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Lisboa, 2015-04-13                Circular Nº 0042/15 

 
Assunto: Participação de atletas Sénior no Campeonato Nacional Universitário 

 

Caros Associados, 

No âmbito da realização do Campeonato Nacional de Remo Universitário no próximo dia 25 de Abril 

em Gondomar, entendemos ser conveniente partilhar com V. Exas. a visão que temos para essa 

vertente da actividade e comunicar-lhes a decisão sobre a participação de atletas da Equipas 

Nacionais que dela resulta. 

Considerandos: 

 Julgamos ser do interesse da modalidade o reforço dos vínculos que esta vem mantendo 

com o Desporto Universitário, tanto na vertente de alto rendimento como na vertente da 

média competição onde se visa um aumento do número de praticantes; 

 A escolha dos atletas que em 2015 vão representar as Equipas Nacionais será o corolário de 

um processo contínuo e aberto, no âmbito do qual julgamos ser prudente manter todas as 

oportunidades competitivas em aberto; 

 O acesso a determinadas provas internacionais, nomeadamente o Campeonato Europeu 

Universitário e as Universíadas depende da participação que se registe neste Campeonato 

Nacional Universitário; 

 A FPR tem o maior interesse em facilitar e potenciar o desenvolvimento dos atletas que, 

mesmo não estando integrados nas Equipas Nacionais, possam representar as suas 

universidades ou o país em provas fora da alçada da FISA; 



 

 

 Diversas Universidades e Institutos  oferecem benefícios aos alunos que representem a sua 

instituição em competições desportivas.  

 

Assim, em face do exposto, vem a FPR informar que a participação de atletas Sénior (incluindo os 

Sub23) integrados nas Equipas Nacionais no evento está autorizada pela Direcção da FPR sob 

parecer da Equipa Técnica Nacional. Para que a participação se efective bastará que os interessados 

preencham os requisitos de participação definidos pela FADU e procedam à sua inscrição pelas vias 

anunciadas. 

 

 

 

Luís Ahrens Teixeira 


