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ÉPOCA 2016-2017 

COMUNICADO OFICIAL Nº. 01 

F.A.P. CLUBES FILIADOS, ÁRBITROS REGIONAIS 
 

1 – CUMPRIMENTOS DE INICIO DE ÉPOCA 

 Estamos a preparar a nova Época Desportiva de 2016-2017 que vai ter o seu início no dia 16 de Agosto 
de 2016 
 Por tal facto desejamos cumprimentar todos os nossos clubes, os seus dirigentes, treinadores, atletas e 
árbitros regionais e nacionais. 
Uma saudação espacial a todos os dirigentes que constituem a nova direcção saída da tomada de posse 
do dia 11 de Abril de 2016. 
 
Grandes responsabilidades estão esta Época Desportiva reservadas aos nossos principais clubes devido 
às conquistas realizadas na passada época desportiva 
Esperamos que o complemento desportivo que está para acontecer seja coroado de êxito. 
 
A procura de novos clubes é sempre uma das nossas maiores prioridades mo sentido de fortalecer a 
nossa Associação o que infelizmente se tem tornado difícil obrigando os nossos clubes a competirem 
com clubes de Associações de proximidade 
 
Esta época vai acontecer de novo já que algumas das Provas vão mais uma vez ser partilhadas, por 
indicação da FAP após o dia 03 de Agosto de 2016.  

 
Esperamos que os clubes filiados possam fortalecer as suas equipas não só de formação mas também de 
competição e que possam aumentar o número de praticantes porque é desse trabalho diário que 
poderemos dar á nossa juventude espaços de prática desportiva para que se possam identificar com os 
nobres valores da amizade, do desportivismo e da valorização pessoal com uma possível chamada á 
selecção nacional 

2 – SEGURO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2016-2017 

 Chamamos a atenção para o Nº. da Apólice AG63590791 Época 2016-2017 diferente da época 
passada 
 Devem consultar o CO Nº 3 de 2016-2017 onde vem lá toda a informação complementar  
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3 – INSCRIÇÃO DOS CLUBES NA ASSOCIAÇÃO  

  Juntamente com o Comunicado nº. 1 da AAB vai ser enviado aos clubes o Boletim de Inscrição 
para ser preenchido e enviado de novo à Associação 
 A verba respeitante á inscrição está indicada no Boletim conforme CO nº. 5 a qual deverá ser depositada 
na conta da AAB 
 

4 – TAXA DE INSCRIÇÃO NAS PROVAS NA ÉPOCA 2015-2016 
Todas as Provas a realizar durante a época 2016-2017 pela A.A. de Beja estarão isentas de taxa de 

inscrição 
 
 5 – INSCRIÇÕES 
              Para os procedimentos a tomar em consideração para a Época 2016-2017 deverão consultar o 
Comunicado Oficial nº. 1 no Portal da FAP. 
  
 6 – INÍCIO DAS PROVAS REGIONAIS E INTER REGIONAIS 
             As provas Regionais e Inter Regionais estarão disponíveis a partir de 01 de Setembro de 2016, 
podendo iniciar-se as mesmas com o acordo de datas com os clubes 
                    
7 – REUNIÃO COM OS CLUBES 
              Agendar de acordo com os clubes para a segunda semana de Agosto 
 
8 – CAMPEONATOS NACIONAIS PROVAS NÃO FIXAS 1ª. FASE 
             A Associação de Andebol de Beja decidiu apresentar à FAP propostas para a realização das 
seguintes provas 
 
            PO7 Campeonato Nacional da 2ª. Divisão de Juvenis Masculinos 
            PO 8 Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos 
            PO 15 Encontro Nacional de Infantis Masculinos (caso a AAE não o possa realizar) 
Aguardamos a decisão da FAP 
 
9 - AGENDA DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BEJA 
            Reunião com os clubes a realizar muito em breve (Vai sair convocatória) 
            Reunião com os árbitros regionais e nacionais 
            Preparação Final dor Torneios de Minis e Bâmbis para apresentação aos clubes 
           Preparação das Provas Nacionais 1ª. Fase atribuídas á AAB 
 
10 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BEJA          
                   associacaoandebolbeja@gmail.com 

Agradecemos que passem a utilizar este mail a partir desta época 2016-2017 
 
Beja 25 de Julh0 de 2016 
 
 Associação Andebol de Beja 
                A Direcção 
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