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CAMPEONATO DISTRITAL DE SENIORES DA 1ª DIVISÃO
TAÇA DE PORTUGAL - ALTERAÇÃO DO CLUBE PARTICIPANTE
TAÇA AFS
Por motivo da FPF ter alterado a data da 1ª eliminatória da Taça de Portugal para o dia 8 de
Setembro pf, temos de proceder aos seguintes ajustamentos no calendário da 1ª Fase da Taça AFS:
O GD Alcochetense e o Vasco da Gama AC são os representantes da nossa prova distrital na Taça
de Portugal.
Como é habitual, estes clubes ficam alojados numa série de 5 clubes/cada de forma a ficarem
isentos na jornada de 29 de Setembro de 2019 (data da realização da 2ª eliminatória da Taça de
Portugal).
Com a alteração da data da 1ª eliminatória da Taça de Portugal, os jogos da 1ª jornada da Taça
AFS em que intervém estes dois clubes são antecipados para o dia 1 de Setembro.
Realizando-se no dia 15 de Setembro uma jornada do Campeonato Nac. de Futebol de Praia Divisão Elite, em que participam o GD Alfarim e o GD Sesimbra, estes clubes ficam isentos na
jornada a realizar-se desta data e participam numa série de 5 clubes / cada.
Realizando-se no dia 21 de Setembro a 6ª edição da Taça da Cidade do Barreiro, o FC Barreirense
solicitou-nos que nesta data fique isento de jogar na Taça AFS.
Para atendimento desta solicitação o FC Barreirense ficará incluído numa série de 5 clubes.

CD SENIORES 1ª DIVISÃO
Por motivo da FPF ter alterado a data da realização da Fase Zonal da Taça das Regiões, para os dias
21 e 22 de Dezembro, procedemos à alteração da data de realização da 11ª Jornada do nosso CD
Seniores da 1ª Divisão, para o dia 29 de Dezembro de 2019.
Planeamento atualizado das provas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
TAÇA DE PORTUGAL
Por motivos de ordem regulamentar a FPF não permitiu a participação do Oriental Dragon FC na
prova.
A AFS solicitou, junto da FPF, a inscrição na mesma do Vasco da Gama AC, em substituição do
Oriental Dragon, solicitação que foi aceite.
A Direcção da AF Setúbal
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