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Exmos. Senhores,  
 
Em função da tomada de posição de alguns árbitros no passado dia 14 de 
Fevereiro no Campeonato Nacional de Veteranos, de não quererem arbitrar, 
por alegadamente a pista não ter todas as condições necessárias exigidas no 
Código Nacional de Regatas, vem a Direcção da FPR pedir a todos os árbitros, 
que nos indiquem quem estará de acordo em continuar a arbitrar regatas do 
calendário nacional de regatas, com as condições existentes até à presente 
data. 
 
A continuação da tomada de posição dos árbitros atrás mencionados e de 
outros possíveis, que inviabilizem a realização de regatas do calendário 
nacional, pode fazer com que a Direcção da FPR se veja obrigada a suspender 
todas as regatas, sejam elas locais, regionais ou nacionais, dado que ao se 
considerar que a pista do Centro Náutico de Montemor-o-Velho não reúne 
condições técnicas para a realização das mesmas, faz com que nenhum outro 
local do país também não reúna todos esses pressupostos. 
 
Lembramos também que a não realização de regatas do calendário nacional, 
fará com que na próxima época, todas as verbas adstritas ao sector da 
actividade desportiva sejam reduzidas, e os subsídios aos clubes pagos em 
função da sua participação, deixarão de existir. 
 
A Direcção da FPR continuará a fazer tudo para que nos diversos Campeonatos 
Nacionais existam as melhores condições possíveis para a realização dos 
mesmos, de forma a beneficiar os clubes, os remadores e facilitar o trabalho dos 
árbitros. 
 
Agradecemos aos elementos que estiverem disponíveis para participar nos 
próximos campeonatos e nos restantes da época, que contactem com os 
serviços administrativos da FPR para que possamos providenciar as condições 
necessárias. 
 
Sem outro assunto de momento e com a máxima consideração, 
 
 
 
 
António Rascão Marques 
Presidente FP REMO 


