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COMUNICADO OFICIAL N.º 29 
 

         DATA: 04.11.2020  
  

 

Para conhecimento de todos os Clubes filiados, outros interessados e O.C.S., informa-se que a Direção da 

Associação de Futebol de Ponta Delgada, deliberou o seguinte: 

 
COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTEBOL 2020-2021 - SÉNIORES 

 

Na reunião preparatória da atividade competitiva oficial do escalão de seniores, ficou estabelecido que os jogos de 

Futebol Sénior disputar-se-iam aos domingos à tarde, podendo, no entanto, o dia e a hora serem alterados mediante a 

concordância do Clube adversário. Em muito contribuiu para esta decisão a necessária gestão dos nossos quadros de 

arbitragem, em face da continua e regular participação semanal de elementos nossos em jogos do Campeonato de 

Futebol dos Açores e de Competições Nacionais, o que muito nos orgulha. 
 

Atendendo à evolução negativa da situação pandémica no território Nacional e às suas consequências no 

prolongamento da suspensão das competições Nacionais, a gestão interna do nosso quadro de arbitragem fica assim 

um pouco mais facilitada. 
 

Em face desta nova realidade, entende-se dar novamente o direito de opção aos Clubes para a realização preferencial 

apenas dos seus jogos de Futebol Sénior na condição de visitado, aos sábados à noite ou aos domingos à tarde. 
 

Com efeito, solicita-se a todos os Clubes com equipa Sénior em atividade (que ainda não o tenham feito), que nos 

informem oficialmente desta opção preferencial. 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES ÀS LEIS DO JOGO DE FUTSAL 

 

Realizar uma ação de formação sobre as alterações às Leis do Jogo do Futsal às 19h30 do dia 09.11.2020 (segunda-

feira), no auditório da sede da AFPD. A formação será ministrada pelo Sr. Rui Martins, Vice-presidente do Conselho 

de Arbitragem. 

Atendendo à época de pandemia que vivemos, a formação está limitada a 3 elementos de cada clube da modalidade de 

Futsal (preferivelmente, Coordenadores Técnicos e treinadores), sendo obrigatório o uso de máscara no auditório, bem 

como a higienização das mãos à entrada do mesmo. 
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DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO COMUNICADO 

 

1. Mapa de jogos a realizar de 07.11.2020 a 13.11.2020 e alterações; 

2. Mapa de ocupação de campos e pavilhões dos jogos a realizar a 06.11.2020 e 10.11.2020. 

 

A Direção da A.F.P.D. 


