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Circular n.º 015/2011 

Projecto Jamor 

  

  

O Projecto Jamor, a implementar a partir de 12 de Março de 2011, pretende ser um 

projecto sustentado que permita que as instalações da Carreira de Tiro do Centro 

Desportivo Nacional do Jamor se convertam num pólo de desenvolvimento do tiro 

desportivo, facultando aos atletas federados as adequadas condições para a prática do tiro 

desportivo nas suas diversas vertentes.  

 

O apoio aos atletas federados passará, num primeiro momento, pelas seguintes valências: 

 

a) Acompanhamento técnico de qualidade aos atletas federados, tendo em vista a sua 

progressão no tiro desportivo que, na fase inicial, constará de apoio por um 

treinador das modalidades ISSF, nas manhãs dos sábados, domingos e feriados, 

entre as 9h e 30m e as 12h e 30m, em particular na carreira de tiro de 10m, mas 

também nas carreiras de 25 e 50m; 

 

b) Presença de um funcionário da FPT de terça a sexta e aos sábados de manhã (9h e 

30m às 12h e 30m), para disponibilizar material e informações aos atletas; 

 

c) Possibilidade de utilização de armas de ar comprimido da FPT; 

 
d) Disponibilidade de bancadas para BR50 na carreira de tiro de 50m; 

 

e) Disponibilidade de alvos de Field Target na carreira de tiro de 50m; 

 

f) Disponibilidade de compressor e de botijas para carregamento de armas de ar 

comprimido; 
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g) Disponibilidade de bancada e máquinas para acertar armas de competição na 

carreira de 50m; 

 

h) Disponibilidade de uma televisão e de um leitor de DVD, no espaço do bar, para 

visualização de filmes sobre tiro desportivo; 

 
i) Realização de pequenas palestras sobre tiro desportivo no espaço do bar. 

 

 

Solicita-se assim a todos os Clubes, em particular os da Grande Lisboa, que disponibilizem 

aos seus atletas a informação supra referida, fomentando a participação dos mesmos no 

referido projecto. 

 

 
 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2011 

 

P´la Direcção 

 

______________________ 

Luís Moura 

Presidente 

 


