ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA
MEMORANDO N. 2
19-Setembro-2017
EMD
Alertam-se todos os Clubes de que só poderão jogar na categoria superior os atletas cuja
inspeção médica considere expressamente essa aptidão.
Todas as inspeções médicas, cujas datas de validade tenham caducado após a inscrição
dos atletas, deverão ser regularizadas, independentemente dos mesmos terem cartão e código
de barras, estarão em situação irregular se jogarem.
O não cumprimento do que se encontra estabelecido constitui infração disciplinar (artº. 47º. e
118º. do RD).

INSCRIÇÕES
Alertamos todos os Clubes filiados, de que as inscrições devem ser efetuadas com a maior
antecedência possível ao início das provas, a fim de se evitar a dificuldade na resolução de
pedidos de correção em tempo útil e o pagamento de quotas suplementares.
NOTA IMPORTANTE: Para que nenhuma inscrição fique bloqueada por falta de pagamentos,
as faturas enviadas pelos nossos serviços de contabilidade deverão ser pagas logo após o seu
recebimento. Poderão fazê-lo por transferência bancária, indicando o(s) número(s) da fatura(s).
ATENÇÃO: Os Clubes não devem considerar os valores de “referência” que a plataforma
score informa quando a inscrição é aprovada porque, como podem verificar não consta o valor
da inscrição, taxa urgência…., o valor correto é enviado na fatura da contabilidade.

INSCRIÇÕES COM QUOTA SUPLEMENTAR OU DE URGÊNCIA
Conforme se encontra estabelecido no C. O. Nº. 1 – 2017/2018, será cobrado o valor de €
10,00 por cada inscrição efetuada à 2ª., 3ª. e 4ª. feira, e € 50,00 por cada inscrição efetuada à
5ª. feira, para poderem participar no jogo seguinte dessa semana.
As inscrições à 5ª. feira só podem ser efetuada ao balcão dos Serviços da AFL.

INSCRIÇÃO DE ATLETAS
A fim de evitar o pedido de correção de inscrições, deverão os Clubes providenciar no sentido
de que sejam enviados todos documentos de acordo com a “nota” que anexamos.
Atenção:
- Os documentos devem assinados conforme consta do documento de identificação (diretores,
jogador, pai, mãe ou tutor);
- Fotografias atualizadas e inseridas em formato “tipo passe”;
- Exames médicos com a data e sem rasuras, aptidão à categoria superior se necessário.

E-MAILS – AFL
Verificamos que os Clubes enviam a correspondência para qualquer ou para vários endereços
eletrónicos (e-mail) sem que tenham em consideração a informação constante do C.O. Nº. 1.
Relembramos que os assuntos devem ser dirigidos para o endereço correto ou para um único
endereço, os nossos serviços estão preparados para reenviar o documento para o endereço
correto se verificarem que está mal endereçado.
 direccao@afl.pt

 dir.executivo@afl.pt
 servicos.administrativos@afl.pt
(assuntos: contencioso-expediente geral-inscrições jogadores-dirigentes)
 organizacoes@afl.pt
(assuntos: inscrição em provas-marcação/alteração jogos…)
 contabilidade@afl.pt
(assuntos: faturação, conta corrente…)
 tesouraria@afl.pt
(assuntos: pagamentos diretos, tranf. Bancárias…)
 arbitragem@afl.pt

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 poderá 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.

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 na acumulação de cargos, (jogador/treinador/dirigente),
até cumprimento integral do mesmo.

CASTIGOS TRANSITADOS
Encontram-se disponíveis no nosso site as listas dos atletas, dirigentes e Clubes castigados
pela AFL, com a informação do castigo que têm por cumprir.

