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COMUNICADO N.º2 

Época 2016/2017 
 

 

1 – CURSO DE ARBITRAGEM  

 

Como é do conhecimento geral, no passado dia 28/12 os novos Corpos 

Sociais da ATM Coimbra tomaram posse nas instalações do nosso clube 

filiado Ginásio Figueirense, que agradecemos a disponibilidade para a 

realização do ato solene nas suas instalações. Esse momento, contou com 

a presença do presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, Pedro 

Miguel Moura. 

No nosso manifesto de candidatura está previsto dar ênfase à formação 

nos mais variados aspetos ligados à nossa modalidade, entre os quais a 

arbitragem, que entendemos ser uma lacuna na nossa associação, atendendo 

que apenas existem dois árbitros inscritos. Como tal, entendemos ser 

urgente promover um curso de árbitros juvenis e regionais. O ténis de 

mesa de qualidade também se alcança, através da arbitragem. 

É condição para frequentar o curso de árbitros, o seguinte: 

            - Numero mínimo de candidatos para a realização do curso: 12 

            - Possuir o 9.º ano de escolaridade 

            - Ter mais de 13 anos (idade mínima 14 anos) 

            - Pagamento de uma quantia simbólica à FPTM  

Logistica: 

O curso irá funcionar num fim-de-semana (sábado e domingo). Tem uma 

prova teórica no domingo e terá uma prova prática de arbitragem num 

torneio sob a supervisão de um juiz-árbitro, que em princípio será no 

Torneio de Condeixa. 

O curso funcionará em Condeixa-a-Nova, nas piscinas municipais, numa 

sala preparada para o efeito. 
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De modo a ser possível despoletar o processo da realização do curso a 

ATMC necessita de saber com URGÊNCIA quais os possíveis candidatos 

interessados em o frequentar. Solicitamos por isso que nos informem até 

ao dia 15 de janeiro, para o Presidente do Concelho Distrital de 

Arbitragem Professor Filipe Lima, através do email atmcoimbra@sapo.pt,  

qual o número de possíveis candidatos por clube. Podem inscrever-se 

atletas, dirigentes, professores do Desporto Escolar, ou qualquer outra 

pessoa que se interesse pela modalidade. 

Só após estar assegurado o número mínimo de candidatos, é que 

contactaremos o presidente do Conselho Nacional de Arbitragem para 

agendar o curso. 

 

Coimbra, 3 de Janeiro de 2017  

 

 

A DIRECÇÃO 
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