ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
MEMORANDO N. 1
03-Julho-2013
CMD
Alerta-se todos os clubes filiados de que não serão aceites inscrições de atletas cuja inspeção
médica não esteja regularizada.
O impresso deve ser preenchido conforme exemplar em anexo.
A inspeção médica para duas categorias acima (sobreclassificação) deverá ser efetuado no
Centro de Medicina Desportiva ou por médico especializado em medicina desportiva,
reconhecido pela Ordem dos Médicos.

E-MAILS - AFL
No sentido de tirarmos partido das novas tecnologias, através do sistema de endereço
eletrónico (e-mail), que é um sistema mais rápido e económico, devem os Clubes endereçar
todos os assuntos para os serviços respetivos com os seguintes e-mails:
 direccao@afl.pt
 dir.executivo@afl.pt
 servicos.administrativos@afl.pt
(contencioso-secretaria-jogadores)
 inscricoes@afl.pt
(jogadores-dirigentes)
 organizacoes@afl.pt
(marcação/alteração jogos)
 contabilidade@afl.pt
 tesouraria@afl.pt
 arbitragem@afl.pt

E-MAILS - CLUBES
A partir da presente época deverão ser utilizados exclusivamente os endereços eletrónicos
disponibilizados pela A.F.L. para todos os seus filiados, pelo que toda a correspondência
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.

TREINADORES
Os clubes são obrigados a apresentar em todos os jogos, um treinador habilitado pelo IPDJ ou,
em sua substituição, um preparador físico (licenciado em educação física).

SUSPENSÃO
Todos os agentes desportivos, nomeadamente Jogadores, Dirigentes, Treinadores, etc.,
desde que se encontrem suspensos por castigo, ficam impedidos de exercer qualquer função

ligada à prática desportiva, inclusive acumulação de cargos, (jogador/treinador/dirigente), até
cumprimento integral do mesmo.

CASTIGOS TRANSITADOS
Encontra-se disponível para consulta, uma listagem dos atletas castigados pela AFL, por
ordem do Clube em que foram castigados, com a informação do número de jogos que os
atletas têm por cumprir.

SEGURO
As inscrições de Jogadores não serão aceites pelos Serviços se não vierem acompanhadas
do respetivo seguro. Aplica-se igual norma, a todos os Dirigentes ou Elementos Agregados,
que pretendam cartão de identificação desportiva.

INSCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Todos os Clubes, no início de cada época deverão enviar a lista dos Órgãos Sociais em
exercício e o termo de posse. Se os mesmos transitarem da época finda na sua totalidade,
apenas será necessária esta informação num ofício do Clube, indicando o nome e nº. de
identificação dos elementos que pretendem cartão.

INSCRIÇÕES POR E-MAIL
Exclusivamente às 2ª feiras até ao fecho dos serviços (17 H 30) serão recebidas - 1ª
inscrição de jogadores nacionais, revalidação de inscrições sem transferência e inscrição com
transferência nacional, sempre emanadas do e-mail oficial do clube, disponibilizado pela AFL,
conforme consta do C.O. Nº. 1-2013/2014. No mesmo horário e para o mesmo endereço
eletrónico, serão recebidas inscrições de dirigentes e elementos agregados.

HORÁRIO DOS SERVIÇOS
De 2ª a 6ª feira - Manhã das 09.00 às 11.45h - Tarde das 13.30 às 16.00h
Nota: Às 6 ª feiras os serviços administrativos estão encerrados no período da manhã
Meses de Setembro e Outubro:
Às 2ªs, 3ªs e 4ªs. feiras das 09,00 às 15.30 h, ininterruptamente.
Às 3ª feiras: Exclusivamente para efeitos de inscrição de jogadores e dirigentes, os
serviços administrativos / tesouraria encerram às 21.00 h.
Entrega de Expediente: 6ª feiras das 13.30 às 17.30 h
Horário do Conselho de Arbitragem:
de 2ª a 6ª feira - Manhã das 09,00 às 12,30h - Tarde das 13,30 às 17,30h

PUBLICIDADE
Encontram-se disponíveis no nosso site (Menu principal–Informações Úteis-Outros Assuntos)
os impressos para a homologação de publicidade, a nível Nacional ou Distrital.

