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Lisboa, 2016-02-06 Circular Nº 024/16 

 
Assunto: Taça de Portugal 2016 

 

Caros Associados, 

 

Como sabem, a FPR recebeu 2 candidaturas à organização da Taça de Portugal, da Associação de 

Remo do Norte (ARN) e do Clube Náutico da Praia de Mira (CNPM). 

A Direcção da FPR entendeu como mais estimulante a candidatura do CNPM, face à candidatura 

da ARN, pelas seguintes razões: 

 

• É um local onde já existe um clube de remo, onde a organização de um evento da 

importância da Taça de Portugal pode potenciar a filiação de novos atletas, principalmente 

tendo em conta a altura do ano em que se realiza (férias escolares); 

• Estará disponível uma pista balizada, facto que potencia a justiça desportiva; 

• O factor vento não deverá ser um problema, face ao horário habitual desta regata (de 

manhã); 

• Não há tráfego fluvial naquele local; 

• O CNPM tem experiência na organização de regatas no percurso a utilizar, dado já ter 

organizado regatas no mesmo local em 2015 e 2016; 

• É um local com uma população superior, e que aumenta exponencialmente nos meses de 

Verão, o que permitirá uma maior moldura humana a assistir a esta regata. 

 

No entanto, o entusiasmo com que alguns actores do remo nacional aludem ao Pocinho fez com 

que esta Direcção tivesse de considerar a possibilidade de uma esmagadora maioria dos clubes 

filiados pretender que a Taça decorresse naquela localidade. Afinal tal não se verificou, tendo a 

maioria dos 15 clubes que se manifestaram votado na Praia de Mira como local para a realização 

da Taça de Portugal 2016. 

 

 



 

 

 

Assim sendo, a Direcção da FPR vem por este meio informar de que o evento em epígrafe terá 

lugar na Barrinha da Praia de Mira, organizado pelo Clube Náutico daquela localidade. 

A FPR disponibiliza-se, naturalmente, e como sempre faz, para dar todo o apoio ao organizador, 

agradecendo também e desde já o empenho da ARN na candidatura que apresentou, propondo 

que esta associação possa apresentar nova candidatura no próximo ano e que esta possa ser 

acolhida pela Direcção da FPR que resultar das eleições a realizar em Outubro próximo. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

              O Presidente 

 

          Luís Ahrens Teixeira 


