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Apoio para o Campeonato Regional de Absolutos - Açores 
(Inf/Juv/Jun/Sen) 

 

1. O Campeonato Regional de Absolutos - Açores (Inf/Juv/Jun/Sen) - 2013 estava 

programado para se realizar nos dias 29 e 30 de junho, na piscina do complexo 

desportivo da escola Manuela de Arriaga, cidade da Horta. 

2. Considerando que: 

a. Na sequência da cimeira realizada com a Direção Regional do Desporto, no 

passado dia 1 de março, a ANARA foi informada que haverá uma redução do 

financiamento no ano 2013, em cerca de 27%; 

b. Existe a necessidade de otimizar os custos com a realização das provas, em 

particular com as deslocações, as quais representam 80% dos custos da 

ANARA; 

c. Para a prova em referência, a ilha que obriga ao maior número de deslocações é 

a ilha do Faial; 

d. Existem condições para as deslocações interilhas de barco nesta altura do ano, 

beneficiando particularmente os clubes com maior número de atletas a deslocar; 

e. Haverá condições de alojamento mais competitivas na ilha de S. Miguel neste 

período. 

3. A Direção da ANARA decidiu: 

a. O Campeonato Regional de Absolutos - Açores (Inf/Juv/Jun/Sen), na época 

2012/2013 será realizado nos dias 29 e 30 de junho, na piscina do complexo 

desportivo das Laranjeiras, ilha de S. Miguel; 

b. As comparticipações por cada elemento deslocado serão comunicadas 

oportunamente, em função das melhores condições económicas para os clubes 

e de conforto e bem-estar para os atletas, sendo sempre inferiores a 200,00€ por 

atleta; 

c. Para efeitos de comparticipação, o limite será de 2.800,00€ por clube 

participante. 
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4. Os clubes terão de entregar o relatório de deslocação no prazo de 8 dias, após a 

realização da mesma, para a instrução do processo a apresentar à Direção Regional 

do Desporto. 

Pela ANARA 

 

 

Alberto Mota Borges, 

Presidente da Direção 


