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CIRCULAR N.º16 
ÉPOCA 2008/2009 
Distribuição: FAP e Clubes Filiados 
Meios de divulgação: Correio electrónico – Fax – Portal FAP e AAA 

 
 
 
Assunto: FORMAÇÃO – ÉPOCA 2008/2009 
   PROVAS REGIONAIS 
 
Tendo em conta o início das Provas Regionais, marcado para o segundo fim de semana de 
Novembro, realizou-se no passado sábado, dia 25.10.08, das 15H00 às 18H00, na 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA, mais uma sessão de trabalho com Árbitros 
Regionais. SOMENTE ESTIVERAM PRESENTES 10 
 
Sabemos que havia várias actividades formativas de âmbito nacional e jogos em que 
participavam alguns dos Árbitros Regionais, impeditivos de que muitos estivessem presentes.   
 
Por isso, decidimos realizar mais uma Acção, já no próximo sábado, dia 01.11.08, das 09H30 
às 11H30, na Delegação da Associação de Andebol de Aveiro, em ESTARREJA.  
 
Os elementos inscritos pelos Clubes no processo de filiação (relação anexa), para 
frequentar o próximo Curso de Árbitros, cuja data de realização será oportunamente 
anunciada, deverão também estar presentes. 
 
Iremos novamente divulgar esta Circular pelos meios habituais: 
  

• Portal da FAP – www.fpa.pt 
• Sítio da Associação – www.andebolaveiro.pt.vu 
• Via correio electrónio para os Árbitros 
• Via fax para os Clubes 
 

Dos endereços em nosso poder, alguns há que não estão correctos ou foram alterados sem 
nos darem conhecimento. Nesse caso, logo que tenham conhecimento desta convocatória e 
não a recebam por correio electrónico, deverão comunicar o facto à Associação e indicar os 
dados correctos. Da mesma forma deverão proceder, no caso de estarem  indisponíveis 
para arbitrar. 
 
Solicitamos aos Clubes que divulguem convenientemente esta Circular, simultaneamente 
sensibilizem os Árbitros que ainda são atletas e, caso seja necessário, lhes proporcionem o 
respectivo transporte. 
 
Avisam-se todos os interessados que os Árbitros Regionais que não tenham participado 
em qualquer Acção de Formação, injustificadamente, não poderão arbitrar jogos. A 
Associação divulgará, em devido tempo, a relação daqueles que o poderão fazer. 
 
 
Aveiro, 27.10.08 
A DIRECÇÃO, 


