
 

Dia da Selecção de Talentos para a Escola de Futebol Juvenil de Macau 

Regulamento 
 A Escola de Futebol Juvenil de Macau, organizada pelo Instituto do Desporto e Associação de Futebol de 
Macau, visa desenvolver, promover e consolidar as bases do desporto local na modalidade de futebol, bem como 
incentivar os mais jovens a praticarem o desporto com vista a reforçar a sua condição física. Neste sentido, a 
Escola de Futebol Juvenil de Macau vai levar a efeito o Dia da Selecção de Talentos, que em primeiro lugar a 
efectuação de testes, e posteriormente a inscrição, para seleccionar jovens vocacionados para o futebol. Através 
de testes e de acordo com os resultados, a equipa de treinadores seleccionará os jovens qualificados para 
integrarem a Escola de Futebol Juvenil de Macau, sendo a lista nominativa publicada no dia 12 de Dezembro de 
2016, no website do Instituto e no expositor do campo do Centro Desportivo Olímpico – campo de futebol em 
miniatura do Quintal Desportivo. Os candidatos admitidos deverão preencher o boletim de aluno disponibilizado 
no website do Instituto. Os boletins de inscrição poderão ser levantados na sede do Instituto ou através de 
download no website do ID. 

Organização: Instituto do Desporto e Associação de Futebol de Macau 

Patrocinador: Macau Jockey Club 

Objectivos: Promover a modalidade de futebol juvenil, enriquecer as actividades dos tempos livres dos jovens e 
formar talentos para o futebol de Macau. 

Destinatários: Residentes de Macau nascidos em de 2003 a 2011. 

Dia e hora dos testes: 13 de Novembro de 2016, das 14:30 às 17:00 

Local: Centro Desportivo Olímpico – Quintal Desportivo 

Informações para os participantes: Usar fato de treino e sapatilhas, e dever fazer-se acompanhar do bilhete de 
identidade ou cartão de estudante, os teste de avaliação inclui controle e passe da bola, reflexo e competição, 
poderão efectuar a inscrição os alunos que foram seleccionados. 

Última data de inscrição: Para não perder a qualidade de aluno, o presente boletim de inscrição deve ser 
preenchido e entregue, juntamente com uma cópia do BIR, uma foto recente e a taxa, no Instituto do Desporto, 
impreterivelmente, até às 17h00 do dia 23 de Dezembro de 2016 

Reunião antes da iniciação das aulas: As turmas A, B, D e a turma feminina no dia 8 de Janeiro de 2017, pelas 
15:00, a turma C das 16:00; 

Período do curso: 14 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017 

Taxa de inscrição: MOP$100.00 

Grupos: Grupos masculinos – Grupo A (nascidos entre 2003 e 2004), Grupo B (nascidos entre 2005 e 2006), 
Grupo C (nascidos entre 2007 e 2009), Grupo D (nascidos entre 2010 e 2011) e Grupo feminino. 
(nascidos entre 2003 e 2011) 

horário do curso:  

Grupo Dia de semana Vagas Horário 

Turma A Sábado 

380 

15:00 ~ 16:30 

Turma B Domingo 15:00 ~ 16:30 

Turma C1 Sábado 16:30 ~ 18:00 

Turma C2 Domingo 16:30 ~18:00 

Turma D Domingo 18:00 ~ 19:30 

Turma feminina Sábado 15:00 ~ 16:30 

Local do curso: Centro Desportivo Olímpico – campo de futebol em miniatura do Quintal Desportivo 

Monitores: Monitores qualificados e experientes, contratados pela Organização. 

O Regulamento de admissão poderá ser obtido no site www.sport.gov.mo     Informações: 28236363 


