
COMUNICADO OFICIAL 

NJ! 056/20-21 

Data: 2020.11.27 

CRIA�AO DE CAMPEONATOS DE ESPERAN�AS/SUB-20 DE FUTEBOL E 
FUTSAL MASCULINO - EPOCA 2020/21 

Para conhecimento dos clubes filiados, restantes s6cios ordinaries, Conselho de Arbitragem e 

demais interessados, comunica-se que a Dire�ao da AF Vila Real deliberou criar, na epoca de 

2020/21, o Campeonato de Esperancas SUB-20 de Futebol Masculino e o Campeonato de 

Esperancas SUB-20 de Futsal Masculino. 

Para promover a prova e ajudar os clubes filiados, a Dire�ao da AFVR ira apoiar os clubes 

atraves da isen�ao em 50% nas quotas de inscri�ao, de transferencia e de cartoes de atletas. 

Junta se anexa Boletim de lnscri�ao, que devera ser remetido para os Servi�os da AFVR, 

devidamente preenchido pelos clubes interessados, ate ao pr6ximo dia 24 de dezembro 2020. 

Ambos os campeonatos tern infcio previsto para o mes de janeiro de 2021, sendo os formates 

de provas divulgados oportunamente e de acordo com o numero de clubes inscritos. 

0 VICE-PRESIDENTE DA AREA DESPORTIVA, 

(Jose Manuel Fernandes) 

ASSOCIA�AO DE FUTEBOL DE VILA REAL afvr.pt 



Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação e/ou pelos Clubes, para efeitos de gestão em competições desportivas organizadas pela FPF ou por si delegadas. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, 

anulação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar um pedido à respetiva Associação e/ou Clube através do envio de uma comunicação, 

selecionando o assunto “Dados Pessoais”. A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que englobam para além da obrigação legal de identificação do atleta para efeitos de participação em competições desportivas, o 

processamento automático de dados, incluindo a definição de perfis, para efeitos de tomada de decisões que fomentem o desenvolvimento da atividade física e do desporto, e a sua publicação no portal da FPF para arquivo de interesse público. O não fornecimento 

destes dados inviabiliza a inscrição na respetiva competição desportiva. Os seus dados pessoais não serão partilhados com Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu representante legal, ou quando exigido por lei ou para responder ao processo 

legal. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade da FPF (http://www.fpf.pt/pt/) e, brevemente a dos Clubes e/ou AF Vila Real (http://www.afvr.pt). Os elementos que não concordarem com o processamento dos seus dados pela AF Vila Real, 

não devem constar do presente formulário 

Os elementos neste formulário foram informados da política de privacidade               (Sim) 

O elementos constantes neste formulário autorizam a AF Vila Real a processar os seus dados para efeitos de envio de comunicações personalizadas, sobre todas as suas atividades, tanto por meios eletrónicos como telefónicos            (Sim) 

NOME DO CLUBE COD 

MORADA 

NIF TELEFONE E-MAIL

RECINTO(S) 

DESPORTIVO(S) 

FUTEBOL FUTSAL 

ASSINATURA DOS DIRETORES DO CLUBE 

Nota: Obrigatório a entrega do seguro de responsabilidade civil das instalações 

PROVAS DISTRITAIS PROVAS DISTRITAIS  

Campeonato de Esperanças SUB-20 Futebol Campeonato de Esperanças SUB-20 Futsal
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