
 

 

 

 MENSAGEM EUROJOVEM 2021 

 

Volvido mais de um ano sem actividade competitiva e depois de vários avanços e recuos na 

expectativa dum regresso seguro ao “terreno” parece agora, segundo os indicadores que 

dispomos, como muito provável a realização do Campeonato da Europa de Sub17 & Sub19 

em Portugal, já previsto para as Caldas da Rainha, e agora com a data de 28 de Agosto a 8 

de Setembro próximos. 

O período pandémico está a ser implacável e a provocar sérios danos na carreira dos atletas, 

alguns deles viram-se privados em 2020 desta grande oportunidade de representar as cores 

nacionais no seu próprio país num grande evento internacional. O azar de uns é a fortuna de 

outros e com o adiamento para 2021, um outro conjunto de jovens atletas está na eminência 

de aproveitar essa chance e quem sabe catapultar a sua carreira desportiva rumo a 

patamares mais elevados. 

Todos ansiávamos por um novo fôlego, um estímulo, um objectivo, um foco que orientasse o 

nosso rumo desportivo, e sem dúvida que este Europeu pode desempenhar uma missão 

fundamental nesta retoma da actividade em particular no que às selecções nacionais diz 

respeito. 

Estão neste momento identificados 36 atletas que entram nesta disputa pela qualificação nos 

escalões Sub17 e Sub19, um número que pode considerar-se animador e que traduz por 

inerência a mobilização de um universo de quase uma dezena de clubes, muitos treinadores 

e muitas famílias imbuídas dum espírito de representação nacional. 

Este é também um momento de união, de coesão e entreajuda no sentido de se 

encontrarem as melhores soluções de preparação e apoio a todos os intervenientes no 

processo. A experiência diz que o sacrifício é a palavra de ordem, alguns ficarão pelo 

caminho e o percurso conduzirá certamente a alegrias e frustrações, faz parte da sua 

natureza. Mas a certeza de que cada um, com empenho e espírito de superação, saberá 

encontrar e reconhecer o orgulho e o valor de ter participado neste plano desportivo a que 

chamámos EUROJOVEM 2021.  

A todos os seus intervenientes a FPPM deseja as maiores felicidades e que consigam atingir as 

vossas metas !!! 

 

Manuel Barroso 

Presidente FPPM 

 



 

ACESSO AO CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB17 & SUB19 

 


