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Lisboa, 2016-02-25 Circular Nº 005/16 

 
Assunto: Abertura das Candidaturas para o Congresso Nacional de Remo 2016. 

 

Exmos. Senhores, 

 

De acordo com a alínea f), ponto 4 do artigo 3º dos estatutos da FPR, esta deverá “realizar, no 

prazo de 6 (seis) meses após os Jogos Olímpicos de Verão, um Congresso Nacional” de Remo 

(CNR). 

 

A Figueira da Foz acolheu o 1º CNR em 1985, tendo as restantes edições tido lugar em Coimbra 

(1989), Vila do Conde (1997), Aveiro (2000), Setúbal (2004) e Lisboa (2008), não tendo sido 

organizado em 2012 por razões de todos conhecidas, tendo havido no seu lugar em início de 2013 

um fórum de remo, organizado no Porto pela ARDP.  

 

Estes congressos ambicionam ser um encontro de reflexão da modalidade, discutindo os caminhos 

e orientações que devem nortear a mesma nos anos seguintes. A sua existência é fundamental 

para o diálogo entre agentes, para a apresentação de realidades de outros países, casos de 

sucesso a nível nacional ou internacional, etc. 

 

Por outro lado, à luz de uma recente alteração estatutária, as eleições para a FPR deverão ter lugar 

até final de Outubro. Fará todo o sentido, portanto, que o congresso de realize algumas semanas 

antes das eleições, servindo também para que as diferentes candidaturas possam ter um palco 

para a apresentação das suas ideias, aproveitando a reunião magna de todos os seus agentes. 

 

Assim, a Direcção da FPR vem por este meio informar de que se encontram abertas as 

candidaturas para a organização do Congresso Nacional de Remo 2016, a realizar no primeiro 

(preferencialmente) ou segundo fim-de-semana de Outubro. Os interessados deverão enviar 

dossier de candidatura para a FPR, até ao dia 4 de Março, com as seguintes informações: 

 



 

 

• Motivação 

• Local do congresso e condições físicas existentes (salas, auditórios, …) 

• Condições logísticas (alojamento, alimentação, preços indicativos, …) 

• Parceiros 

• Estrutura organizativa 

• Cronograma 

• Orçamento preliminar 

 

Havendo mais do que uma candidatura, a Direcção da FPR analisará os dossiers recebidos e 

atribuirá a organização à candidatura que considerar melhor estruturada. 

 

 

 

Agradeço a atenção dispensada e apresento os melhores cumprimentos, 

 

 

 

Luís Ahrens Teixeira 


