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Circular nº 192 

=2020/21= 

Assunto: CAMPEONATO DISTRITAL DE ESPERANÇAS – SUB.23 

Para conhecimento de todos os clubes filiados, SAD´S, SDUQ´S, Árbitros, órgãos de 

comunicação social e demais interessados divulgamos: 

Está aberto a partir de hoje e até 19/04/2021, o prazo para os Clubes que não 

pretendam participar na retoma da competição CAMPEONATO DISTRITAL DE 

ESPERANÇAS – SUB.23, manifestarem essa intenção (Anexo B), nos termos do ponto 6 

da deliberação da Direção de 05.04.2021, assim como, o termo de aceitação relativo 

aos pressupostos de participação (Anexo C). 

O Reinício da Competição acontecerá no fim de semana de 08 e 09 de Maio. 

ANEXO A – FORMATO DA COMPETIÇÃO; 

ANEXO B – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 6 DA DELIBERAÇÃO DA DIREÇÃO DA 

AF PORTO. (CIRC. 176 DE 06/04/2021); 

…/… 
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ANEXO C – TERMO DE ACEITAÇÃO; 

Porto, 13 de abril de 2021 

 Pel´a Direção da AF Porto 

       O Secretário Geral 

 Domingos Manuel Santos, Dr 



 
 

 

 ANEXO A 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE ESPERANÇAS – SUB.23 
 

QUADRO COMPETITIVO 
 

ÉPOCA 2020/2021 
 
 
 

                            INTRODUÇÃO 
 

 
1) Têm acesso a esta Fase os clubes que não manifestarem a intenção de não participação, nos termos da Decisão da Direção de 05.04.2021 e já 

publicada, e que à data da suspensão das competições estavam a disputar a I fase do Campeonato Distrital de Esperanças – Sub.23. 
 

2) Os Clubes participantes nesta fase de acesso, transitam com o número de pontos obtidos ate à data da suspensão das competições, em 
15/01/2021. 

 
3) Os clubes que, à data da suspensão das provas, não tenham disputado a totalidade dos jogos previstos terão a sua pontuação, e 

consequentemente classificação, corrigidas pela aplicação do coeficiente de pontos. 
 

4) O coeficiente de pontos é obtido sem arredondamento, dividindo os pontos obtidos pelo número de jogos realizados pelo Clube na I Fase desta 
competição. 

 
 

QUADRO COMPETITIVO 
 

5) A II Fase será disputada nos termos expostos no regulamento especial da competição para a época 2020/2021, com as exceções vertidas nos 
pontos seguintes. 
 

6) A II Fase desta competição será disputada apenas a uma volta. 
 

7) A composição das series será feita após conclusão do prazo de entrega do anexo B e C. 
 

 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8) Tudo o que de mais se relaciona com o cumprimento de regulamentação, será aplicado o disposto nos Regulamentos vigentes na AF Porto. 
 

 
 
AF Porto, 13 de abril de 2021 



 
 
 

 

 ANEXO B 
 
 
 
 
 

 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE ESPERANÇAS – SUB.23 

 

 

 
Filiado:  _____________________________________________________________________ , vem 

declarar que NÃO pretende participar na II Fase do Campeonato Distrital de Esperanças – Sub.23. 

 

O Clube declara conhecer e aceitar, sem reservas, a deliberação da Direção da AFPorto, de 5.04.2021 e relativa à retoma das 

provas AFPorto (Comunicado de 6.05.2021). 

O Clube declara respeitar as todas as condições previstas no Regulamento de Provas Oficiais da Associação de Futebol do 

Porto, em vigor nesta data. 

 

 
Porto, ____ de abril de 2021                                                

 
                                                          Pel’A Direcção do Clube 
 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

    (carimbo ou selo branco) 

Reconhecimento assinaturas na qualidade 

 

 



 
 
 

 

 ANEXO C 
 
 
 
 
 

 

CAMPEONATO DISTRITAL DE ESPERANÇAS – SUB.23 

 
Filiado: 

 ____________________________________________________________________________ pretenden

do participar na fase de acesso ao Campeonato de Elite Pro Nacional vem declarar que aceita os 

seguintes 

                      

PRESSUPOSTOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

a) O Clube declara conhecer e aceitar, sem reservas, a deliberação da Direção da AFPorto, de 5.04.2021 e relativa à 

retoma das provas AFPorto (Comunicado de 6.05.2021); 

 

b) O Clube declara respeitar as todas as condições previstas no Regulamento de Provas Oficiais da Associação de Futebol 

do Porto; 

 
c) O Clube compromete-se a cumprir e fazer cumprir todas as restantes disposições normativas e regulamentares desta 

competição, bem como a legislação e regulamentação aplicáveis pela AF Porto subsidiariamente, em caso omisso. 

 
d) O Clube compromete-se a ter e aplicar Plano de Contingência imposto pela Direção Geral de Saúde e Regulamento da 

Retoma das Competições de Futebol, Futsal e Futebol de Praia. O Clube compromete-se a implementar e respeitar 

todas as regras que venham ser definidas pela AFPorto e pelas autoridades de saúde para a prática de desporto no 

contexto da COVID 19. 

 
Porto, ____ de abril de 2021                                                

 
                                                          Pel’A Direcção do Clube 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

    (carimbo ou selo branco) 

Reconhecimento assinaturas na qualidade 
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