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          ÉPOCA 2016-2017 

         COMUNICADO OFICIAL Nº. 02 

F.A.P. DIREÇÃO, CLUBES FILIADOS, ÁRBITROS REGIONAIS 

1 – REUNIÃO DE CLUBES 

Realizou-se no passado dia 09 de Agosto a primeira reunião com os clubes inscritos na nossa Associação 

Foram tratados vários assuntos que interessam aos clubes de ordem geral e foram aprovados dois  
documentos denominados de Lista de Prioridades e Proposta para a nova Época Desportiva 2016-2017 

2 – CAMPEONATOS NACIONAIS 

Foi enviada à FAP a proposta de organização da 1ª. Fase do Campeonato Nacional de Juvenis da 2ª. Divisão 

Ficou acordado com as outras Associações que o Campeonato Nacional de Seniores Masculinos e  

Campeonatos Nacional de Iniciados Masculinos serão organizados pela AA do Algarve  

O Campeonato Nacional de Juvenis terá a organização da AA de Beja 

O Campeonato Nacional de Infantis terá a organização da AA de Évora 

3 – CAMPEONATO DE MINIS E ENCONTROS DE BAMBIS 

 

 Estamos a ultimar propostas para enviar aos nossos clubes e aos clubes da AA de Évora sobre o 

Campeonato do Alentejo de Minis e dos Encontros de Bâmbis tal como ficou acordado na reunião  

De clubes 

 

4 – FORMAÇÃO 

 

4.1 – OFICIAIS DE MESA 
Temos conhecimento que a FAP vai organizar Formação no âmbito de oficiais de mesa CROM  
Os dirigentes que já participaram nesta formação deverão realizar uma reciclagem  
Os dirigentes que normalmente desempenham estas funções e nunca participaram nesta formação  
devem fazê-lo com a brevidade possível 
 
4.2 - COORDENADOR DE SEGURANÇA/DIRECTOR DE CAMPO 
 
Iremos contactar os clubes para organizar uma formação para os Coordenadores de Segurança 
Directores de Campo e definir uma data para a realização desta formação 
 
5 – ENCONTRO NACIONAL DE INFANTIS 
 
Temos informação que já foi atribuída a organização para a época 2016-2017 deste Torneio 
Outra informação é de que os dois Encontros feminino e masculino se deve realizar em simultâneo 
Vamos ter que reunir novamente para que os clubes junto da Associação possam tomar uma decisão  
sobre este assunto para depois se poderem tomar decisões finais                                                                                                                                                     

                                                            

                                                                                                  

6 – ULTIMA HORA 
 
Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 2ª- Divisão 
Vão concorrer apenas 5 equipas uma vez que o Sines vai participar numa Fase em Setúbal com 5  
equipas. Esta informação foi dada pela AA de Setúbal hoje dia 25 de Agosto 


