ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
MEMORANDO N. 1
14-Julho-2017
EMD
Alerta-se todos os clubes filiados de que não serão aceites inscrições de atletas cuja inspeção
médica não esteja regularizada. O impresso deve ser completamente preenchido e de forma
legível. A classificação médica de aptidão, para o atleta poder jogar no escalão superior,
deverá ser declarada pelo médico no impresso original, não podendo, posteriormente à
inspeção e através de outro documento, o médico vir declarar da validade da referida aptidão.
O Clube terá de efetuar nova inspeção caso a 1ª. não preencha os requisitos estabelecidos
pelo Dec. Lei nº.345/99 de 27 de Agosto.
Só podem participar na categoria imediatamente superior os jogadores inscritos nas
categorias de Infantil, Iniciado, Juvenil e Júnior, sem perda da sua categoria.
Podem igualmente participar categoria superior os escalões de Juniores “E” a “G”, desde
que além da aptidão médica à categoria superior, entreguem, juntamente, o Mod. 12
disponível no site da AFL, “Autorização do Encarregado de Educação”.
ATENÇÃO: Não serão aceites impressos cujas datas de inspeção estejam rasuradas, que não
tenham a vinheta e a assinatura do médico ou o carimbo da Instituição (CMD ou Centro de
Saúde).
A inspeção médica para duas categorias acima (sobreclassificação), deverá ser efetuada no
Centro de Medicina Desportiva.

DOCUMENTOS EM PDF EDITÁVEL
Todos os modelos de documentos disponibilizados no nosso site encontram-se em formato
editável pelo que poderão ser preenchidos diretamente, guardados e imprimidos para validação
(assinaturas e carimbo).

INSCRIÇÃO DO CLUBE
Para ser validada a inscrição do Clube na época, deverão enviar o termo de posse dos seus
Órgãos Sociais em exercício. Igualmente é indispensável o “caderno de assinaturas”, dos
elementos que assinam pelo Clube e as cópias dos seus documentos de identificação.

INSCRIÇÃO DE ATLETAS
A fim de evitar a devolução de inscrições, deverão os Clubes providenciar no sentido de que os
documentos estejam assinados conforme consta do documento de identificação (diretores,
jogador, pai, mãe ou tutor. No caso de ter um tutor, devem enviar documentos de suporte desta
situação.

SEGUROS - INSCRIÇÕES
Alertam-se os Clubes de que os atletas e outros elementos, só estão cobertos pelo seguro
após estarem inscritos. Qualquer acidente ocorrido durante os treinos, de jogadores e outros
elementos que não estejam inscritos, é da responsabilidade do Clube.

E-MAILS – AFL
Verificamos que, cada vez mais, os Clubes aderem à troca de correspondência através do
sistema de endereço eletrónico (e-mail), por ser mais rápido e económico e relembramos que
os assuntos devem ser dirigidos, separadamente, para um único e-mail, de acordo com os
endereços abaixo indicados:
 direccao@afl.pt
 dir.executivo@afl.pt
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 servicos.administrativos@afl.pt
(assuntos: contencioso-expediente geral-jogadores-dirigentes)
 organizacoes@afl.pt
(assuntos: inscrição em provas-marcação/alteração jogos)
 contabilidade@afl.pt
 tesouraria@afl.pt
 arbitragem@afl.pt
Os nossos serviços estão preparados para reenviar o documento para o endereço correto se
verificarem que está mal endereçado.

E-MAILS - CLUBES
Toda a correspondência será recebida exclusivamente dos endereços eletrónicos
disponibilizados pela A.F.L. para todos os seus filiados pelo que se for enviada de outros
endereços não será considerada.

INTERNET
No nosso site - www.afl.pt -, encontram-se todas as informações emanadas da A.F.L.
nomeadamente: regulamentação, calendários de jogos, comunicados de castigos e demais
assuntos de interesse para os Clubes.

CASTIGOS TRANSITADOS
Encontram-se disponíveis no nosso site as listas dos atletas e dirigentes castigados pela AFL,
com a informação do castigo que têm por cumprir. Se, eventualmente, não corresponder aos
registos do Clube, deverá ser reportada a situação para o e-mail dos serviços administrativos.

C.O. Nº. 1 DA FPF
Aconselhamos, mais uma vez, a leitura atenta do C.O. nº. 8 da FPF datado de 10-07-2017, que
clarifica a Tabela nº. 5 do C. O. Nº. 1 – 2017/2018 também da FPF.

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA FPF
Tendo havido alterações no regulamento em título, todos os Clubes que participem em
provas nacionais deverão ter atenção às mesmas. Para as Provas Distritais e até
comunicação em contrário, continua a vigorar o mesmo regulamento e adaptações.

IMPORTANTE - INSCRIÇÕES
É de extrema importância a adesão de todos os filiados aos registos na plataforma Score
(filiação, inscrição em provas e inscrição de atletas, dirigentes, etc.) porque os documentos são
inseridos diretamente pelos Clubes a qualquer dia e hora e a validação das inscrições será à
2ª. 3ª. e 4ª. feira para estarem aptos para a semana seguinte. A entrega de inscrições em papel
nos nossos serviços implicará, os registos, a digitalização dos documentos e fotografias e a
inserção dos mesmos na plataforma Score. O processo de cada inscrição é lento o que vai
ocasionar longas esperas.
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