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Dúvidas - Participação portuguesa no Nacional de Remo Espanhol vs Participação
no Nacional de Remo Português

Caros Associados,
Foram-nos dirigidas algumas dúvidas quanto à possibilidade de participação no Campeonato Nacional do próximo
fim de semana de uma tripulação de W2X que terá participado no campeonato espanhol em representação de um
clube daquele país.
Sendo um facto que qualquer das dúvidas que nos foram dirigidas, o foram como simples indagação de regularidade
da inscrição e participação, sem qualquer fundamentação regulamentar expressa, decidiu a Direcção da FPR, para
cabal esclarecimento das dúvidas suscitadas, prestar a seguinte informação:
1. O Clube pelo qual as atletas estão filiadas na FPR pediu, previamente, parecer à FPR sobre a regularidade da
filiação e participação em Espanha, à luz dos regulamentos do Remo Nacional;
2. Analisada juridicamente a consulta, concluiu-se não haver nos Regulamentos e Estatutos da FPR qualquer
disposição que impedisse tal filiação e participação;
3. De facto, a alínea g) do Artigo 23º dos Estatutos, única disposição susceptível de se aplicar ao caso concreto,
estabelece, sob a epígrafe “Deveres dos Atletas, Treinadores e Árbitros”, que é dever do atleta “não se filiar
numa outra Federação Desportiva nacional da modalidade do Remo” [nosso realce];
4. Ou seja, segundo o Artigo 23.º, alínea g) dos Estatutos da FPR, apenas poderia ser impedida a inscrição,
simultânea, numa “outra” federação nacional de Remo;
5. Não existe, portanto, disposição regulamentar ou estatutária no Remo Nacional que impeça a filiação de
atletas já filiados na FPR, numa determinada época, numa outra federação de remo congénere estrangeira
[não nacional];
6. Não existe disposição regulamentar ou estatutária no Remo Nacional que impeça a participação desses
atletas em competições no país onde terá sido aceite a sua filiação. No caso concreto, Espanha;
7. A haver limitação, considerando o actual quadro regulamentar e estatutário da FPR, ela só poderia ser
imposta pela regulamentação do Remo Espanhol. Ficando, assim, fora da alçada da FPR;
8. Nestes termos, a Direcção da FPR carece de suporte regulamentar e/ou estatutário para inviabilizar, no caso
concreto, a participação das atletas no Campeonato Nacional de 2015. Pelo que se considera a sua inscrição
e participação regulares.
Com os melhores cumprimentos
[Best regards :: Saludos :: Cordialement :: Mit freundlichen Grüβen]
A Direcção da FPR
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