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COMUNICADO AOS ASSOCIADOS 

 

 

A Federação Portuguesa de Remo foi confrontada com declarações graves 

constantes nos órgãos de comunicação nacionais, por parte do Presidente 

do Sport Clube do Porto e por parte do Presidente da Câmara Municipal de 

Montemor-o-Velho, entre os dias 11 e 13 de Abril de 2012. 

 

Nessas declarações foram feitas afirmações e acusações muito graves ao 

Presidente da Federação Portuguesa de Remo, à sua equipa e, de um modo 

geral, a todos os Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Remo. Essas 

afirmações põem em causa a boa imagem da FPRemo e a integridade e 

honestidade de todos os que nela trabalham. 

 

Consideramos estes acontecimentos excessivamente graves, pelo que não 

responderemos pela mesma via, nem no mesmo tom e palavreado usados 

pelas pessoas em causa. Este assunto será tratado em local próprio onde 

responsabilizaremos todos os que com este tipo de acção prejudicaram ou 

prejudiquem a nossa instituição, bem como os elementos que a dirigem. 

 

Mais se informa que o arresto que a FPR sofreu no passado dia 11, deve-se a 

uma das quatro empresas que têm a receber verbas do Campeonato da 

Europa de 2010, realizado em Montemor-o-Velho. Esta situação, não é nada 

que não fosse esperado pela Direcção da FPR, mas tal deve-se, à falta de 

pagamentos de algumas verbas que os nossos parceiros na organização 

deste campeonato ainda não liquidaram. Naturalmente que esperar um ano 

e seis meses por tais verbas, torna-se pesaroso para essas empresas. 

Contudo, a Federação Portuguesa de Remo, continua a trabalhar 

normalmente, mantendo toda a sua actividade programada, seguindo o 

rumo que estava previsto. 
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Queremos afirmar a todos os associados, que o Presidente e a sua Direcção 

se encontram tranquilos, conscientes das suas responsabilidades, e tudo 

estão a fazer, para que a situação financeira actual da FPRemo, se resolva 

no mais curto espaço de tempo, assim nos deixem trabalhar com 

tranquilidade, não criando problemas que possam ser irreversíveis para a 

modalidade. 

 

Sem outro motivo, 

 

Lisboa, 17 de Abril de 2010 

 

Pela Direcção da FPR 

 

O Presidente 


