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Chegou ao conhecimento da APAR a Circular nº 2/09 do Presidente em exercício da FPR, a
qual volta a ser preenchida na sua quase totalidade, por considerações que visam
directamente, entre outros, a APAR e alguns dos seus dirigentes e associados.
Poucos dias antes do Carnaval, tinha o remo nacional sido brindado com a Circular nº 1/09,
também do mesmo que, pasme-se, versava também sobre o mesmo. Ainda bem que a APAR
foi fundada, apesar dos desejos em contrário do senhor presidente em exercício, porque senão
não teria assunto sobre o que escrever, já que, como todos sabemos, sobre os problemas do
remo ele não tem, ou não manifesta, opinião. Aliás, todos sabemos o que pensa sobre os
clubes que praticam remo...
Não nos recordamos de ter visto, nos Estatutos da FPR, a atribuição de competências aos
órgãos sociais (mesmo que em pleno mandato e não em meras funções de gestão como estes
se encontram desde 31 de Dezembro) para ajuizarem da representatividade, ou não, das
associações que a lei impõe que integrem a FPR, uma vez constituídas. Estranhamos por isso
que, perante os graves problemas com que o remo se depara, sobre tempo ao senhor
presidente em exercício para se ocupar com este assunto. Mas estranhamos ainda mais que
esta mesma preocupação não lhe tenha surgido antes em relação às outras associações
criadas. Terá a ver com o facto de ter tentado excluir a dos atletas e a de treinadores ter
votado por ele? Parece, não parece? Mas não enveredemos por aí, que seria descer ao nível
que pretendemos que deixe de ser utilizado na nossa modalidade.
Confessamos que, se estima pudesse haver por quem recorre aos métodos que o senhor
presidente em exercício da FPR recorre para se agarrar ao poder (e aqui não nos podemos
deixar de interrogar acerca dos verdadeiros motivos e das verdadeiras intenções de tal facto),
estaríamos seriamente preocupados com a incoerência, a omissão da verdade e a deturpação
do seu discurso. Senão vejamos:

• Confunde direitos com obrigações. O que o Código de Regatas Nacional faz é
obrigar os árbitros, enquanto Júri das provas, a confirmarem da conformidade das
condições com o estipulado no CRN (vide Artº 83º). Não é, assim, um direito que
lhes assiste, é uma obrigação;

• Continua a confundir actuação da APAR com a actuação do Júri do Campeonato
Nacional de Veteranos. Relembramos o senhor presidente em exercício da FPR que a
APAR optou por não aconselhar o boicote do CNV, como explicou na altura aos
clubes. O que aconteceu foi que o Júri, devidamente constituído e em pleno exercício
das suas funções, constatou que não se poderiam realizar as provas, uma vez que a
Comissão Organizadora não cumpriu com aquilo a que estava obrigada;



• Esquece-se, convenientemente, que é obrigação da Comissão Organizadora garantir a
“observância estrita das disposições” do CRN (vide Artº 36º). É pois a ela e só a ela
que podem e devem ser imputadas responsabilidades por estarem, ou não, reunidas as
condições para as provas se poderem realizar;

• Também se esquece que garantiu, em Assembleia Geral realizada em Coimbra, que
não existiriam dívidas nem a clubes, nem a atletas, nem a técnicos, nem a árbitros e
que, qualquer importância que se encontrasse por liquidar o seria até 31 de
Dezembro. Ainda bem que agora as reconhece, mas registe-se a incoerênca. Se não
foi mentira deliberada, é preocupante que em Novembro não soubesse delas;

• Num exercício que se poderia considerar roçar a bipolaridade, mas que, seja qual for
a razão, atesta bem da fixação de que o senhor presidente em exercício da FPR tem
em relação à APAR ,tão depressa acusa a APAR de ser “uma recém-formada
pretensa associação de árbitros” e de ser “um grupo de pessoas, que nem sequer
sabemos ainda se é representativo de toda a classe de árbitros da modalidade”, como
lhe atribui o poder de, segundo ele, convencer todos os árbitros a “boicotarem” as
provas. Afinal, senhor presidente em exercício, em que ficamos? Temos
representatividade entre os árbitros, ou não?

• Confunde, também, o senhor presidente em exercício da FPR o cumprir normas com
“boicote”. Isso talvez venha do facto de lhe ser tão difícil cumprir as obrigações
estatutárias e legais, como temos vindo a assistir ultimamente. Ajuda, pelo menos, a
perceber que para ele as regras são uma coisa quase tão chata como os clubes que
praticam remo.;

• Certamente por lapso de memória, esquece-se de mencionar na circular que,
enquanto presidente em exercício da FPR, violando os Estatutos da FPR, o seu
Código de Regatas Nacional, as disposições legais em vigor e as orientações da
FISA, foi pedir a Espanha que lhe emprestasse árbitros. Fez, qo que parece, este
pedido aquando do Congresso Extraordinário da FISA, na África do Sul, numa
iniciativa que muito deve ter prestigiado o remo nacional, pelo menos na mente do
senhor presidente em exercício;

• Também por lapso de memória, de certeza, esquece-se ainda de mencionar que
recebeu um rotundo NÃO como resposta dos nossos vizinhos. Parece que eles têm
mais juízo do que ele e sabem que não podem arbitrar cá, a não ser que tenham
licença internacional e que para tal sejam convidados pelo Conselho de Arbitragem,
que é o único órgão com autoridade para o fazer. E também não deveriam estar
interessados em que lhes pagassem as deslocações daqui a dois anos. Seja como for,
temos a certeza que, o remo português saiu, mais uma vez, altamente prejudicado
com estas démarches. Como reagirão as autoridades desportivas portuguesas ao
terem conhecimento destes factos?

Deixando agora de lado o perturbado raciocínio do senhor presidente em exercício da FPR,
congratulando-nos por não termos que nos preocupar no plano pessoal, tratemos de assuntos
mais sérios.
Como havíamos afirmado na resposta à anterior circular do senhor presidente em exercício,
cabe-nos salientar que este e que a Comissão Organizadora que funcionará, supomos, na sua
dependência, ou na dependência da Direcção em exercício da FPR, continuam a não
desmentir o incumprimento das normas do CRN. Pior, parece ficar a intenção de persistirem
no mesmo. Se fosse realmente impossível de aplicar as disposições do CRN, não seria
expectável que, ao longo de quatro anos de mandato tão frutuoso para o remo, o incansável e
sempre vigilante presidente em exercício da FPR já lhe tivesse proposto alterações, como



seria sua obrigação? Alguém conhece alguma? Pois, é verdade, que pergunta
desnecessária...afinal isso só tem que ver com os chatos dos clubes que têm actividade e os
ainda provavelmente mais chatos remadores.
Quanto à posição tomada pela APAR, ela prende-se, com a insustentabilidade, para muitos
árbitros, de continuarem a funcionar como financiadores da FPR. Convém relembrar que os
árbitros de remo não são, nem pretendem vir a ser, remunerados por arbitrarem. Pelo
contrário, têm que avançar eles com as verbas para cobrir custos com deslocações,
alojamento (quando não é disponibilizado pela Comissão Organizadora) e alimentação, por
cada prova que arbitram. Os carros que utilizam são deles, pagos por eles, ao contrário de
outros, como todos sabemos. Aliás, a insustentabilidade desta mesma situação foi
reconhecida pelo senhor presidente em exercício da FPR na última vez que reuniu com os
árbitros, em Coimbra, comprometendo-se ele a pagar as despesas apresentadas num prazo
máximo de 15 dias. Já lá vão quase 3 anos e continuamos à espera.
Muitos dos árbitros têm despesas relativas a quase uma época inteira a receber. Como todos
são pessoas normais, com respectivas famílias e/ou encargos, não conseguem continuar a
meter mais dinheiro num poço que, aparentemente, não tem fundo à vista.
Dada a facilidade com que o senhor presidente em exercício da FPR se refere às inúmeras
pessoas a quem pagou para estarem em Montemor-o-Velho aquando do Campeonato
Nacional de Veteranos, nem se percebe porque é que aos árbitros não paga. Falta de dinheiro
não deve ser, porque senão tocava a todos. Será apenas má-vontade?
Má-vontade para com os árbitros, da parte de clubes, atletas e pais (supomos que dos atletas,
ou serão dos dirigentes em exercício da FPR?) tem o senhor presidente em exercício da FPR
vontade de arranjar e instigar, ao agitar o papão do corte de verbas se os Campeonatos
Nacionais não se realizarem.
Se for verdade, e se o senhor presidente em exercício realmente quiser encontrar responsáveis
pelos prejuízos que poderão ser causados ao remo, sugerimos-lhe que olhe para o espelho.
Dedique-se a resolver os problemas da modalidade que tanto o aborrece quando é praticada, e
esse risco desaparece.
Cumpra com as suas obrigações, respeite os árbitros e a sua Associação, respeite as regras do
remo e não terá riscos de haver Júris a constatarem que as provas não têm condições.
Perca menos tempo a pedinchar árbitros estrangeiros e talvez tenha tempo para se ocupar com
as suas obrigações. De caminho, pode até ser que, apesar do conhecimento de todas as
trapalhadas por parte da FISA, consiga ainda manter a realização do Europeu em Portugal.
Respeite os Estatutos da FPR e as leis em vigor e metade dos problemas desaparecem.
Fomente a actividade, aquela coisa que acha tão chata, aumente o número de praticantes, que
também deve considerar igualmente chatos, e verá que não há diminuição de subsídios, antes
pelo contrário.
Se não o fizer, olhe-se ao espelho e dará de caras com o responsável pelas eventuais
consequências negativas de tudo o que se passa. Resta-nos esperar que, mesmo que não se dê
ao respeito, respeite e faça respeitar as cores e os símbolos nacionais que a FPR utiliza em
função do estatuto de utilidade pública desportiva que ainda tem.
Quanto aos clubes, a APAR gostaria de esclarecer que a posição assumida se refere às provas
para as quais os árbitros sejam convocados pela FPR, ou, melhor dizendo, às provas em que é
a Direcção da FPR a responsável pelo pagamento das despesas. Caso os clubes e/ou
associações regionais optem por solicitar a colaboração dos árbitros para provas que
organizem, a posição da APAR e dos seus associados é de total colaboração. Pode, pois,
descansar o senhor presidente em exercício da FPR, que não será por nós que o remo parará.



O senhor presidente em exercício, esse sim é que tem bloqueado ou tentado bloquear, a
actividade dos clubes e associações regionais, ou já se esqueceu do Campeonato Nacional de
Fundo e das Regatas das Associações Regionais, entre outras?
Quanto ao resto, a APAR reclamou do acto eleitoral, no passado dia 24 de Fevereiro, junto da
Comissão Eleitoral (a qual, até ontem, segundo informação dos serviços da FPR, ainda nem
sequer tinha marcado reunião para analisar as várias reclamações) e impugnou judicialmente
o mesmo. A ver vamos se é desta que o senhor presidente em exercício encontra uma altura e
um lugar oportuno para explicar o incumprimento (mais um) dos Estatutos da FPR e da Lei
da República.
Pela APAR,
O Presidente da Direcção, O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Vítor Silvestre Magalhães de Sousa Pedro Miguel de Sá Passo Alves Ramos


