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Para conhecimento de todos os Árbitros, Observadores e demais interessados se comunica o seguinte:

EXAMES MÉDICOS
Face ao estabelecido pela Direcção da Associação de Futebol de Lisboa os exames base de medicina desportiva,
requisitados pelos árbitros distritais aos serviços deste Conselho, passam a ser efetuados na Clinica Lambert.
Assim devem os interessados ter em atenção o seguinte:
a) A coordenação dos exames requisitados aos serviços deste Conselho, é da responsabilidade da Clinica contratada
cabendo a esta contactar os interessados para a marcação do dia e hora do exame.
b) Qualquer exame complementar que não conste das condições do exame médico base, será da responsabilidade
do árbitro interessado, bem como o seu custo suportado pelo mesmo.
c) A decisão médica, depois de concluído o respetivo exame, será levantada semanalmente na Clínica
exclusivamente pelos serviços do Conselho Arbitragem.
d) O exame médico caduca no dia da data de nascimento do árbitro.
e) A fim de se evitar situações de suspensão de atividade por falta de resultado do exame médico devem os
interessados requerer as respetivas marcações, através do impresso que anexo ao presente Comunicado,
com a antecedência mínima de trinta dias antes do fim da respetiva validade.
f) O custo do exame base efetuado na Clinica Lambert, é totalmente suportado pela Associação de Futebol de
Lisboa.
g) Aos árbitros que por qualquer motivo faltem ao exame médico no dia previamente marcado será debitado na
respetiva conta corrente o custo do mesmo.
Até à data do termo de validade do exame (dia da data de nascimento) por sua conta sem qualquer comparticipação
desta Associação, pode o árbitro interessado regularizar, a situação devendo neste caso remeter para os Serviços o
respetivo impresso autorizado pelo “Instituto Português do Desporto e Juventude” devidamente preenchido, com a
assinatura e vinheta de um médico habilitado com formação específica reconhecida pelo colégio da especialidade de
Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos ou titular de curso pós-graduação em Medicina Desportiva aprovado por
aquele órgão.

NOTA:

Clinica Lambert
Em Lisboa na Rua Agostinho Neto nº28 B // Quinta do Lambert (paralela à Alameda das Linhas de Torres // junto ao
Campo Grande // próximo do Estádio Alvalade XXI e do Hospital Pulido Valente // GPS: latitude: 38º 45’ 49.683’’
Longitude: -9º 9’ 12.221’).
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