


 

    Associação de Futebol do Porto 
                         RUA ANTÓNIO PINTO MACHADO, 96     4100  .  PORTO 

 
COMUNICADO OFICIAL 

   
  Circular n.º 135      
   = 2012/2013=   
          
 

PPaarraa  ccoonnhheecciimmeennttoo  ee  oorriieennttaaççããoo  ddooss  CClluubbeess  FFiilliiaaddooss,,  SSAADD’’ss,,  ÁÁrrbbiittrrooss,,  ÓÓrrggããooss  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  SSoocciiaall  ee  

ddeemmaaiiss  iinntteerreessssaaddooss,,  ddiivvuullggaammooss::  

  

AASSSSUUNNTTOO::  QQUUAADDRROOSS  CCOOMMPPEETTIITTIIVVOOSS  ––  ÉÉPPOOCCAA  22001133//22001144  EE  SSEEGGUUIINNTTEESS  

                    

                       

NNaa  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  ddaass  nnoossssaass  CCiirrccuullaarreess  nn..ºº  77  ee  8833  ddee  1133//77  ee  1199//1111//22001122  1133  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001122,,  ddiivvuullggaammooss,,  

ddee  nnoovvoo,,  ooss  aassppeettooss  mmaaiiss  rreelleevvaanntteess  qquuee  ccoonnssttaamm  ddeessssaass  CCiirrccuullaarreess,,  qquuee  ssee  pprreennddeemm  ccoomm  aa  FFUUTTUURRAA  ccoommppoossiiççããoo  

ddooss  CCaammppeeoonnaattooss  DDiissttrriittaaiiss  ddee  SSeenniioorreess,,  aabbaaiixxoo  rreeffeerriiddooss::  

AAssssiimm,,  aa  ppaarrttiirr  ddaa  pprróóxxiimmaa  ééppooccaa  22001133//22001144  aass  rreeffeerriiddaass  ccoommppeettiiççõõeess  ssããoo  ccoommppoossttaass  ddaa  sseegguuiinnttee  ffoorrmmaa::  

  

CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DD´́EELLIITTEE  PPRROO--NNAACCIIOONNAALL  

CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  
a) Os Clubes participantes no C.N. 2ª Divisão (Época 2012/2013) que desciam à 3ª Divisão Nacional 

(Extinta a partir da próxima época);  

b) Os Clubes participantes no C.N. 3ª Divisão série das Subidas (Época 2012/2013), que não 

obtenham classificação para ascender ao Campeonato Nacional de Seniores (ex. C.N. 2ª Divisão); 

c) Os dois primeiros classificados da série de Manutenção/Descidas da 3ª Divisão Nacional (Extinta a 

partir da próxima época), que pertençam à jurisdição da A.F. Porto; 

d) Os Clubes participantes no C.D. 1ª Divisão de Honra por ordem de classificação (com exceção do 

campeão que entrará diretamente no Campeonato nacional de Seniores), necessários. 

----------------------------------------------------------- “ “ -------------------------------------------------------- 

CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  HHOONNRRAA  

CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  
a) Os Clubes classificados nos quatro (4) últimos lugares da série de Manutenção/descidas da 3ª 

Divisão Nacional (Extinta a partir da próxima época), que pertençam à jurisdição da A.F. Porto; 

b) Cinco (5) equipas denominadas “Bês”, destinadas aos Clubes do campeonato nacional de 

seniores (em caso de excesso de candidaturas, o desempate é feito por ordem de filiação na 

A.F. Porto); 

c) Os Clubes que participaram no C.D. 1ª Divisão de Honra (Época 2012/2013), que não obtiveram 

acesso ao campeonato D´Elite Pró-Nacional; 

d) O Campeão e eventualmente, o vice-campeão de cada uma das Series do C.D. 1ª Divisão (se 

necessário for); 

…/… 

 

 



e) No caso de haver necessidade de inserir mais Clubes para complemento do número de

participantes, dezasseis (16), serão repescados do C.D. 1ª Divisão pela ordem da classificação

obtida na época 2012/2013.

----------------------------------------------------------- “ “ -------------------------------------------------------- 

CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDIISSTTRRIITTAALL  DDAA  11ªª  DDIIVVIISSÃÃOO  

CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

a) Os Clubes classificados nos quatro (4) últimos lugares do C.D. 1ª Divisão – Honra (Época

2012/2013);

b) Os Clubes que participaram no C.D. 1ª Divisão (Época 2012/2013), que não obtiveram acesso ao

Campeonato da Divisão Honra;

c) O Campeão e eventualmente, o vice-campeão de cada uma das Series do C.D. 2ª Divisão (se

necessário for);

d) No caso de haver necessidade de inserir mais Clubes para complemento do número de

participantes, trinta e dois (32), serão repescados do C.D. 2ª Divisão pela ordem da classificação

obtida na época 2012/2013.

----------------------------------------------------------- “ “ -------------------------------------------------------- 

CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDIISSTTRRIITTAALL  DDAA  22ªª  DDIIVVIISSÃÃOO  

CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

a) Os dois (2) últimos classificados de cada uma das Séries (1 e 2) do C.D. 1ª Divisão (Época

2012/2013);

b) Os Clubes que participaram no C.D. 2ª Divisão (Época 2012/2013), que não obtiveram acesso ao

Campeonato Distrital da 1ª Divisão;

c) Os Clubes que se inscrevam de forma voluntária para participarem nesta prova;

----------------------------------------------------------- “ “ -------------------------------------------------------- 

AAccrreessccee  iinnffoorrmmaarr,,  qquuee  ppooddeerrããoo  vviirr  aa  sseerr  aacceeiitteess  iinnssccrriiççõõeess  ddee  eeqquuiippaass  ““BBêêss””  ppeerrtteenncceenntteess  aaooss  CClluubbeess  qquuee  

mmiilliittaamm  nnooss  ccaammppeeoonnaattooss  ddiissttrriittaaiiss  ddee  SSeenniioorreess  sseennddoo  qquuee,,  ddeevveerrããoo  iinnssccrreevveerr--ssee  nnoo  CC..DD..  22ªª  DDiivviissããoo  ((ééppooccaa  

22001133//22001144))..  

    Porto  e A.F.P., 12 de Março de 2013 


