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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

Lisboa, 2018-12-27 Circular Nº 32/2018 

 

Assunto: Esclarecimento sobre Equipa Nacional de Juniores 

 
 
 
Caros Associados, 

 

Na sequência de algumas questões sobre o processo de seleção e das Equipas Nacionais de juniores, a FPR 

vem deste modo esclarecer qual a abordagem para a época 2018/2019. 

 

Assim sendo relembramos aquilo que foi apresentado e aprovado em Assembleia Geral no passado dia 8 de 

Dezembro: 

 

“No escalão de Juniores a FPR apresenta este ano uma abordagem diferente. A nossa aposta será feita num 

número muito diminuto de atletas e tendo em conta a capacidade física e a perspectiva futura de integração 

nas equipas Seniores e Sub 23. Qualidade em detrimento da quantidade. 

As experiências dos últimos anos mostram que o numero de atletas que abandonam a modalidade após a 

Coupe de La Jeunesse é grande e esta prova é por norma a participação mais dispendiosa de todas as 

seleções nacionais, ou seja, o retorno tem sido residual numa perspectiva de desenvolvimento a longo 

prazo” 

 

 

Nesse sentido a FPR informou no mesmo dia 8 de Dezembro os clubes presentes em Montemor de que os 

custos de participação na Coupe de La Jeunesse ficarão a cargo dos clubes, sendo a FPR responsável pelas 

inscrições, definição de standards mínimos de participação e organização logística da mesma participação. 

 

Durante o próximo mês de Janeiro a FPR enviará a todos os clubes o modelo detalhado sobre standards 

mínimos e aspectos organizativos para participação na Coupe de La Jeunesse 2019. 

 

mailto:geral@fpremo.pt


 
 

 

 
Federação Portuguesa de Remo – Doca de Santo Amaro – 1350-353 Lisboa – Tel: +351 213 929 840 – E-mail: geral@fpremo.pt 

Ainda assim avançamos desde já: 

 

1. Os atletas que apenas se queiram candidatar à participação na Coupe de La Jeunesse não são 

obrigados a fazer os testes de seleção em ergómetro 

2. Todos os atletas que se queiram candidatar a presenças noutras regatas, Piediluco, Europeus e 

Mundiais de Juniores, representando a seleção Nacional de Juniores, terão obrigatoriamente que fazer os 

testes agendados no Documento Orientador 2018/2019 

3. Neste momento, e sem vincular qualquer dos atletas e a própria FPR, os atletas Juniores que na 

opinião dos Técnicos da FPR apresentam um perfil susceptível de fazer parte do grupo mencionado no ponto 

2 são os seguintes, 

 

• Vasco Bessa – Fluvial do Porto 

• André Pinto – VRL 

• Diogo Fontelo – VRL 

• Raul Rodrigues – A.N. 1º de Maio 

 

A continuidade e participação nas provas mencionadas no ponto 2 depende dos critérios definidos no Plano 

de Actividades e Orçamento, ou seja, “capacidade física e a perspectiva futura de integração nas equipas 

Seniores e Sub 23” 

 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos e estamos disponíveis para esclarecimentos adicionais. 

 

                O Presidente 

 

            Luís Ahrens Teixeira 
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