
 

 

 

Caríssimos Presidentes, Diretores e Treinadores, 

Está prestes a iniciar a grande festa do Futebol/Futsal dos escalões Traquinas e Petizes. 

Como é do vosso conhecimento, no passado dia 18 de setembro realizou-se na sede da AFBeja uma 

reunião com os clubes que tem escalões de formação. Nesta reunião preparatória, foram debatidas 

várias questões inerentes a este evento cujo teor das decisões passo a enumerar: 

- Cada grupo nos encontros de futsal é constituído por 6 (seis) ou 7 (sete) equipas.  

- Ainda reforçando algumas tomadas de posição na mesma reunião, salientamos que os Dirigentes 

Responsáveis pelos respetivos escalões, devem comunicar entre os demais Clubes, com 

conhecimento da AFBeja, para que toda a gestão logística decorra dentro da normalidade.  

- Nesta reunião também ficou decidido pelos clubes presentes que o Clube organizador de 

encontro, não é responsável pelos lanches das equipas participantes. 

- As inscrições de cada jogador Petiz e/ou Traquina tem um custo correspondente ao valor do seguro, 

que se cifra nos 3,15€ (seguro), até um máximo de dez jogadores por Clube. No caso de 

transferências acresce mais 37,50€ por cada jogador. 

- Cada clube tem que organizar o seu encontro só podendo faltar um clube do grupo e a nível de 

participação só podem faltar a um encontro.  

- A AFBeja irá comparticipar cada clube com a verba de 80,00 € (oitenta euros) caso só faltem a um 

encontro, sendo apenas realizado um encontro (Traquinas ou Petizes), a verba será de 40,00 € 

(quarenta euros). Mais se informa que, a AFBeja comparticipará com uma verba de 200 € (duzentos 

euros) os clubes que não faltarem a nenhum encontro de futsal e de futebol, assim como aos mega 

encontros organizados por esta associação. 

- Após a realização do encontro todos os clubes participantes terão que entregar à AFBeja o 

recibo do valor acima referido, assim como as fichas técnicas de cada clube/equipa 

participante no encontro respetivo. 

- Os clubes que assim o pretendam podem na semana anterior ao encontro, na qualidade de 

organizadores, requisitar na AFBeja três bolas e devolve-las no final de cada encontro.  

- As equipas A/B/C do mesmo clube não devem jogar entre si. 

Agradecemos mais uma vez o empenho e dedicação de todos. 

 

O Gabinete Técnico da AFBeja 

_______________________ 

Vítor Rodrigues, Prof. 


