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Para conhecimento e orienta9ao dos Clubes, SADS, SDUQS, Arbitros, Comunica9ao Social e
demais interessados divulgamos:

"DELIBERACAO DA DIRECAO DA ASSOCIACAO DE FUTEBOL DO PORTO - 21.03.2019

Oa-se conhecimento aos nossos Associados que, na reuniao havida em 21.03.2019, tendo-se em
considera9ao:
a) As vicissitudes varias que tern ocorrido nas competi96es desportivas e que, nomeadamente,
tern impasto seguran9a mais eficaz para que seja assegurada a pratica desportiva em
condi96es de estabilidade e desportivismo;
b) Os intensos esfor9os, humanos e financeiros, que os nossos Associados tern suportado para
manter a qualidade e seguran9a nas competi96es e de que, no espirito de cordialidade e
coopera9ao com esta Associa9ao, nos tern feito chegar noticia;
c)

As dificuldades que muitos Associados tern sentido, sobretudo em termos financeiros pois,
sendo Clubes sem generosos or9amentos e com elevados encargos, que muitas vezes
vencem pela paixao pelo futebol e pela alma com que dirigentes, praticantes e familias
colocam na pratica desportiva;

d) 0 espirito de solidariedade e apoio dos seus Associados que sempre tern norteado e que
norteia toda a atividade desta Associa9ao,
a Oire9ao da Associa9ao de Futebol do Porto, deliberou disponibilizar a verba global de 165.000€ para
apoio aos Clubes seus associados concedendo um dos seguintes beneficios:
A) o apoio financeiro de 750€ a cada Clube Associado de Futebol Senior ou
B) o apoio financeiro de 500€ a cada Clube Associado de Futsal Senior ou
C) o apoio financeiro de 250€ a cada um dos Clubes Associados que nao se insiram em nenhuma
das anteriores situa96es.

Estas importancias serao atribuidas por credito na conta corrente de cada Clube na Associa9ao de Futebol
do Porto, podendo ser utilizados para pagamento de qualquer encargo ou despesa relatives

a sua vida

associativa.

0 Presidente da Associa9ao de Futebol do Porto,"
Porto e A.F. Porto, 22 de Mar90 de 2019

Pel' A Direc;:ao da A.F. PORTO
0 Secretario-geral

2

