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Esta nova funcionalidade permite aos Clubes e equipa de Arbitragem fazer o registo digital da 

ficha de jogo através da plataforma da AFP, inMatch.

Vamos começar por explicar as regras e 

Seleccionado na lista o jogo a tratar, clicam no símbolo 

mesmo. 

Já com a Ficha de Jogo aberta 

cada um com o seu tipo de infor

Vamos passar um a um, mas antes disso adianta

que serão comuns a todos os ecrãs. 

ecrã onde nos encontramos, ou então clicando diretamente no

Há ecrãs de acesso à equipa visita, nomeadamente o 2,3,4 e 17. Para a equipa visitante, os 5,6 

e 7, sendo que os restantes ficam reservados à equipa de arbitragem e que fazem parte do 

Relatório de Jogo. 
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Esta nova funcionalidade permite aos Clubes e equipa de Arbitragem fazer o registo digital da 

ficha de jogo através da plataforma da AFP, inMatch. 

Vamos começar por explicar as regras e condições para acesso à ficha de jogo.

Seleccionado na lista o jogo a tratar, clicam no símbolo  para passar para a edição do 

ogo aberta poderemos verificar que temos uma série ecrãs disponíveis, 

eu tipo de informação específica. 

Vamos passar um a um, mas antes disso adianta-mos a informar sobre as opções em rodapé 

que serão comuns a todos os ecrãs. O acesso aos ecrãs pode ser feita por avanço ou recuo no 

ecrã onde nos encontramos, ou então clicando diretamente no ecrã desejado. 

Há ecrãs de acesso à equipa visita, nomeadamente o 2,3,4 e 17. Para a equipa visitante, os 5,6 

e 7, sendo que os restantes ficam reservados à equipa de arbitragem e que fazem parte do 
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Esta nova funcionalidade permite aos Clubes e equipa de Arbitragem fazer o registo digital da 

condições para acesso à ficha de jogo. 

 

para passar para a edição do 

ecrãs disponíveis, 

mos a informar sobre as opções em rodapé 

O acesso aos ecrãs pode ser feita por avanço ou recuo no 

ecrã desejado.  

Há ecrãs de acesso à equipa visita, nomeadamente o 2,3,4 e 17. Para a equipa visitante, os 5,6 

e 7, sendo que os restantes ficam reservados à equipa de arbitragem e que fazem parte do 
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Ecrã 1 – Relatório Jogo – Dados 

Acesso exclusivo à equipa de arbitragem e onde se preenche a informação genérica de sobre o 

jogo. 
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Dados do Jogo 

Acesso exclusivo à equipa de arbitragem e onde se preenche a informação genérica de sobre o 

 

Manual de Utilização inMatch 

 

Acesso exclusivo à equipa de arbitragem e onde se preenche a informação genérica de sobre o 
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Ecrã 2 – Equipa Visitada - Jogadores

No ecrã 2 será reservado à edição à Equipa Visitada, também podendo ser identificada como 

A, para incluir os jogadores participantes no jogo. Em cada linha destinada aos jogadores tem 

ainda informação adicional, como o Nº da Camisola, se começa a Titular ou Suplente, se é o 

Capitão ou Sub-Capitão e ainda se é GR ou GRS, respetivamente guarda

suplente. 

 

Os jogadores são escolhidos na lista Jogador e depois devem clicar sobre o nome do jogador, 

para o mesmo ficar selecionado e clicam de seguida em Adicionar.

À medida que são incluídos na lista em baixo, deixam de aparecer na listagem em Jogador para 

ser selecionado.  

Caso desejem retirar algum jogo da lista de jogadores já seleccionados, basta ir à linha desse 

jogador e clicar no símbolo (cruz) à esquerda dess

sair da lista de seleccionados, passará a constar novamente da lista em cima em Jogador.

Atenção que a informação passada na zona de jogadores selecionados só passará a efetiva, 

quando clicam em 

Recomendamos que vão fazendo de quando em quando a devida gravação, como efeito de 

salvaguarda para o caso de haver alguma interrupção inesperada no acesso à plataforma.

Quando clicam nesse ícone de atualização, poderão surgir alguns alertas de apoio ao utilizador, 

o que devem ser tomar isso em atenção.
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Jogadores 

No ecrã 2 será reservado à edição à Equipa Visitada, também podendo ser identificada como 

jogadores participantes no jogo. Em cada linha destinada aos jogadores tem 

ainda informação adicional, como o Nº da Camisola, se começa a Titular ou Suplente, se é o 

Capitão e ainda se é GR ou GRS, respetivamente guarda-redes ou guarda

Os jogadores são escolhidos na lista Jogador e depois devem clicar sobre o nome do jogador, 

para o mesmo ficar selecionado e clicam de seguida em Adicionar. 

À medida que são incluídos na lista em baixo, deixam de aparecer na listagem em Jogador para 

Caso desejem retirar algum jogo da lista de jogadores já seleccionados, basta ir à linha desse 

jogador e clicar no símbolo (cruz) à esquerda dessa linha. Sendo retirado o atleta para além de 

sair da lista de seleccionados, passará a constar novamente da lista em cima em Jogador.

Atenção que a informação passada na zona de jogadores selecionados só passará a efetiva, 

que vão fazendo de quando em quando a devida gravação, como efeito de 

salvaguarda para o caso de haver alguma interrupção inesperada no acesso à plataforma.

Quando clicam nesse ícone de atualização, poderão surgir alguns alertas de apoio ao utilizador, 

ue devem ser tomar isso em atenção. 
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No ecrã 2 será reservado à edição à Equipa Visitada, também podendo ser identificada como 

jogadores participantes no jogo. Em cada linha destinada aos jogadores tem 

ainda informação adicional, como o Nº da Camisola, se começa a Titular ou Suplente, se é o 

redes ou guarda-redes 

Os jogadores são escolhidos na lista Jogador e depois devem clicar sobre o nome do jogador, 

 

 

À medida que são incluídos na lista em baixo, deixam de aparecer na listagem em Jogador para 

Caso desejem retirar algum jogo da lista de jogadores já seleccionados, basta ir à linha desse 

a linha. Sendo retirado o atleta para além de 

sair da lista de seleccionados, passará a constar novamente da lista em cima em Jogador. 

Atenção que a informação passada na zona de jogadores selecionados só passará a efetiva, 

 

que vão fazendo de quando em quando a devida gravação, como efeito de 

salvaguarda para o caso de haver alguma interrupção inesperada no acesso à plataforma. 

Quando clicam nesse ícone de atualização, poderão surgir alguns alertas de apoio ao utilizador, 
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Uma informação também muito importante de apoio é aquela contagem no topo superior 

esquerdo, caso se trate da equipa visitada e à direita caso seja a equipa visitante, que 

transmite uma informação relevante para o clube,

esse momento. Ver exemplo ma imagem em baixo.

Ao nível da edição da informação da zona de seleccionados, há situações em que para alterem 

o estado poderão ter de retirar uma selecção anterior, gravar no ícone

proceder à alteração e voltar a atualizar.

Isso pode por exemplo acontecer com as opções Titular/Suplente e GR/GRS, porque o sistema 

não permite gravar com as 2 condições que são antagónicas.

Ver exemplo dessa sequência para o caso de um a

passar para Suplente. 

No exemplo está como Titular

Clicámos em cima do visto do Titular para

De seguida seleccionámos a coluna de suplente e fazemos novamente Actual
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Uma informação também muito importante de apoio é aquela contagem no topo superior 

esquerdo, caso se trate da equipa visitada e à direita caso seja a equipa visitante, que 

transmite uma informação relevante para o clube, dando-lhe a posição actual do que já fez até 

Ver exemplo ma imagem em baixo. 

Ao nível da edição da informação da zona de seleccionados, há situações em que para alterem 

o estado poderão ter de retirar uma selecção anterior, gravar no ícone de atualização, 

proceder à alteração e voltar a atualizar. 

Isso pode por exemplo acontecer com as opções Titular/Suplente e GR/GRS, porque o sistema 

não permite gravar com as 2 condições que são antagónicas. 

Ver exemplo dessa sequência para o caso de um atleta que está como Titular e se pretende 

exemplo está como Titular. 

Clicámos em cima do visto do Titular para ficar desseleccionado e fazemos Actualizar.

eccionámos a coluna de suplente e fazemos novamente Actualizar.
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Uma informação também muito importante de apoio é aquela contagem no topo superior 

esquerdo, caso se trate da equipa visitada e à direita caso seja a equipa visitante, que 

lhe a posição actual do que já fez até 

 

Ao nível da edição da informação da zona de seleccionados, há situações em que para alterem 

de atualização, 

Isso pode por exemplo acontecer com as opções Titular/Suplente e GR/GRS, porque o sistema 

tleta que está como Titular e se pretende 

 

ficar desseleccionado e fazemos Actualizar. 

 

izar. 
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Ecrã 3 – Equipa Visitada – Agentes Desportivos

Irão constatar que o modo funcionamento é muito igual a partir deste ecrã, pelo que não nos 

iremos repetir e só nos debruçaremos no que há de diferente.

Neste caso devem escolher o agente desportivo 

Função que vai ocupar no banco e depois adicionar.

Para retirar algum registo já constante da lista dos seleccionados é clicar na cruz da respetiva 

linha. 
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Agentes Desportivos 

Irão constatar que o modo funcionamento é muito igual a partir deste ecrã, pelo que não nos 

iremos repetir e só nos debruçaremos no que há de diferente. 

Neste caso devem escolher o agente desportivo na lista em Agente Desportivo, escolher a 

Função que vai ocupar no banco e depois adicionar. 

Para retirar algum registo já constante da lista dos seleccionados é clicar na cruz da respetiva 
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Irão constatar que o modo funcionamento é muito igual a partir deste ecrã, pelo que não nos 

na lista em Agente Desportivo, escolher a 

Para retirar algum registo já constante da lista dos seleccionados é clicar na cruz da respetiva 
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Ecrã 4 – Equipa Visitada – Banco Suplementar

Existem competições em que poderá ser utilizado o Banco Suplementar. 

Este écrã permite o registo dos agentes desportivos que irão constar desse banco.

Princípio de funcionamento exatamente igual ao do ecrã 3.

 

Manual de Utilização inMatch
Ficha de Jogo 

informatica@afporto.pt – versão atualizada a 16-09-2020 

Banco Suplementar 

petições em que poderá ser utilizado o Banco Suplementar.  

Este écrã permite o registo dos agentes desportivos que irão constar desse banco.

Princípio de funcionamento exatamente igual ao do ecrã 3. 
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Este écrã permite o registo dos agentes desportivos que irão constar desse banco. 
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Ecrãs 5,  e 7, são o espelho dos 2,3 e 4, só que agor
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Ecrãs 5,  e 7, são o espelho dos 2,3 e 4, só que agora para a equipa visitante. 
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Ecrã 9 – Relatório Jogo – Disciplina (Atletas)

Utilização exclusiva para a equipa de arbitragem onde serão registados todas as ocorrências 

disciplinares. 

Pode selecionar o atleta de duas formas, colocando o nº de camisola em Jogador e depois 

pressionar na lupa à direita,  

Ou então pela lista  

Depois escolher o Tipo de Cartão aplicado.
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Disciplina (Atletas) 

Utilização exclusiva para a equipa de arbitragem onde serão registados todas as ocorrências 

Pode selecionar o atleta de duas formas, colocando o nº de camisola em Jogador e depois 

 

Depois escolher o Tipo de Cartão aplicado. 
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Utilização exclusiva para a equipa de arbitragem onde serão registados todas as ocorrências 

Pode selecionar o atleta de duas formas, colocando o nº de camisola em Jogador e depois 
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O Motivo 

Depois pode ainda adicionar um pequeno comentário na 

Jogo/Compensação. 

Pode ainda usar a zona de Observações para uma exposição ainda mais alargada.

Para finalizar e gravar basta clicar em Guardar.

Após a gravação esse registo passa para a lista de gravações já realizadas.

Caso pretenda fazer uma qualquer alteração a um registo já existente, basta clicar no símbolo 

à esquerda da linha a editar. 

O sistema idêntica o registo do atleta em edição, procede à alterações e no final faz Guardar 

para confirmar a gravação. 

Caso pretenda remover o registo, seleciona da mesma maneira o registo, o sistema visualiza a 

informação existente e devem clicar em Remover.
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Depois pode ainda adicionar um pequeno comentário na Descrição e depois o Tempo de 

Pode ainda usar a zona de Observações para uma exposição ainda mais alargada.

Para finalizar e gravar basta clicar em Guardar. 

Após a gravação esse registo passa para a lista de gravações já realizadas. 

Caso pretenda fazer uma qualquer alteração a um registo já existente, basta clicar no símbolo 

 

O sistema idêntica o registo do atleta em edição, procede à alterações e no final faz Guardar 

tenda remover o registo, seleciona da mesma maneira o registo, o sistema visualiza a 

informação existente e devem clicar em Remover. 
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Descrição e depois o Tempo de 

Pode ainda usar a zona de Observações para uma exposição ainda mais alargada. 

 

 

 

 

Caso pretenda fazer uma qualquer alteração a um registo já existente, basta clicar no símbolo 

O sistema idêntica o registo do atleta em edição, procede à alterações e no final faz Guardar 

tenda remover o registo, seleciona da mesma maneira o registo, o sistema visualiza a 
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Ecrã 10 – Relatório Jogo – Disciplina (Agentes Desportivos)

Utilização exclusiva para a equipa de arbitragem e com mo

igual ao ecrã 9, com a única diferença que no atleta existe a possibilidade de recurso ao 

numero de camisola, o que não acontece neste caso.
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Disciplina (Agentes Desportivos) 

Utilização exclusiva para a equipa de arbitragem e com modo de funcionamento exatamente 

igual ao ecrã 9, com a única diferença que no atleta existe a possibilidade de recurso ao 

numero de camisola, o que não acontece neste caso. 
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do de funcionamento exatamente 

igual ao ecrã 9, com a única diferença que no atleta existe a possibilidade de recurso ao 
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Ecrã 11 – Relatório Jogo – Disciplina (Agentes Desportivos)

Ecrã para utilização exclusiva da equipa de arbitragem e onde se poderão registar os golos.

Mantendo sempre o mesmo modus operandi dos diversos ecrãs anterior, dispensando nova 

explicação a única diferença é escolher o tipo de golo entre as 5 possibilidades 

Depois o tempo em que o mesmo ocorre e depois Gravar, podendo ainda alterar ou mesmo 

remover a partir do momento em que consta da lista de registos já realizados.
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Disciplina (Agentes Desportivos) 

utilização exclusiva da equipa de arbitragem e onde se poderão registar os golos.

Mantendo sempre o mesmo modus operandi dos diversos ecrãs anterior, dispensando nova 

explicação a única diferença é escolher o tipo de golo entre as 5 possibilidades 

. 

Depois o tempo em que o mesmo ocorre e depois Gravar, podendo ainda alterar ou mesmo 

remover a partir do momento em que consta da lista de registos já realizados.
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utilização exclusiva da equipa de arbitragem e onde se poderão registar os golos. 

Mantendo sempre o mesmo modus operandi dos diversos ecrãs anterior, dispensando nova 

explicação a única diferença é escolher o tipo de golo entre as 5 possibilidades 

Depois o tempo em que o mesmo ocorre e depois Gravar, podendo ainda alterar ou mesmo 

remover a partir do momento em que consta da lista de registos já realizados. 
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Ecrã 12 – Relatório de Jogo –

Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem onde é possível fazer o registo de possíveis 

casos de acidentes com os elementos do staff das equipas.

O principio de funcionamento respeita já o que vem de trás, onde deve escolher na lista a(s) 

pessoa(s) que irá ficar registada q
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– Acidentados (Agentes Desportivos) 

o à equipa de arbitragem onde é possível fazer o registo de possíveis 

casos de acidentes com os elementos do staff das equipas. 

O principio de funcionamento respeita já o que vem de trás, onde deve escolher na lista a(s) 

pessoa(s) que irá ficar registada que tenha sofrido algum tipo de acidente. 
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o à equipa de arbitragem onde é possível fazer o registo de possíveis 

O principio de funcionamento respeita já o que vem de trás, onde deve escolher na lista a(s) 
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Ecrã 13 – Relatório de Jogo –

Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem onde é possível fazer o registo de possíveis 

casos de acidentes com os elementos do staff das equipas

O principio de funcionamento respeita já o que vem de trás, onde deve escolher na lista a(s) 

pessoa(s) que irá ficar registada que tenha sofrido algum tipo de acidente.
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– Acidentados (Agentes Desportivos) 

Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem onde é possível fazer o registo de possíveis 

casos de acidentes com os elementos do staff das equipas. 

O principio de funcionamento respeita já o que vem de trás, onde deve escolher na lista a(s) 

irá ficar registada que tenha sofrido algum tipo de acidente. 
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Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem onde é possível fazer o registo de possíveis 

O principio de funcionamento respeita já o que vem de trás, onde deve escolher na lista a(s) 
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Ecrã 14 – Relatório de Jogo –

Ecrã de acesso exclusivo à equipa

que deseja apresentar o referido protesto.

Na zona de observações, o delegado da equipa que apresenta o protesto, poderá expor as 

razões pela qual apresenta o protesto.
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– Protesto de Jogo. 

Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem onde é possível registar o pedido da equipa 

que deseja apresentar o referido protesto. 

Na zona de observações, o delegado da equipa que apresenta o protesto, poderá expor as 

razões pela qual apresenta o protesto. 
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onde é possível registar o pedido da equipa 

Na zona de observações, o delegado da equipa que apresenta o protesto, poderá expor as 
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Ecrã 15 – Relatório de Jogo –

Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem que permite explanar todo o tipo de registo 

que devem parte do Relatório de Jogo.

Devem colocar sempre o prefixo do tipo de observação, por exemplo A, 

para Organização, etc. 

Se for caso disso podem por exemplo fazer um documento no Word, com a devida retificação 

ortográfica e depois passar para aqui por Copy/Paste.
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– Ausência da Equipa de Arbitragem. 

Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem que permite explanar todo o tipo de registo 

que devem parte do Relatório de Jogo. 

Devem colocar sempre o prefixo do tipo de observação, por exemplo A, para instalações, BO 

Se for caso disso podem por exemplo fazer um documento no Word, com a devida retificação 

ortográfica e depois passar para aqui por Copy/Paste. 
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Ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem que permite explanar todo o tipo de registo 

para instalações, BO 

Se for caso disso podem por exemplo fazer um documento no Word, com a devida retificação 
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Ecrã 16 – Relatório de Jogo –

Este écrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem, lista os elementos previamente 

nomeados pelo CA. Quaisquer alterações por ausência ou substituição de algum dos 

elementos devem ser registada na zona de observações. Qualquer informação a colocar, deve 

ser feita de forma clara e explicita para ajuda aos serviços.
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– Ausência da Equipa de Arbitragem. 

e écrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem, lista os elementos previamente 

nomeados pelo CA. Quaisquer alterações por ausência ou substituição de algum dos 

elementos devem ser registada na zona de observações. Qualquer informação a colocar, deve 

feita de forma clara e explicita para ajuda aos serviços. 
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e écrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem, lista os elementos previamente 

nomeados pelo CA. Quaisquer alterações por ausência ou substituição de algum dos 

elementos devem ser registada na zona de observações. Qualquer informação a colocar, deve 
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Ecrã 17 – Relatório de Jogo –

De acesso exclusivo à equipa visitada e que só deve ser utilizada quando a equipa de 

arbitragem faltou em bloco. Devem ser regista

contacto das pessoas que se substituíram à equipa de arbitragem previamente nomeada.
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– Ausência da Equipa de Arbitragem. 

De acesso exclusivo à equipa visitada e que só deve ser utilizada quando a equipa de 

arbitragem faltou em bloco. Devem ser registados os nomes, números de identificação e 

se substituíram à equipa de arbitragem previamente nomeada.
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De acesso exclusivo à equipa visitada e que só deve ser utilizada quando a equipa de 

dos os nomes, números de identificação e 

se substituíram à equipa de arbitragem previamente nomeada. 
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Ecrã 18 – Relatório de Jogo –

Ecrã de acesso exclusivo à arbitragem, p

Anexar preferencialmente documentos em formato PDF.

 

Manual de Utilização inMatch
Ficha de Jogo 

informatica@afporto.pt – versão atualizada a 16-09-2020 

– Documentação 

de acesso exclusivo à arbitragem, possibilita a anexação de documentos à ficha 

Anexar preferencialmente documentos em formato PDF. 
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ossibilita a anexação de documentos à ficha de jogo. 
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Ecrã 19 – Relatório de Jogo –

Este é ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem pode ser utilizado para registo de 

informação extraordinária que não se enquadrava em nenhum do
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– Observações 

Este é ecrã de acesso exclusivo à equipa de arbitragem pode ser utilizado para registo de 

informação extraordinária que não se enquadrava em nenhum dos ecrãs anteriores.
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Ecrã 20 – Final 

Este é o único ecrã partilhados por todos os intervenientes no jogo, pese embora, também 

exista alguns condicionalismos.

Vamos começar pela opção Acções

Para já nesta opção ficará somente disponível o Encerramento de Ficha de Jogo.

A esta data poderá ainda não estar a fazer todas as funcionalidades que virá a ter, no entanto 

iremos para já resumir aos processos que já produz neste momento.

automático de documentos para os diversos intervenientes não deverá estar disponível.

Depois da equipa de arbitragem clica

mensagem de confirmação. Admitindo que prosseguem o jogo passa a ficar encerrado e como 

tal a partir daí já mais ninguém poderá editar qualquer informação.

Quanto à opção envio de email, também só de acesso

jogo estiver aberto, permite fazer o envio de emails para vários tipos de destinatários.

O preenchimento é muito intuitivo e próximo de outros tipos já existentes e todos estamos 

familiarizados. 

Podem inclusive adicionar ficheiros ao email.

Quando selecionado “Para todos intervenientes” os destinatários serão os elementos da 

equipa de arbitragem e dos clubes intervenientes.

Quanto aos outros destinatários são o envio individualizado dos intervenientes no jogo.
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Este é o único ecrã partilhados por todos os intervenientes no jogo, pese embora, também 

exista alguns condicionalismos. 

Vamos começar pela opção Acções, que se destina ao uso exclusivo da equipa de arbitragem

ra já nesta opção ficará somente disponível o Encerramento de Ficha de Jogo.

A esta data poderá ainda não estar a fazer todas as funcionalidades que virá a ter, no entanto 

iremos para já resumir aos processos que já produz neste momento. Por exemplo o en

automático de documentos para os diversos intervenientes não deverá estar disponível.

Depois da equipa de arbitragem clicar em Encerramento Ficha de Jogo, será emitida uma 

mensagem de confirmação. Admitindo que prosseguem o jogo passa a ficar encerrado e como 

a partir daí já mais ninguém poderá editar qualquer informação. 

Quanto à opção envio de email, também só de acesso exclusivo à arbitragem e enquanto o 

jogo estiver aberto, permite fazer o envio de emails para vários tipos de destinatários.

O preenchimento é muito intuitivo e próximo de outros tipos já existentes e todos estamos 

r ficheiros ao email. 

Quando selecionado “Para todos intervenientes” os destinatários serão os elementos da 

equipa de arbitragem e dos clubes intervenientes. 

Quanto aos outros destinatários são o envio individualizado dos intervenientes no jogo.
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Por exemplo o envio 

automático de documentos para os diversos intervenientes não deverá estar disponível. 

r em Encerramento Ficha de Jogo, será emitida uma 

mensagem de confirmação. Admitindo que prosseguem o jogo passa a ficar encerrado e como 

exclusivo à arbitragem e enquanto o 

jogo estiver aberto, permite fazer o envio de emails para vários tipos de destinatários. 

O preenchimento é muito intuitivo e próximo de outros tipos já existentes e todos estamos 

Quando selecionado “Para todos intervenientes” os destinatários serão os elementos da 

Quanto aos outros destinatários são o envio individualizado dos intervenientes no jogo. 

 



 
 
 

informatica@afporto.pt

Quanto à opção de Impressos, cujo resultado será sempre ficheiros em PDF, o acesso aos 

respectivos impressos depende da condição do utilizador.

À Ficha de Jogo terão acesso os clubes intervenientes.

Ficha Técnica – Modelo 005, exclusiva aos clubes intervenientes

Visitante. O mesmo acontecerá com Banco Suplementar.

No caso do Relatório de Jogo será de acesso exclusivo à equipa de arbitragem.
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à opção de Impressos, cujo resultado será sempre ficheiros em PDF, o acesso aos 

respectivos impressos depende da condição do utilizador. 

À Ficha de Jogo terão acesso os clubes intervenientes. 

Modelo 005, exclusiva aos clubes intervenientes, será dividida

O mesmo acontecerá com Banco Suplementar. 

No caso do Relatório de Jogo será de acesso exclusivo à equipa de arbitragem.
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No caso do Relatório de Jogo será de acesso exclusivo à equipa de arbitragem. 


