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1.1 Encontram-se no portal da FAP os sorteios da PA 18 e PA 19. 

Agradecemos aos clubes a marcação do local dos jogos o mais rápido 

possível. Os horários estão definidos, sendo o clube responsável pela 

concentração que deve indicar o local. Os locais que constam no sorteio são 

meramente indicativos.  

 

1.2 Relembramos que no próximo dia 09 de Janeiro de 2010 terá lugar em 

Faro no auditório da Biblioteca Municipal o 2º bloco do 3ª curso nacional de 

dirigentes. Devem consultar lista e programa no portal da FAP. 

   

 

 

 

2.1 Super Taça Arena de Portimão. 

Ira realizar-se durante a Super Taça em Portimão como já vendo sendo 

habito uma concentração de minis masculinos e femininos ambas no  dia 23 

de Janeiro de manha. Solicitamos aos clubes que procedam á sua inscrição 

o mais rápido possível e indiquem o n.º de pessoas, pois será fornecido 

senhas para almoço de modo a que os atletas possam desfrutar dos jogos 

da tarde. 

 

  

2.2 Ainda durante a Super Taça será realizado um seminário para 

treinadores conforme panfleto em anexo. O programa detalhado será 

enviado assim que se realizar o sorteio da prova. As inscrições devem dar 

entrada nesta associação através de email ou fax. Contacto – 919463652 

Mário Miguel 

  

Junto anexamos documentos sobre a reunião de associações e a FAP em 

Samora Correia  

1. Direcção 

2. Departamento Desportivo 
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2.3 A partir de Janeiro iremos dar continuidade ao trabalho das selecções 

com a selecção de iniciados masculinos. Iremos mensalmente realizar um 

centro de treino abordando vários temas, convidando um treinador para o 

efeito. 

  

2.4 No próximo mes de Março iremos realizar um curso de árbitros jovens. 

Solicitamos a todos os clubes que colaborem e divulguem junto dos vossos 

atletas. Deverão indicar pelo menos uma dupla de árbitros. 

 

 A DIRECÇÃO  


