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Porto, 20 de Fevereiro de 2009 
 

 
Assunto: dar a conhecer o incumprimento da FPR 
OFICIO nº 005/09 
 
Exmos. Senhores, 
 
Respeitosos cumprimentos, 
 
 Vimos pela presente, trazer ao conhecimento de V. Exc.s o seguinte: 
 
Pese embora tenhamos desenvolvido todos os esforços junto da 
Federação Portuguesa de Remo, no sentido de nos serem pagas as 
verbas devidas, o certo é que até à presente data aquela federação 
não cumpriu com o que se vinculou. 
 
Por esse facto, lamentavelmente, e em virtude da situação financeira 
em que se encontra esta Associação, somos forçados a agir em 
conformidade. 
  
Actualmente a ARDP encontra-se com défice de tesouraria, apenas e 
só porque a Federação Portuguesa de Remo, depois de ter assinado 
connosco um Contra-Programa em 31 de Julho de 2008, 
comprometendo-se a pagar uma verba no valor de 4000€ a esta 
Associação, em 4 prestações, terminando este mesmo Contrato-
Programa a 31 de Dezembro de 2008, ainda não procedeu à 
liquidação de qualquer prestação. 
 
É certo que, a Direcção anterior da ARDP, entregou alguma da 
documentação para a assinatura do referido Contrato-Programa, com 
algum atraso, no entanto, entendemos que tal facto não é de todo 
justificação para a FPR não ter pago qualquer prestação até à 
presente data. 
 
Acresce ainda que, tem sido frequentemente invocado pelo 
presidente da Direcção da Federação Portuguesa de Remo, o Exmo. 
Sr. António Rascão Marques, que o não pagamento a esta Associação 
deve-se ao facto de o IDP ainda não ter enviado verbas á Federação 
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para que esta consiga assumir os seus compromissos com as 
Associações Distritais. 
 
É também importante realçar que, segundo diz a direcção da 
Federação Portuguesa de Remo, apenas uma Associação Distrital de 
Remo entregou toda a documentação a tempo e horas para que o 
Contrato-Programa fosse assinado em devida altura. No entanto, 
podemos constatar que essa mesma Associação, até à presente data, 
também não recebeu as verbas devidas pela Federação Portuguesa 
de Remo. 
 
Tal situação é elucidativa que mesmo cumprindo com os requisitos 
que foram impostos pela Federação Portuguesa de Remo, a verba 
não é dispensada. 
 
A Associação de Remo do Distrito do Porto é a maior do pais, e tem 
no seu circulo importantes clubes e os dois atletas portugueses que 
participarem nos últimos Jogos Olímpicos, onde obtiveram um 
brilhante e histórico 8º lugar, com direito a diploma. 
 
A Associação de Remo do Distrito do Porto faz questão de assumir os 
seus compromissos perante todas as entidades, principalmente 
perante os seus fornecedores e neste momento, não está de forma 
alguma a conseguir fazê-lo, tendo já nesta data cancelado algumas 
das regatas calendarizadas, por falta de condições, nomeadamente 
de segurança (não existe sequer verba para pagar à Capitania para 
garantir a segurança das regatas). 
 
Assim, solicitamos a V. Exc.s se dignem informar-nos o seguinte: 
 
- O IDP já cumpriu com a FPR as verbas relativas aos supra referidos 
contratos-programa? 
 
- Se sim, em que data ou datas foram disponibilizadas as verbas 
referentes a tais contratos programa? 
 
Certos da vossa maior atenção e cuidado, 
 
Reiteramos os nossos melhores cumprimentos, 
 
A Direcção da ARDP 
 
 


