
CONSELHO DE ARBITRAGEM 

ACTA Nº04/2017 

 
LOCAL: Sede da F.P.Vela; 

DIA: 18 de Abril de 2017; 

HORA: das 16:00 às 17:30; 

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

(JC). 

 

1. AG apresentou nova proposta de INFORMAÇÃO do CA - Nº4, para 

divulgação pelos Clubes, Associações Regionais e Associações de Classe, 

relativamente a toda a organização relativa a Provas Nacionais. 

FM e JC, concordaram e aprovaram a proposta. 

 

2. AG apresentou proposta de INQUÉRITO aos CLUBES, de modo a este CA 

ter conhecimento sobre as provas mais significativas realizadas, os Juízes 

e OR associados desses Clubes, a necessidade de formação de novos Juízes 

e OR, etc. 

FM e JC, concordaram e aprovaram a proposta. 

 

3. AG, FM e JC, assinaram as Actas Nº02 e 03/2017, lavradas no Livro de 

Actas. 

 

4. Pedro Rodrigues- Director Técnico Nacional – apresentou ao CA, draft de 

Diploma a ser entregue aos participantes com a classificação de apto nos 3 

Cursos de Medidor ORC, recentemente orgnizados pelo CA. 

AG, FM e JC, concordaram e aprovaram a proposta. 

 

5. JC apresentou a nova organização de ficheiros para as Notas de 

Pagamento de Provas Oficiais do CA. 

Foi proposto implementar alteração do arquivo proposto de modo a serem 

arquivadas todas as Notas exclusivas de uma só Prova em vez de 

arquivadas por conjuntos de Provas na mesma data ou aproximadas. 

JC ficou de promover estas alterações. 

 

6. a) AG informou o CA que no dia 20 de Abril, termina o prazo de 

recepção de Comentários das partes interessadas, na Apelação Nº01/2017, 

nomeadamente dos Presidentes das Comissões de Regatas e de Protestos 

da Prova em causa – 2ª Prova do Campeonato do Algarve, realizada pelo 



CIMAV em Vilamoura, nos dias 18-19 FEV 2017. 

   b) AG propôs, relativamente à Apelação Nº 01/2017, para constituição 

da Comissão de Apelação, a nomeção dos seguintes Juízes: 

1. Fernando Cruz – Juíz Internacional - (Presidente); 

2. João Allen – Juíz Nacional – Gr.II; 

3. Abel Nunes - Juíz Nacional – Gr.II. 

FM e JC, aprovaram a proposta de nomeação destes 3 Juízes. 

 

              

 

 


