
 

Rua Capitão Sousa Pizarro, 4 r/c 3810-076 AVEIRO I Tel.: 234 384 326 I Fax: 234 483 280 I E-mail: geral@andebolaveiro.net I Sitio: www.andebolaveiro.pt.vu 
Fundada em 23 de Julho de 1987 I INSTITUIÇÃO UTILIDADE PÚBLICA pelo Decreto-Lei II Série nº 66 de 20 de Março de1991 I Contribuinte nº 501916997 

 
 
 

CIRCULAR N.º69 

ÉPOCA 2012/2013 

Distribuição: FAP, Clubes Filiados e Técnicos 
(Via Fax e correio electrónico) 

 
 
 
 
 
 
 

Assunto:  CURSOS DE ÁRBITROS ESTAGIÁRIOS 

 

1. Como é do conhecimento geral e embora tenha havido alguma evolução quantitativa de 
Quadros de Arbitragem, verifica-se ainda que são escassos para o número de jogos 
realizados semanalmente. 
 

2. O início da aplicação prática do Projeto para a Arbitragem Regional “Clube Centro de 
Formação” dará frutos futuros e contribuirá certamente para o aumento do número de 
Árbitros, no entanto insuficiente. 

 
Assim, apelamos a todos os Dirigentes e Técnicos dos Clubes Filiados no sentido de uma 
união de esforços para inversão rápida de tal situação. 
 
3. É importantíssimo o seu esforço na sensibilização de candidatos e na sua indicação a esta 

Associação dos mesmos, através do preenchimento da Ficha de Inscrição anexa. 
 

4. Por isso é nossa intenção realizar um Curso de Árbitros Estagiários ainda na presente 
época desportiva, já em Maio, em datas a indicar oportunamente.  
 
a) INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS   - até 30.04.2013 

  
b) INDICAÇÃO DE LOCAL - O Curso será realizada tendo em atenção a origem dos 

candidatos e, o seu local, será indicado após o encerramento das inscrições. 
 
c) O QUE É PRECISO PARA FREQUENTAR ESTE CURSO? 

 
 Ter mais de 16 anos; 
 Ser um elemento com sentimento profundo pela modalidade e interessado em 

contribuir para o seu desenvolvimento, responsável, com espírito de equipa e 
fair-play; 

 Querer ser um justo juiz desportivo em toda a sua acepção; 
 Ter gosto pela modalidade; 

 
d) APELO AOS DIRIGENTES E TÉCNICOS DOS CLUBES PARA: 

 
 Divulgação efectiva desta e doutras Acções; 
 Incentivar os seus atletas; 

   
6. O Diretor Responsável por estas Acções, bem como por toda a formação de Quadros é – 

António José Goulão. 
 

Aveiro, 17.04.2013 
A DIRECÇÃO, 
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