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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 
INFORMAÇÃO nº 21 
 

 

 

CURSO de OFICIAIS de REGATA  

Funchal 4/5 novembro 2017 

 

Efetuou-se no passado fim de semana no Funchal, na sala de 

formação da ARVM, o segundo curso dos dez programados pelo 

Conselho de Arbitragem para a presente época. 
 

Participantes 

Participaram 19 candidatos, dos quais 10 pretendiam iniciar a 

atividade de arbitragem, e 9 eram já graduados em Árbitro Grau I.  

Dos Árbitros com Grau I três deles obtiveram resultados que lhes 

permitem virem a ser promovidos a Grau II. 
 

Lista de participantes: 

Carolina Matos 

Duarte Drumond 

Fátima Gomes 

Francisco Trigo 

Hernan Teixeira 

Hugo Rosa 

João Santos 

Joaquim Cardoso 

José Ferreira  

José Gouveia 

José Afonso 

Lurdes Ferreira 

Manuel Jardim 
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Marco Gamelas 

Pedro freitas  

Rosa Ornelas 

Vitorino Gouveia  

Pedro Vasconcelos 

Fotos em: www.facebook.com/fpv.arbitragem/ 

 

Próximos cursos: 

Os próximos cursos serão em Lisboa (sala de formação da ARVC na 

Doca de Belém) nos dias 11/12 de novembro para formação de 

Oficiais de Regata e nos dias 25/26 de novembro para formação de 

Juízes de Regata. 
 

Esclarecimentos sobre os cursos 

Licenças desportivas: no momento de frequentar os cursos não é 

necessário ter a licença desportiva válida para a presente época. Mas 

aquando da entrega do Formulário de Candiatura e do certificado de 

Conflito de Interesse (até 21 dezembro por motivo da última formação 

de 2017 ser no dia 17 dezembro) é obrigatório que a Licença 

Desportiva esteja válida para a presente época. 

Onde participar: Um inscrito pode escolher livremente os locais 

onde deseja frequentar os cursos independentemente do seu local de 

residência (CA Informação nº 18). 

Exames: Em caso de reprovação ou ausência justificada ao exame, 

este poderá ser repetido (isento de taxa) mas obrigatóriamente 

durante o período de exames de um curso (que pode ser para outra 

categoria) mas sempre presencialmente e visionado por formador. (CA 

Informação nº 18 e nº 20).  

Não são permitidos exames via Skype (ou outro meio electrónico) ou 

sem a presença física de formador. 
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