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1. FUTSAL
Autorização para arbitrar jogo(s) particular(es)
Em face do pedido endereçado pela AT - Autoridade Tributária e Aduaneira (Vila Real), e pelo
filiado António Carvalho, foi este último juntamente com o filiado Mário Monteiro, autorizados a
arbitrar dois jogos que decorrerão no próximo sábado (11.04.2015) às 18:00 horas, no pavilhão da
Escola Morgado de Mateus, e no sábado seguinte (18.04.2015) às 19:00 horas, no Pavilhão
Municipal (Seixo).
Mais se informa que:
1. Já mais um dos árbitros acima referidos com pedido de dispensa enviado para o CA
da AFVR poderá ser nomeado para qualquer jogo acima referido no período de
dispensa solicitado ao CA da AFVR;
2. Em caso algum um árbitro nomeado pelo CA para jogos da AFVR poderá ser
nomeado/dispensado para jogos particulares em condições que comprometam a
nomeação entretanto recebida(s) ou que venha(m) a ser feita(s) posteriormente à
presente autorização, pelo CA da AFVR.

2. DIVERSOS
Testes Físicos e Teóricos – Candidatos de Futebol e Futsal
Tendo em conta o prazo limite (11.05.2015) estabelecido pelo CO n.º 236 de 23.01.2015 (FPF) para
apresentação de Candidatura à Formação Curricular e Contínua a realizar pelo ao CA da FPF e
prevista no CO n.º 195 de 16.12.2014 (FPF), e tendo em conta que apenas poderão ser propostos 3
candidatos (3 vagas) para Futebol e 3 candidatos (2 + 1 vagas) para Futsal à frequência do
Seminário de Formação Avançada FPF (Árbitros C3 que pretendem integrar a categoria C2), bem
como o estabelecido pelo CA da FPF conjugado com o previsto pelo CA da AFVR relativamente à
avaliação dos árbitros, informa-se que:
a) Para candidatos de Futebol:
a. No próximo dia 7.05.2015 (quinta-feira) os árbitros de futebol (5 candidatos),
candidatos ao Seminário da FPF realizarão às 19:30 horas os testes físicos e às
21:00 horas o teste teórico. Relativamente aos testes físicos, os mesmos serão
realizados como previsto e nas condições estabelecidas pela FPF (ver: Documento
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Orientador – Testes Físicos 2015.2016). Mais se informa que os Testes Físicos
decorrerão como habitualmente nas instalações da UTAD (Local do Centro de
Treino para Árbitros) e terão como referenciais o estabelecido pela FPF para o
seminário. Quanto ao teste teórico, este decorrerá na sala de reuniões da AFVR
b) Para candidatos de Futsal:
a.
No próximo dia 05.05.2015 (terça-feira) o árbitro de futsal (1 candidato),
candidato ao seminário da FPF realizará às 18:30 horas os testes físicos e às 20:30
horas o teste teórico. Relativamente aos testes físicos, os mesmos serão realizados
como previsto e nas condições estabelecidas pela FPF. Mais se informa que os
Testes Físicos e Teóricos de Futsal decorrerão em local a designar posteriormente e
terão como referenciais o estabelecido pela FPF para o seminário.

Seminário Árbitro Assistente Especialista (SAE) – Categoria AAC1
Tendo em vista o levantamento e verificação dos potenciais candidatos interessados que reúnam
condições para frequentar o Seminário Árbitro Assistente Especialista (FPF – Regulamento da
Arbitragem: pág. 20) que decorrerá entre os dias 02 a 04-07-2015, tal como previsto no CO n.º 195
de 16.12.2015 (FPF), informa-se que:
a) Todos os interessados que reúnam as condições previstas para frequentar o SAE – AAC1 e
que pretendam ser indicados ao mesmo, terão que manifestar via e-mail até ao próximo
dia 21.04.2015 esse desejo, devendo para tal fazer chegar essa pretensão através do
endereço afvr.ca@sapo.pt . No e-mail a enviar deverão indicar:
1. Data de nacimento
2. À quantos épocas desportivas é que é árbitro
3. Quantos anos tem de C1 ou C2 ou integrado na equipa de arbitragem de um árbitro
C1 ou C2
4. Habilitações literárias

Vila Real, 10 de abril de 2015.
O Conselho de Arbitragem da AFVR

_______________________
Presidente
(António Reis, Ph.D.)
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