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 No seguimento do nosso Comunicado Oficial n.º18, temos a informar 

que foram processados todos os pagamentos a árbitros, para os quais 

tínhamos na nossa posse os documentos de quitação, bolsa ou recibo. 

Com isto, os serviços da Associação conseguiram, sacrificando outras 

tarefas, deixando clubes e atletas para segundo plano, cumprir o que o 

Presidente da Associação acordou com os núcleos de arbitragem na reunião 

de dia 7, expresso no memorando assinado no dia 9 entre as partes envolvidas, 

corrigindo a entrega atrasada dos documentos por parte das estruturas da 

Arbitragem. 

Apesar do esforço em corrigir algo que não pode ser imputado, não 

podemos assegurar que existirão equipas de arbitragem em todos os campos. 

Assim, caso a equipa de arbitragem não compareça, deve-se agir de 

acordo com o CO n.º1; 

PARTE 16 

ARBITRAGEM 

 

NÃO COMPARÊNCIA DE ELEMENTOS DAS EQUIPAS DE ARBITRAGEM  

PARA OS JOGOS QUE FORAM OFICIALMENTE DESIGNADOS 
(Normas e Instruções para Arbitros-C.A. da FPF) 

 
   “…11 FALTA DE COMPARÊNCIA DE ELEMENTOS DA EQUIPA DE ARBITRAGEM” 

 

 11.3 Se faltarem o árbitro, o 4.° Árbitro e os dois árbitros assistentes, deverão os delegados 
oficiais dos dois clubes, acompanhados dos respectivos capitães, pôr-se de acordo e procurar 
entre a assistência um árbitro oficial que substitua o nomeado. 

 

Após o jogo, devem remeter os relatórios de jogo para a Associação. 

Posteriormente devem informar a que clube eram afectos os elementos 

nomeados a fim de se pagar aos clube o premio da arbitragem.  

Agradecemos a todos a vossa compreensão para o exposto, 
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lamentamos o que se está a passar e reafirmamos que somos alheios ao atraso 

de pagamentos que se verificou. 

Pedimos ainda a todos, elevação, desportivismo e que vejam o episodio 

como uma oportunidade de mostrar que os clubes da associação sabem estar 

no desporto. 

A Associação de Futebol de Évora cumpre, sempre! 

A bem do Futebol e Futsal!!! 

Évora, 11 de janeiro de 2019 

 

Pel’A Direcção da Associação, 

O Presidente, 

 

 

Antonio Francisco Pereira 

 


