
 
 

 

 DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
ASSUNTO: PO.09 CAMPEONATO 1ª DIVISÃO FEMININA  

PO.23 TAÇA DE PORTUGAL SENIORES FEMININOS 
RECALENDARIZAÇÃO DE DATAS DE JORNADAS E JOGOS NÃO REALIZADOS 

 
Na sequência do Comunicado Oficial Nº 42 e em referência ao assunto em epígrafe informa-se: 
 
1. Em anexo, planeamento já com as novas datas para a realização das jornadas ainda não realizadas 
(com início na 10ª Jornada) e das jornadas com jogos em atraso (todos estes jogos estão indicados na 
parte superior do planeamento). 
 
2. Os clubes com jogos em atraso, deverão proceder à alteração de data de jogo no SI (Gestão 
documental / Processo de alteração de jogo), para a data indicada no planeamento da jornada onde se 
insere o referido jogo. 
 
3. Os clubes deverão proceder no SI à marcação dos jogos referentes às jornadas que sofreram 
alteração de datas. 
 
4. Desde que exista acordo de clubes, poderão ser utilizados dias de semana para a realização de jogos, 
sendo que a título de exceção não será aplicado o disposto no Ponto 1 do Artº 5º (jornadas duplas). 
 
5. Os clubes que não possuírem atletas convocadas para os vários estágios das Seleções Nacionais, 
poderão utilizar essas mesmas datas para a realização de jogos, desde que exista acordo regulamentar. 
6. No que se refere à Taça de Portugal, informa-se: 
 

a. Os jogos em atraso referentes aos 1/16 de Final, deverão ser alterados com acordo de clubes 
para as datas indicadas no planeamento, ou outra data regulamentar. 
 

b. Os jogos referentes aos 1/8 de Final (a sortear oportunamente), irão ser disputados nas datas 
indicadas no planeamento e em consonância com os jogos previstos da PO.09, para essas 
datas. 
 

c. A data para a realização dos 1/4 de Final foi alterada para o dia 03.06.21. 
 
 

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste Comunicado. 

 
Lisboa, 28 de janeiro de 2021 
 

A Direção 
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