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Lisboa, 2014-10-22          Circular Nº 94/14  

 
Assunto: Acesso à Equipa Nacional 2014/2015 – Próxi mos Testes 

 

Exmos Senhores,  

 

Atendendo a que, de um modo geral (e não particular), o desempenho do Remo Nacional nos 

grandes palcos internacionais está ainda aquém do desejado por todos os intervenientes no 

processo de Representação Nacional.  

Considerando que a cultura de trabalho vigente no Remo Nacional tem ainda um enorme potencial 

de evolução e considerando, finalmente, a análise cuidada aos desempenhos registados pelos 

remadores nos Testes de Ergómetro do passado dia 15 de Outubro, feita pela Direção da FPR em 

conjunto com os demais intervenientes no processo, vimos dar conta do seguinte: 

 

1. Deliberou a Direção da FPR, após consultar a Equipa Técnica Nacional, manter o processo 

de acesso às Equipas Nacionais 2014/2015 em aberto até à quarta etapa dos Testes de 

Seleção; 

2. A próxima etapa do processo (a terceira) terá lugar no próximo dia 1 de Novembro, na 

Barragem do Maranhão (Avis) consistindo de Testes na Água na distância de 6.000 metros 

em Skiff. A largada para a Regata terá às 16:00 sendo precedida de uma Reunião no 

Parque de Campismo pelas 14:00; 

3. A quarta etapa terá lugar no dia 3 de Dezembro, consistindo de Testes de Ergómetro na 

distância de 10.000 metros; 

4. A partir (inclusive) da quarta etapa do processo haverá um controlo mais efetivo (de caracter 

eliminatório) do peso dos Remadores, estabelecendo-se que um atleta ligeiro masculino só 

será considerado como tal até 76Kg e um feminino até 62Kg; 

 



 

 

Aproveitando esta missiva, a Direção da FPR gostaria de partilhar algumas ideias e princípios de 

funcionamento com a comunidade do Remo Nacional e que estão na génese dos deliberações 

acima anunciadas: 

1. O Programa de Alto Rendimento do Remo Nacional está em evolução registando-se a 

necessidade de fazer aprendizagens e tirar conclusões dos resultados até aqui obtidos. Esta 

aprendizagem pode, e deve, ser feita por todos os intervenientes no processo: Dirigentes, 

Treinadores e Atletas. Sendo que, invariavelmente, a melhor métrica para a aferição do 

sucesso são os resultados desportivos alcançados nas principais competições 

internacionais; 

2. Consideramos que ao longo dos últimos anos foram obtidos resultados animadores em 

diversas competições internacionais de elevado nível. Apesar disso, sentimos a 

necessidade de manter em vigor os standards de desempenho, assumindo que estes têm a 

faculdade de nos manter a todos numa base de honestidade e abertura relativamente aos 

objetivos a atingir, permitindo ainda aos atletas aferir a sua condição entre competições; 

3. Este ano a Equipa Técnica Nacional propôs à Direcção da FPR (que aceitou a proposta) 

que os standards assumissem valores mais realistas relativamente ao nível internacional; 

4. É evidente que Portugal tem remadores com potencial mas que: 

a. Não têm experiência em testes regulares;  

b. Têm dificuldade em apresentar performances em testes mais longos e/ou; 

c. Não têm experiência em treino de Remo dirigido ao Alto Rendimento; 

d. O próprio sistema (Dirigentes, Treinadores e Atletas) necessita ainda de desenvolver 

experiência na realização de testes standardizados.  

5. A existência de standards de desempenho permite não apenas avaliar os atletas, mas 

também os treinadores bem como o próprio Sistema de Alto Rendimento; 

6. Quando os aletas têm performances menos conseguidas nos Testes cabe aos Dirigentes, 

Treinadores e Atletas fazer tudo o que têm ao seu alcance para melhorar prestações 

futuras; 

Em resumo, quando se trata de Alto Rendimento Desportivo: não há apenas “Nós” (os 

Dirigentes e Treinadores) e “Eles” (os Remadores) mas sim uma única entidade coletiva 

“Todos Nós”. 

7. É por este motivo que iremos reabrir o processo de seleção, sem que isso signifique que os 

testes até aqui realizados não serão considerados para efeitos de observação. Isto é, todos 

os interessados terão uma nova oportunidade de cumprir os standards de desempenho em 

vigor e dessa forma retomar o trilho para o Alto Rendimento; 



 

 

8. A decisão agora assumida não será repetida, mas a dada a juventude de todo o sistema é 

justo que se lhe dê uma nova oportunidade, esperando que todos tenhamos tirado valiosas 

conclusões para o futuro. 

 

Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os melhores cumprimentos, 

 

Luís Ahrens Teixeira 


