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Assunto: Convocatória Estágio de Julho 

 

Exmos. Senhores, 

 A pandemia de 2020 que estamos a viver, ficará registada, seguramente, como um evento de consequências 

sociais e económicas devastadoras. 

Com o agravamento das contaminações, foram sendo tomadas as medidas sanitárias consideradas 

adequadas, tendo finalmente sido decretado o estado de emergência, que impôs confinamentos e limitações 

de ações em todos os campos da nossa sociedade. 

Claro que o mundo do desporto também foi fortemente abalado por esta onda gigantesca. 

Quanto ao remo olímpico, à medida que a gravidade da pandemia se foi avolumando, foram sendo 

conhecidas diversas restrições e cancelamentos, tanto ao nível de provas de apuramento ainda pendentes 

como à realização dos próprios Jogos que acabaram também eles por ser cancelados. 

As consequências destas perturbações, fizeram-se sentir sobretudo ao nível do treino coletivo, tão 

determinante nesta modalidade, já que ao nível da manutenção da forma física o treino individual foi sendo 

orientado e cumprido. 

Terminado o chamado confinamento, está já em curso a retoma da atividade normal, agora com os treinos de 

conjunto, para afinamento dos diversos pormenores técnicos. 

Face isto, e na impossibilidade de realizar uma regata a curto prazo para seleção dos atletas, a equipa técnica 

decidiu convocar, com base nos testes realizados até à data, os seguintes atletas para um estágio a realizar no 

mês de Julho, com vista à preparação para participação no Campeonato da Europa sub23 em Duisburgo – 

Alemanha, e Campeonato da Europa Júnior a realizar em Belgrado – Sérvia, no mês de Setembro. 
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Atletas sub23: 

Nome Clube 

Inês Oliveira Sport CP 

André Pinto VRL 

Dinis Costa CN Setubalense 

Paulo Fidalgo CNIDH 

Simão Simões CN Setubalense 

Tomas Barreto RC Fluvial Portuense 

Vasco Bessa RC Fluvial Portuense 

 

Atletas Juniores: 

Nome Clube 

Beatriz Varela CNIDH 

Bruna Parente VRL 

André Gonçalves VRL 

Marcelo Simões CN Setubalense 

 

Local: Avis 

Data:25 julho a 1 de agosto 2020 

             

Todos os atletas serão testados para COVID-19 antes de iniciarem o estágio. A equipa técnica da 

F.P.R. entrará em contacto com os atletas para dar as instruções. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

 

  Luís Ahrens Teixeira  


