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Lisboa, 2 de Março de 2009 

 
Exmos. Senhores, 
 
No passado dia 14 de Fevereiro o grupo de árbitros convocado para constituir o 
Júri do Campeonato Nacional de Veteranos, decidiu não arbitrar, alegando 
falta de condições técnicas para o fazer, ao abrigo do direito conferido no 
Código de Regatas Nacional. 
 
Todos sabemos que a principal razão foi a não aceitação como associada, de 
uma recém-formada associação de árbitros, no tempo que esta considerava 
necessário para votação no passado acto eleitoral. 
 
A mesma Associação, em nome de alguns árbitros, enviou nova comunicação 
à Federação a propósito da realização do Campeonato Nacional de Inverno 
de Juniores e Seniores, desta vez exigindo o pagamento das despesas referentes 
a 2008. Caso contrário, dizem que se reservam novamente no direito de não 
constituir Júri, alegando mais uma vez as condições técnicas, conduzindo a um 
novo boicote à actividade regular da modalidade. 
 
Com a presente circular, a Direcção da FPR pretende esclarecer e alertar para 
o impacto que a posição dos árbitros tem na modalidade. Esta posição de 
apenas alguns árbitros nacionais, que pretendem causar danos à Direcção, 
utilizando os clubes e os seus remadores, prejudica essencialmente estes últimos.  
 
A eventual não realização de Campeonatos Nacionais no decorrer desta 
época, coloca em causa todo o financiamento público e privado, atingindo 
não a Direcção, mas a própria Federação, todos os seus associados, toda a 
imagem da modalidade. A cada boicote, é a modalidade que perde 
remadores, que perde apoios. 
 
Não negamos as dívidas existentes aos árbitros, tal qual como existem em 
relação aos clubes, aos remadores e a fornecedores. Não negamos o direito dos 
árbitros de reivindicarem o que consideram ser os seus direitos, mas não 
podemos aceitar que por meras expectativas que criaram em relação às 
eleições, prejudiquem seriamente a actividade diária de todos os clubes, 
apoiantes da sua causa ou não.  
 
Todas as medidas, planos de acção, atitudes e comportamentos desta 
Direcção podem e estão a ser julgados, através dos meios legais que foram 
considerados adequados, não nos parecendo benéfico, nem para os próprios 
árbitros, recorrer a formas de protesto que lesam os remadores, em todos os seus 
escalões.  
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Neste momento, a Associação de Árbitros já interpôs recurso em tribunal contra 
a Federação Portuguesa de Remo, ou seja, a Direcção irá responder por todos 
os seus actos. Sendo os tribunais a instância máxima, deveriam os árbitros deixar 
para os mesmos a resolução da questão, adoptando a atitude de defesa da 
modalidade e aproveitar o momento para demonstrarem a sua 
imprescindibilidade pelo seu trabalho, fazendo-se respeitar, e não por formas de 
luta que apenas demonstram as questões políticas, não as desportivas.  
 
A manutenção da posição dos árbitros, continuando a não constituírem Júri nos 
Nacionais, inviabiliza a realização de regatas do calendário nacional. 
Eventualmente, a Direcção da FPR terá que suspender todo o calendário oficial, 
incluindo provas locais, regionais ou nacionais. Se a pista do Centro Náutico de 
Montemor-o-Velho não reúne as condições técnicas para a realização de 
regatas, conclui-se que nenhum outro local do país reúne os pressupostos. 
 
Com a possibilidade deste cenário, as consequências mais imediatas são por 
exemplo, a diminuição drástica do financiamento directo e indirecto aos clubes, 
não sendo sequer pagos quaisquer tipos de subsídios associados à realização 
das provas. 
 
A Direcção da FPR tudo fará para que os Campeonatos Nacionais dos próximos 
dias 7 e 8 de Março se realizem, tomando todas as medidas extraordinárias para 
que tal aconteça. Apenas para relembrar o artigo 3º dos Estatutos, é a FPR que 
é responsável pela modalidade em Portugal, que tem por atribuição o dever de 
representar, difundir, promover, controlar, dirigir e regulamentar, e não um grupo 
de pessoas, que nem sequer sabemos ainda se é representativo de toda a 
classe de árbitros da modalidade. Não podemos permitir, Federação, Clubes, 
Remadores e Pais, que um grupo de árbitros pense que pode pôr e dispor de 
todo o trabalho e sacrifício daqueles que se dedicam todos os dias à 
modalidade, para que o remo em Portugal se desenvolva, dentro dos 
condicionalismos próprios. 
 
O Remo não aceita nenhum tipo de chantagem nem de pressões. A Direcção 
da FPR responsabilizará todos os que por qualquer motivo, atentem ou 
prejudiquem o Remo em Portugal. 
 
Os Campeonatos Nacionais de Inverno de Juniores e Seniores, serão realizados 
nos dias, horas e locais para que estão marcados. 
 
Sem outro assunto de momento, e com a máxima consideração, 
 
 
 
 
 
António João Rascão Marques 
Presidente da FPR 


