
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ESGRIMA 

SELEÇÕES NACIONAIS E ALTO RENDIMENTO 

 

Concentrações Cadetes, juniores e seniores 
 

 

Justificação 

A FP Esgrima entende que o trabalho das seleções nacionais, que não parou durante os tempos de 

pandemia, pode e deve ser reatado em condições próximas da normalidade. Estamos conscientes da 

importância destes momentos para os atletas, assim como para os treinadores portugueses – cujo 

contributo é fundamental para o desenvolvimento da esgrima.  

Neste contexto, e esperando a normalização da situação a nível mundial e no nosso país em particular, 

há absoluta necessidade de retomar progressivamente toda a atividade desportiva regular da FPE, com 

as seguintes ações planeadas para a época 2021-22 e que visam a evolução contínua dos nossos 

praticantes. 

Concentrações FPE 2021-22 

Concentração  Arma Escalões Data Local  

Concentração 1 
Espada Feminina e 
Masculina 

Cadetes, juniores 
e seniores  

26 e 27 de março Torres Vedras 

Concentração 1 
Florete e sabre 
feminino e 
masculino  

Cadetes, juniores 
e seniores  

26 e 27 de março CAR Sangalhos 

Concentração 2 
Espada Feminina e 
Masculina 

Cadetes, juniores 
e seniores  

4 a 5 de junho  Lisboa  

Concentração 2 Florete e sabre 
Cadetes, juniores 
e seniores  

4 a 5 de junho  Lisboa 

Concentração 3 Todas 
Cadetes, juniores 
e seniores  

9 e 10 de julho Lisboa 

 

 

 

Objetivos 

- Retomar os trabalhos das Equipas/Seleções Nacionais da época 2021-22; 

- Desenvolver trabalho técnico-tático; 

- Criar momentos de treino preparatório para os grandes eventos 

- Criar espírito de Equipa Nacional. 
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Critérios de integração 

- Posição no ranking nacional do seu escalão ou no imediatamente superior; 

- Potencial de evolução de acordo com os resultados nacionais e internacionais; 

 

Nota: É dada ainda a possibilidade de integração de atletas propostos pelos Clubes, cuja participação 

será a expensas próprias. 

 

O Diretor Técnico Nacional 

 Miguel Machado 

 

 

 


