
 
 

 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

 

Lisboa, 2016-12-16 Circular Nº 061/16 

 
Assunto: Filiações e Inscrições em Regatas. 

 

Exmos. Senhores, 

 Como é de conhecimento geral, a actual e anterior direção da FPR tem vindo a tentar implementar 

diversos procedimentos de gestão baseados nos mais elementares princípios de uma sociedade 

informatizada, simplificada, eficaz e com capacidade de resposta às necessidades dos diversos 

intervenientes. 

 A FPR, em diversas reuniões, Assembleias Gerais, Planos de Actividade e diversas ocasiões, tem 

apelado à colaboração de todos para uma rápida melhoria de processos de forma a modernizar a 

nossa modalidade. 

 Como referido no Plano de Atividades de 2017, aprovado dia 10 de Dezembro por unanimidade: 

 “A Direção da FPR está perfeitamente consciente que apenas com a colaboração de todos, 

empenho nacional e um verdadeiro espírito de equipa poderemos todos nós levar a nossa 

modalidade para patamares mais elevados em todas as suas vertentes.” 

Tendo a FPR tido conhecimento do elevado número de atletas que participaram na última Regata 

de Natal sem estarem filiados na FPR, e tendo conhecimento de que a organização da referida 

prova compactou com tal facto, a FPR vem deste modo repudiar tais factos e informar que vai 

tomar medidas para que tal não volte a acontecer. Se mais não fosse, basta aqui lembrar que 

esses atletas não eram à data portadores de Seguro Desportivo e por isso qualquer eventual 

acidente seria de responsabilidade da entidade organizadora. Sabemos também que neste evento 

participaram atletas Juvenis numa prova reservada a absolutos. Prática que, já constatámos, não é 

inédita. 

O Exemplo deverá sempre vir de cima, a FPR, Clubes e Associações são compostas por um 

conjunto de indivíduos. 

Enquanto cada um de nós como indivíduos não for capaz de promover e implementar, em si 

mesmo, as mudanças que exige e quer ver na nossa modalidade, podemos ir pondo de parte o 

“Sonho” de ver o Remo a atingir novos patamares de excelência. 

A nossa surpresa relativa aos factos mencionados é ainda maior porque estes acontecimentos 

ocorreram um dia depois de duas reuniões com os clubes, em que todos foram consensuais na 

necessidade de melhorias de procedimentos por todas as partes. 

 



 
 

 

 

 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos 

 

                O Presidente 

 

            Luís Ahrens Teixeira 


