
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Comunicado 

 
A Federação de Levantamento de Peso Olímpico de Portugal, com o intuito de inteirar 
os atletas, treinadores, clubes e todos aqueles que partilham do gosto pelo desporto, 
em especial do Levantamento de Peso Olímpico, vem dar conhecimento de alguns 
acontecimentos relativos ao Campeonato Nacional Individual Absoluto 2016 e 1º Open 
Weightlifting Portugal. 
Numa modalidade que viu a sua entidade reguladora funcionalmente extinta durante 
mais de uma década e com menos de uma vintena de atletas no ativo, é com desagrado 
que constatamos, no momento em que FLPOP existe em franco crescimento, que 
existiram tentativas de boicote à realização do 1º Open Weightlifting Portugal. O autor 
desta repugnante tentativa está identificado e não é publicamente divulgado e tomadas 
as devidas medidas, para que não adquira o protagonismo que não merece, no entanto, 
estaremos atentos a todas as ações que dali advierem. 
A coorganização dos dois eventos acima referidos teve início alguns meses antes e foi 
estabelecida entre a FLPOP e o Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica, 
sob proposta do seu treinador João Guilherme. O GDPCC contaria com o apoio da Junta 
de Freguesia da Costa de Caparica e Câmara Municipal de Almada. Foi avaliado aquele 
que seria o local da competição e as propostas para o que seria o desenrolar do dia de 
competição e pareciam estar reunidas todas as condições para se realizar um grande 
evento, nomeadamente com a apresentação de inovações logísticas e ações de 
entretenimento. 
As semanas sucederam-se e a viabilidade de se realizar uma competição com um nível 
digno de um Campeonato Nacional, era cada vez mais remota devido à impossibilidade 
de apresentarmos algumas das coisas que gostaríamos de apresentar. Ainda assim, 
dada a importância de descentralizar a realização de competições, aliada ao 
compromisso que havíamos assumido, tudo faríamos para realizar a competição na 
Costa de Caparica. Na véspera da competição um acontecimento que não seria de 
esperar relacionado com aquele que seria o transporte de quase todo o material a ser 
utilizado na competição, inviabilizou por completo a realização do evento naquele 
local, apesar da insistência por parte do Sr. Presidente do GDPCC e do responsável pelo 
desporto da JF Costa de Caparica.  
Em suma, quer parecer-nos que a falta de comunicação entre GDPCC, JF Costa de 
Caparica e CM Almada e pouca disponibilização de meios humanos e materiais por 
parte destas entidades, resultaram numa efetiva preocupação muito tardia com a 
organização do evento, originando falta de soluções, obrigando ao cancelamento da 
competição no local estipulado.  
Naquilo que cabia à FLPOP também houve reveses, nomeadamente, no que concerne 
ao material a ser utilizado na competição propriamente dita (barras e pesos). Como já 
foi referido, a organização da competição teve início meses antes da data marcada e 



nessa altura, após contacto por parte da FLPOP com a Loaded RX, no intuito de serem 
testados equipamentos em cenário de competição, a marca em questão demonstrou 
total interesse em colaborar, especialmente devido às hipóteses comerciais que daí 
poderiam advir. A duas semanas da realização da competição, já com o logotipo da 
marca divulgado no respetivo cartaz, foi-nos reforçado o interesse por parte da Loaded 
RX, sendo que o responsável da empresa garantiu a cedência do material. Na segunda-
feira que antecedeu a prova foi tentado o contacto para ultimar os pormenores da 
entrega do material, o que se revelou infrutífero. De todas as chamadas telefónicas 
efetuadas não obtivemos resposta a qualquer uma e há data de hoje nem uma simples 
justificação para aquilo que se sucedeu. 
Estavam reunidas as condições para a prova mais importante do calendário nacional 
ter um cenário medíocre. 
A FLPOP não baixou os braços e hoje, mais uma vez tem a dizer um “Muito Obrigado” 
à Câmara Municipal da Moita e ao Ginásio Atlético Clube que no próprio dia que lhes 
foi solicitada ajuda e colaboração, ajudaram e colaboraram. É de louvar a 
disponibilidade desta autarquia e do clube que ainda é a sede provisória da FLPOP. 
Um “Muito Obrigado” é também devido à SemperFit, que, em tempo record 
disponibilizou as barras e pesos utilizados na competição propriamente dita, que se 
mostraram de excelente qualidade. 
Por último, mas de igual importância, agradecemos também com um “Muito Obrigado” 
à Geometrik Target que mais uma vez disponibilizou graciosamente a plataforma de 
competição. 
Em meu nome pessoal, agradeço a todas as pessoas que colaboraram e contribuíram 
para que o CNIA 2016 e o 1º OWP fossem o sucesso que foram, em especial às que 
comigo trabalharam de forma mais próxima, nomeadamente, Orlando Martins, Paulo 
Antunes e Carlos Henriques, sem esquecer o mister Silvestre Fonseca que, sem 
qualquer obrigação e no momento em que não era suposto ser necessário, se mostrou 
bastante diligente e pronto a ajudar. 
Para terminar, informamos que a constituição legal da FLPOP acontecerá muito em 
breve e com isso serão iniciadas ações de extrema importância para o 
desenvolvimento da modalidade. 
Um bem-haja a todos. 
 

Baixa da Banheira, 5 de Julho de 2016 
 
 

______________________________________________________________ 
Vítor Estêvão 

Presidente FLPOP 
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