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           Exmos/as. Senhores/as 
Geral 

 

N/Ref.ª: 074-FPO/2019 
Data: 2019-09-11 
Assunto: Carta Aberta ao Presidente da FPO 

 
Exmos. Senhores, 
Caros Clubes, 
 

Nos últimos dias foi dirigida ao Presidente da FPO, e com conhecimento aos demais Clubes, 

uma carta/email com conteúdo a colocar em causa várias situações relacionadas com as 

seleções nacionais da vertente de Orientação Pedestre, abordando quer responsáveis da 

mencionada seleção, bem como quanto à responsabilidade da direção da FPO, que 

factualmente existe, uma vez que as diversas áreas operacionais reportam à direção, a saber: 

1. Quanto aos “princípios éticos nas seleções”; 

2. Quanto a temas de índole operacional, como constituição, seleção, participação, 

entre outros, nas seleções; 

3. Quanto à pertinência do projeto “Orienta-te por Valores: A Ética e o Fair-Play para 

Todos”; 

4. E, finalmente, levantando suspeitas (quanto à credibilidade) em recentes provas 

técnicas, nomeadamente mencionando “…e isso levar a que, inadvertidamente, o 

cronometro seja parado antes da atleta cruzar a meta.”. 

Relevando, desde logo, que o segundo ponto será cabalmente, e com toda a transparência, 

como aliás tem sido conduta sine qua non na gestão de todos os temas nesta direção, 

esclarecido nos locais próprios (reuniões de Clubes, assembleias gerais, por exemplo) de 

forma pública, e que, podendo parecer “estranho” considera até esta direção como aquele 

ponto com menor gravidade, decidiu a Direção da FPO: 

• Solicitar, com carácter de urgência dada a gravidade dos temas apontados nos 

restantes pontos (1, 3 e 4), ao Conselho Disciplinar um processo de averiguações para 

se pronunciar sobre os factos reportados; 
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• De acordo com as conclusões do processo mencionado, analisar as mesmas e 

proceder em conformidade às respetivas medidas, sejam do ponto de vista em que 

esta direção possa vir a ser “culpada”, sejam obviamente em cenário contrário; 

• Aproveitar a reunião de Clubes, em Celorico da Beira, a 28 de setembro, em local e 

hora a divulgar oportunamente, para prestar qualquer tipo de esclarecimento sobre 

qualquer assunto da modalidade, incluindo os temas abordados no ponto 2 (reunião 

esta que já estava inclusive definida em reunião de direção, e que terá como principal 

objetivo a definição de medidas para aumentar a participação nas provas de 

Orientação). 

De referir que, no nosso entender, a modalidade só tem a perder com os acontecimentos 

destes últimos dias, pelo que fica o apelo ao bom senso e responsabilidade de cada um.  

Finalmente, ponto um, admitimos que se coloque em causa todas e quaisquer decisões de 

índole operacional, que se questione as mesmas, mas somos absolutamente intransigentes 

nos temas relacionados com valores e que, não raras vezes, já foi provado neste mandato, 

aliás, como é do conhecimento de quem vai acompanhando os destinos desta Federação. 

Ponto dois, dar nota que esta direção está ao serviço da modalidade enquanto assim for o 

entendimento da mesma, decidindo, após a reunião de 28 de setembro, as iniciativas para 

as quais deve avançar, reiteramos, em função das diretrizes traçadas pela “orientação”. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

O Presidente da FPO 
 
 
 

António Amador 
 


