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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:  

• ASSOCIADOS  

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS  

• ANT REMO  

 

Lisboa, 2021-03-19 Circular Nº 08/2021 

 

  
Assunto: Eleição dos Delegados à A.G. da FPR, representantes de Atletas, Treinadores 

e Árbitros. 

 

Exmos. Senhores, 

 

Devido a ter sido estabelecido o dever geral de recolher domiciliário em janeiro de 

2021, que impossibilitou a concretização da eleição de delegados de classe em data 

regulamentar e acompanhando aquelas que são as medidas de desconfinamento 

promovidas pelo Governo, a Comissão Especial da Eleição de Delegados determina o 

dia 05 de abril de 2021, das 18:00h às 20:00h, para a eleição dos delegados 

representantes de Atletas, Treinadores e Árbitros. Esta data, ainda que diferente do 

habitual agendamento, é a única possível tendo em consideração as restrições de 

deslocação entre concelhos na semana anterior à Páscoa e a data-limite para a 

posterior Assembleia Geral de Aprovação de Contas.  

 

De forma a promover maior participação neste acto eleitoral, existirão 6 mesas de 

votos nos seguintes locais: 

 

Caminha: 

• Morada - Sporting Club Caminhense, Praça Conselheiro Silva Torres, 63, 4910-122 

Caminha; 

• Responsável pela mesa de voto: João Fernandes, vice-presidente da FPR. 

Porto:  

• Morada – Associação de Remo do Norte, Rua António Pinto Machado, nº 60, 4100-

068 Porto; 

• Responsável pela mesa de voto: Rui Costa, presidente da ARN. 

Aveiro: 

• Morada – Clube dos Galitos, Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas, nº3 Aveiro; 

• Responsável pela mesa de voto: Jorge Nascimento, 1º Secretário da Assembleia 

Geral da FPR. 

 



 
Federação Portuguesa de Remo – Doca de Santo Amaro – 1350-353 Lisboa – Tel: +351 213 929 840 – E-mail: 

geral@fpremo.pt  

Figueira da Foz: 

• Morada – Centro Náutico Ginásio Clube Figueirense – R. Vale de Rosas, 3080-891 

Figueira da Foz; 

• Responsável pela mesa de voto: José Tomé, presidente da ARBL. 

Lisboa 

• Morada – Federação Portuguesa de Remo, Doca de Santo Amaro, 1350-353 Lisboa; 

• Responsável pela mesa de voto: Joana Freire, diretora-geral FPR. 

Barreiro 

• Morada – Luso Futebol Clube, Av. Henrique Galvão nº 28, 2830-308 Barreiro; 

• Responsável pela mesa de voto: Isabel de Sousa, presidente da ARSI. 

 

Comissão Especial para o processo eleitoral de delegados: 

• Presidente: Amílcar Estrela; 

• 1º Secretário: Álvaro Branco; 

• 2º Secretário: Sérgio Manso. 

 

Informações importantes: 

• Só são elegíveis a votar agentes desportivos que estejam filiados na presente 

época desportiva até ao dia 31 de março de 2021 (processo de filiação 

completo, incluindo o seu pagamento); 

 

• Os agentes desportivos (atletas, treinadores, árbitros e as respetivas 

associações de classes representantes) poderão votar em qualquer candidato 

da sua classe, independentemente da sua categoria ou nível, e exercer o seu 

voto para a totalidade de categorias da sua classe. Por exemplo, um 

treinador de nível 1 pode votar em 6 candidatos, nomeadamente 1 para cada 

uma das seguintes categorias:  

o Um delegado a representar os treinadores de nível 1;  

o Um delegado a representar os treinadores de nível 2;  

o Um delegado a representar os treinadores de nível 3;  

o Um delegado a representar os treinadores de nível 4;  

o Um delegado a representar os treinadores de remo Indoor;  

o Um delegado a representar os treinadores do sexo feminino. 

 

• Atendendo ao facto de que os Associados Extraordinários devem estar 

representados por 7 delegados no caso dos Treinadores e Árbitros, bem 

como os Atletas / Praticantes devem estar representados por 14 delegados, e 

existindo uma vacatura para 1 delegado em cada uma destas categorias, 
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proceder-se-á à eleição de um 7.º e de um 14.º classificados respetivamente 

de acordo com a votação feita para preenchimento da Assembleia Geral. 

 

Poderão ser consultados no site da FPR os seguintes documentos: 

• Candidatos de Classe – Lista 

• Regulamento Eleitoral – Regulamento 

• Esclarecimento sobre as Eleições – Circular 03/2021 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

 

 

  Luís Ahrens Teixeira  

https://www.fpremo.pt/uploads/Files/Assembleias_Gerais/Lista%20de%20Candidatos%20a%20Delegados%20Classe%202021.pdf
https://www.fpremo.pt/uploads/Files/Regulamentos/20150323_Regulamento%20Eleitoral%202015.pdf
https://www.fpremo.pt/uploads/Files/Circulares/Circular_03_2021%20-%20EleicaodeDelegados.pdf

