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       FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO 
                                                        FILIADA NA FISA -  FUNDADA EM 1920 RECONHECIDA 

                                     DE UTILIDADE PÚBLICA E DE UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA 

      
Aos 

Clubes 

Órgãos Sociais 

Associações Regionais 

ANTREMO 

Lisboa, 27 de Agosto de 2012. 

 

COMUNICADO 

 

Na sequência dos últimos acontecimentos no remo nacional, a dignidade, a integridade e a 

segurança pessoal dos membros da Direcção, foi posta em causa. O poder pela tomada da 

gestão da Federação Portuguesa de Remo, tem sido feita de uma forma que traduz uma 

completa ausência de valores éticos e morais e do que deve ser defendido, não só no desporto 

mas também na vida. Embora o meu mandato só termine legalmente em 31 de Dezembro de 

2012, entendi como Presidente da Federação Portuguesa de Remo, renunciar ao meu cargo, nos 

termos do art.º 64 dos Estatutos da FPR. 

 

Durante quase oito anos, como Presidente da FPR em conjunto com toda a Direcção, liderámos 

os destinos do remo português, tentando cumprir com um programa previamente delineado. 

 

Muito do que nos propusemos fazer e intervir, foi concluído. Embora existam naturalmente 

opiniões diversas, se compararmos o que foi feito com o que aqui encontrámos quando 

chegámos, rapidamente concluímos que operámos uma revolução nesta modalidade.  

 

E senão vejamos: 

 

 Foi nos nossos mandatos e também com a nossa intervenção que temos hoje uma pista de 

remo, de classe A no país.  
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 Está prestes a ser concluído o CAR de Foz Côa no Pocinho, feito especialmente para o 

remo nacional. Uma estrutura ao melhor do que existe no mundo, podendo ser também 

uma fonte de receita da FPR, desde que bem gerida e explorada. 

 Organizámos o Campeonato da Europa de Seniores em 2010, tendo sido considerado o 

melhor campeonato até agora realizado. Considero ainda que se o Campeonato da 

Europa de 2010 não tivesse sido realizado, ainda hoje a o CAR de Montemor não tinha 

sido acabado. Admito no entanto que este evento foi também a nossa besta negra, pois 

a falta de cumprimento dos contratos assinados pelas autoridades nacionais e 

autárquicas, criaram-nos problemas que ainda hoje se refletem na modalidade. As 

dívidas ainda não pagas referente a este campeonato, limitaram-nos as verbas 

necessárias para pagarmos a quem connosco trabalha na actividade normal. 

 Participámos em dois Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Estivemos 16 anos sem estarmos 

presentes no primeiro. 

 Foi connosco que se obtiveram os melhores resultados do remo nacional, com medalhas 

em Campeonatos da Europa, Taças do Mundo e Campeonatos do Mundo, quer em remo 

olímpico, quer em paralímpico. 

 Organizámos em 2010, o Campeonato do Mundo do INAS, na área da deficiência mental, 

 Demos à FPR toda a regulamentação necessária para a sua vivência com regras e dentro 

do espírito democrático, onde todos os intervenientes sabem o seu papel, deveres e 

obrigações. São regulamentos sempre em evolução, e que naturalmente no futuro 

necessitarão de ser adaptados face a novas realidades, mas a verdade é que a nossa 

modalidade não os tinha na sua totalidade. 

 Investimos no sector da Alta Competição, com um corpo técnico português, com 

departamento médico, com material para treino, como, barcos, ergómetros, lanchas a 

motor, material de controlo de treino, material de treino físico. 

 Além do Centro Móvel, investimos sem custos para a Federação, numa outra carrinha, e 

temos mais uma adstrita à Alta Competição. 

 Investimos, aproveitando os programas de financiamento proporcionados pelo então, IDP, 

na compra de um Centro Móvel com ergómetros, para o REMO SEM LIMITES, apoiando 

cada vez mais, áreas da sociedade, onde a nossa penetração foi uma realidade, tornando 

a nossa modalidade cada vez mais conhecida. Foi o caso do remo adaptado, sénior mais, 

escolas, colégios onde a integração e inclusão dos jovens é difícil, no meio da saúde, nas 

universidades, no remo turismo e empresas. 

 Aumentámos desde 2005 o número de remadores federados na FPR. Temos consciência 

que isto é fruto do trabalho dos clubes, e das condições criadas pela Direcção da FPR. 
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 Foram investidos directamente na FPR, mais 7.100.000,00 € (sete milhões e cem mil 

euros), nos últimos oito anos, em material para a modernização administrativa, em 

barcos, em viaturas, em material para apetrechamento para o Pocinho, em lanchas, 

material informático, ergómetros, em pessoal, técnicos, pessoal médico, e claro está na 

actividade normal da federação. 

 Indirectamente, foram investidos mais de 20.000.000,00€ (vinte milhões de euros) em 

infraestruturas de que a nossa modalidade pode beneficiar. CAR de Montemor-o-Velho e  

de Vila Nova de Foz Côa. 

 Alterámos o quadro competitivo, apesar de manifestações de desagrado daqueles que 

sempre disseram não às mudanças mas, que hoje a satisfação é geral.  

 Alterámos a nossa imagem muito degradada internacionalmente, com comportamentos 

no passado de dirigentes, treinadores e atletas, que fizeram envergonhar o nosso país. 

 Através da presença do Presidente da FPR, esta passou a estar representada em 

organismos internacionais. 

 Um dos únicos pontos que gostaríamos de o ter feito e não foi possível, foi melhorar ou 

mudar de sede, dado que a actual não tem condições para permitir um trabalho com 

dignidade e boas condições aos nossos funcionários. 

 A FPR passou a ser um parceiro que é ouvido, no Comité Olímpico de Portugal, no Comité 

Paralímpico de Portugal (onde foi fundador), na Confederação do Desporto de Portugal e 

até no Instituto Português do Desporto e Juventude, e não aquela federação que ouvia 

simplesmente as decisões e as executava.  

 Fomos constantemente solicitados para sermos parceiros de Câmaras Municipais, 

Institutos, organizações ambientais, de turismo, etc. 

 O sistema contabilístico, por força das imposições do estado português, é cada vez mais 

profissionalizado, acabando com aquelas tentações muito usadas no passado, de que 

tudo se podia fazer.  

 Na Formação, cumprimos sempre com o que nos foi solicitado, temos mais de 100 

treinadores com a cédula profissional. Investimos na investigação de alguns programas, 

com interesse para a modalidade, alguns deles ainda não concluídos, pelos problemas de 

financiamento existentes nas faculdades. 

 Enfim, muito mais se poderia dizer, tantas foram as solicitações que nos fizeram. 

 

Um ciclo chega ao fim, com a consciência de só quem se propõe a produzir é que pode errar. 

Também nos aconteceu, admito-o.  
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Mas as diferentes realidades apresentadas em cima, ultrapassam em muito, os aspectos menos 

conseguidos.  

 

Fazemos votos que o futuro possa ser ainda melhor. 

 

Compete agora aos clubes, decidir o que querem do remo nacional, e deixarem-se de comodismos 

e participarem nas decisões que são de todos. 

 

As pessoas que se perfilam, para ocupar a cadeira do poder, já lá estiveram e não deixaram nada 

de interessante. Defenderam sempre o interesse pessoal, e nunca o nacional. 

 

Os actuais métodos utilizados por aqueles que se dizem oposição, são muito pouco democráticos, 

e não olham a meios para conseguirem o poder. 

 

Basta recordar o episódio do acordo alcançado por esta Direcção, com o Departamento de Jogos 

da Santa Casa da Misericórdia, onde a actual oposição tudo fez para que o mesmo não fosse 

cumprido, tendo-o conseguido, perdendo o remo português a possibilidade de ter um patrocínio 

de 1.250.000,00€ (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros) até 2016. 

 

Saímos de consciência tranquila, e pessoalmente este será o meu ponto final no remo em 

Portugal. 

 

Aos meus colegas de todos os órgãos sociais, aos técnicos, ao pessoal médico, aos funcionários e 

de um modo geral a todos que comigo colaboraram, o meu muito obrigado. Não vos esquecerei. 

 

Aos clubes que sempre me apoiaram acreditando em nós e no nosso projecto, também o meu 

muito obrigado. 

 

À nossa oposição, dizer que lamento que esta tenha sido sempre uma oposição de vingança 

pessoal, da parte de algumas pessoas, do bota abaixo, pois nunca foram capazes de apresentar 

soluções e alternativas.  

 

Desejo a todos as maiores felicidades pessoais e desportivas. 
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Sem outro motivo, e com a máxima consideração, 

 

 

 

António João Rascão Marques 

Presidente da FPR 
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ANEXO 

 

 

GRÁFICOS E DADOS DA EVOLUÇÃO DA NOSSA MODALIDADE 
 

 

EVOLUÇÃO DE SUBSÍDIOS E PATROCÍNIOS - 2005 A 2012 

 
2005 2006 2007 2008 Total 

556.611,23 € 990.844,77 € 784.497,56 € 840.394,55 € 3.172.348,11 € 
 

 

2009 2010 2011 2012 Total 

678.022,94 € 1.829.388,91€ 914.219,41 € 
600.000,00€  

previsão 
4.021.631,26€ 

 

 

 

Evolução do número de atletas integrados no Projecto Olímpico: 

 

2004 – 0 Atletas 

2005 – 0 Atletas 

2006 – 8 Atletas 

2007 – 8 Atletas 

2008 - 6 Atletas 

2009 – 4 Atletas 

2010 – 4 Atletas  

2011 – 4 Atletas  

2012 – 6 Atletas 

 

 Evolução de Atletas incluídos no Projecto Esperanças Olímpicas até 2011: 

        

2004 = 3 Remadores 

            2005 = 8 Remadores  

           2006 = 10 Remadores 

           2007 = 11 Remadores 

           2008 = 16 Remadores 

           2009 = 0 Remadores 

  2010 = 4 Remadores 

  2011 = 4 Remadores 

          2012 = 3 Remadores 
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EVOLUÇÃO DE ATLETAS FEDERADOS DESDE 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Estes dados foram retirados dos Relatórios e Contas da Federação Portuguesa de Remo, 

 Associados Praticantes Delegados Dirigentes Árbitros 
Treinadores 

Mon./N1 N2 N3 N4 

2004/2005 54 1273 - 29 34 47 27 6 4 

2005/2006 58 1385 - 11 38 49 36 4 5 

2006/2007 58 1443 - 11 38 57 34 6 5 

2007/2008 57 1633 87 20 28 47 33 6 5 

2008/2009 58 1666 76 20 30 42 26 6 5 

2009/2010 62 1722 110 20 22 36 23 11 5 

2010/2011 64 1786 67 20 21 38 31 11 6 


