

que sejam simultaneamente estudantes do Ensino Superior e cujo nível competitivo seja adequado a uma 

competição deste nível – que muitas das vezes conta com a participação de alguns atletas Campeões do 

Mundo – irá também autorizar a participação dos atletas da Equipa Nacional. 

 

Face a este objectivo, a FPR queria deixar algumas informações importantes para os clubes que tenham 

atletas nas suas fileiras que queiram participar e possam almejar a um resultado digno, a saber: 

 

1. A participação neste evento faz-se a nível de universidades e não de clubes. Por esse facto um clube 

que tenha 2 atletas em Instituições de Ensino Superior (IES) diferentes não os pode integrar na 

mesma tripulação; 

 

2. Pela mesma razão, serão os Gabinetes de Desporto (GD) das IES - ou Associações de Estudantes (AE), 

quando mandatadas para tal - a proceder à inscrição dos atletas e não os seus clubes; 

 

3. Está neste momento a decorrer a primeira inscrição das IES nos EUSA Games, que no fundo é uma 

manifestação de intenção de participação, não é ainda a inscrição dos atletas ou das tripulações. 

Apesar de não ser ainda vinculativa, e prevendo que algumas IES possam estar um pouco afastadas 

destes processos borucráticos, aconselhamos os atletas ou os seus clubes a contactar os GD das IES 

para eles procederem a esta primeira inscrição. Se pretenderem podem contactar a FPR, indicando 
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os atletas em causa e a instituição que frequentam, para que esta federação possa articular com a 

FADU os contactos com essas IES; 

 

4. O ante-programa será divulgado proximamente mas, à semelhança dos anos anteriores, compreende 

os seguintes tipos de barcos:  

a) Men: LM1x, M1x, LM2x, M2x, LM2-, M2-, LM4-, M4-, LM4x, M4x, M8+ 

b) Women: LW1x, W1x, W2-, LW2x, W2x, W4-, W4x, LW4x, W8+ 

 

5. O programa desenrola-se nos dias 16, 17 e 18 de Julho, com a reunião de Team Leaders a ter lugar 

no domingo, 15 de Julho, bem como o sorteio de pistas e definição do programa. O esquema de 

progressão seguido será o “FISA Progression System”. 

 

6. Sendo a participação no âmbito das IES, toda a preparação, participação e inscrição será por conta 

destas, a FPR não irá alocar verbas a esta participação, dado essa responsabilidade pertencer às 

IES/AE; 

 

7. O alojamento dos participantes será provavelmente em Coimbra, havendo um sistema de transferes 

em autocarro ao longo dos vários dias entre o CAR de Montemor-o-Velho e aquela cidade;  

 

8. Os clubes poderão contactar o treinador José Velhinho, de modo a, se assim o entenderem, 

articularem a participação dos seus atletas com os atletas das outras IES, tendo por objectivo 

apresentar uma tripulação nacional com algum nível em cada tipo de barco e não haver 2 ou 3 

tripulações a competir nos mesmos tipos de barco. Este contacto não é obrigatório. 

 

Mais informações serão oportunamente enviadas, mas estamos naturalmente ao dispor para qualquer 

esclarecimento adicional. 

 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

                O Presidente 

 
            Luís Ahrens Teixeira 
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