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Ex. Senhor, 

No seguimento da carta recebida em envelope a mim dirigido com aviso de recepção, 
com carta desse conselho para o Presidente da F.P.R., curiosamente com data de 27 de 
Outubro de 2010 e carimbo de entrada nos serviços da F.P.R. a 26 do referido mês! Sem 
comentários. 

Passando a comentar a vossa carta a meu respeito venho afirmar que não passa de uma 
calunia da qual não pactuo, pois não é verdade o que V. Ex. afirma por estar mal 
informado com certeza! 

1. Colaboração sempre lhe foi dada e passo a recorda-lo na 1.ª reunião que V. Exa. 
Teve em Montemor em 13/06/2009,pediu depois de varias intervenções que eu 
lhe pusesse por escrito o que achava o que o fiz em carta dirigida a V. Exa. no 
dia 16 do mesmo mês. Carta essa que nunca obtive resposta. 

2. Na segunda reunião convocada por V – Exa. para Figueira da Foz tive uma 
intervenção enumerando o que achava para melhoramento da arbitragem e que a 
mesa tomou nota e mais disse que iriam tentar implementa-las por as 
considerarem úteis e construtivas!!!!!!!!!!!!!. 

3. Em relação a colaboração como árbitro é verdade que disse que não arbitraria 
enquanto não fosse paga as despesas de deslocação de regatas em atraso e 
rondava cerca de 800€ importância que ainda está em divida a regata do 
Campeonato de Inverno de 27 e 28/03/2010 no valor de 196,30€ (a isto nunca 
V- Exas. Se preocuparam). Aliás arbitrei algumas provas que não tinham 
árbitros nomeados sem qualquer encargo para os organizadores!!!!!!!!!!!!!! 

4. Em relação ao de trabalharem de uma forma benévola e desinteressada fala por 
mim o meu passado nesta modalidade que qualquer ex presidente dessa 
Federação de Associação ou Clube o pode dizer do apoio que sempre lhes dei 



quando solicitado por mim ou por as Empresas que dirigia quer fisicamente 
como monetariamente. Assim seria bom que primeiro verificassem o que 
afirmam levianamente ofendendo alguém que tem cerca de 40 anos ao serviço 
da modalidade sem nunca se ter servido dela para promoção pessoal ou para 
puder passear com os meios desta antes pelo contrario sempre contribui para a 
deslocação e outros de atletas, árbitros ou logística. 

5. Por isso se de facto se não querem que eu volte a arbitrar é simples só tem que o 
dizer sem comentários menos verdadeiros! (alias o que o tem feito ao não 
nomearem) 

6. Mas face a lei e regulamento interno, acresce o facto da convocatória para o 
Seminário de Vila do Conde onde era proposta exclusiva para a renovação das 
licenças a participação no Seminário não se compreende que após a participação, 
ao contrario de ouros árbitros que não estiveram presentes, a não renovação das 
suas licenças não é propostas. 

7. Venho assim requerer também que me seja remetida a referida acta da reunião 
em que tal desiderato foi proposto, assim como os respectivos fundamentos, uma 
vez que não tendo o Sr. Presidente do CA conhecimento nem passado no 
desporto e órgão que dirige, que justifique os fundamentos que propõe para a 
não proposta “duvidosa” de não renovação da licença, uma vez que 
anteriormente (Seminário Internacional de Vila do Conde) considerou ser facto 
essencial e exclusivo da referida renovação a participação, que pela minha parte 
está cumprido. 

8. Deveriam sim, se prezam tanto o cumprimento da Lei e declaração de honra que 
todos os árbitros assinam, não serem convocados árbitros que pelo artigo 49 do 
DL 248-B/2008 de 31de Dezembro estão impedidos de o fazer. Pode assim estar 
a ser posta em causa a validação de todos os resultados e provas em que esses 
árbitros participem, quando deveriam eles próprios (os árbitros) a ser o garante 
do cumprimento das regras e regulamentos aprovados. 

9. Também será de facto pura coincidência os árbitros visados por V. Exa. serem 
todos eles dirigentes da Associação de classe que o Presidente da F. P. R. tudo 
fez para que a mesma não fosse aceite como membro de pleno direito nessa 
Federação, mas como digo deve ser só coincidência será? (cada um que tire as 
suas ilações)  

10. Para os clubes ou outros agentes do Remo que de mim necessitarem continuarei 
sempre disponível como até aqui. 

Sem mais de momento me subscrevo com toda a estima e alguma consideração, ficando 
a aguardar uma resposta ao requerido. 

Atenciosamente  

Saudações Desportivas 
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