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 Clubes  

 Associações Regionais 

 ANAR; ANTREMO 

 

Ofício Nº 256/2009 

Assunto: Realização do EN II e CN Juvenis Inverno 2009 

 

Lisboa, 20 de Março de 2009 

 

Exmos. Senhores, 

 

Em função do e-mail enviado pela APAR, informando que os árbitros de remo seus 

associados, não participariam nos campeonatos que se disputam nos dias 21 e 22 e 

Março em Montemor-o-Velho, vem a Direcção da FPR informar V. Exas. que os referidos 

campeonatos vão realizar-se com os árbitros convocados pelo Conselho de Arbitragem 

que estão disponíveis para arbitrar, e com os elementos da organização que estão 

prontos para colaborar com a referida equipa de arbitragem. 

 

Os referidos campeonatos serão homologados, prémios distribuídos e subsídios 

correspondentes pagos, em função da participação de cada um. 

 

A FPR já pagou todas as verbas que estavam em atraso de 2008, menos aquelas que 

foram enviadas em Fevereiro e Março de 2009, correspondentes a regatas de 2008, dos 

seguintes árbitros: 

 

José Portela – 7,50€ da Regata de Natal (enviada em Março) 

José Adamastor Gonçalves – 37,50€ da Regata de Natal (enviada em Março) 

 

Quanto às condições técnicas na pista, as mesmas estão todas previstas, menos aquelas 

que derivam da construção final da mesma, como por exemplo as torres intermédias 

aos 500mt, 1000mt e 1500mt. Estas a FPR não as vai fazer, pois as mesmas estão 

integradas nas obras finais da pista de Montemor-o-Velho. 
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Haverá Comissão de Controlo, pontões de largada para cada categoria, bombeiros, 

ambulância, segurança na água, e tudo o que sempre houve até esta tomada de 

posição de algumas pessoas que dizem pensar muito no Remo Nacional.   

 

Portanto meus caros presidentes de clubes, os objectivos que estes senhores tentam 

alcançar, são todos os que V/Exas. possam imaginar, menos resolver os problemas da 

arbitragem e o interesse nacional da nossa modalidade. 

 

Sem outro assunto de momento e com a máxima consideração, 

 

 

 

 

 

António Rascão Marques 

Presidente FP REMO      


