
CONSELHO DE ARBITRAGEM 

ACTA Nº02/2017 

 
LOCAL: Sede da F.P.Vela; 

DIA: 08 de Março de 2017; 

HORA: das 17:00 às 18:30; 

PRESENÇAS: Armando Goulartt (AG) – Francisco Mourão (FM) – João Corrêa (JC) – 

António Peters (AP). 

 

1. FM, esteve reunido com Pedro Rodrigues, DirectorTécnico Nacional, para se 

inteirar do andamento das actualizações aos Mapas de Juízes e Oficiais de 

Regata. 

 

2. a) JC e FM iniciaram a consulta dos primeiros dossiers do CA que se encontram 

em arquivo, anteriores aos dois últimos mandatos da FPV. 

    b) Foi analisado parte do acervo e seleccionados os temas que o compõem: 

1.Nomeação deJuízes – 2.Apelos – 3.Testes – 4.Homologações de AR e  IR – 

5.Notas de Honorários/Relatórios de Encargos – 6.Listagens de Juízes   – 

7.Relatórios de Regatas – 8.Relatórios de Comissões de Protestos – 9.Acções de 

Formação – 10.Mapas de Disponibilidades de Juízes e OR 11.Certificados de 

Avaliação da Qualidade de Juízes; 

    c) AG propôs que os temas 4., 7., 8. E 10., fossem definitivamente retirados 

pela sua pouca utilidade informativa; 

 

3. AG, FM e JC, assinaram a Acta Nº1/2017, lavrada no Livro de Actas. 

 

4. a) AP juntou-se à reunião do CA posteriormente, tendo apresentado ao 

Conselho, como Delegado Técnico da FPVela ao 43º Torneio Internacional do 

Carnaval de Vilamoura, o seu Relatório. 

    b) Foram explicadas ao CA as suas impressões como a prova decorreu, tanto na 

vertente organizativa, como nas operações de mar. 

    c) AP leu partes do seu extenso relatório a apresentar à FPVela, tendo 

realçado principalmente as dificuldades encontradas no relacionamento com dois 

dos elementos da organização do Torneio. 

    d) Na secção final do seu Relatório, e como Considerações Finais, é proposta a 

nomeação futura em todas as provas de prestígio em Portugal, da nomeação de 

um Delegado Técnico com reconhecida competência nas áreas técnicas, 

procedimentos organizativos e regulamentação desportiva. 



    e) AP também nas Considerações Finais do seu Relatório, propõe a 

elaboração de uma averiguação por parte da Direcção e do CA aos 

acontecimentos de conduta menos própria por parte de António Nunes, 

Presidente de um dos Campos de Regatas, de modo a ser eventualmente 

elaborada uma participação disciplinar sobre este elemento. 

              

 

 


