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Ex.mos Senhores:

No presente doto,

o

CTV

do Ligo Portugol, ocomponhodo dos técnicos do

RED, empreso

porceiro do Ligo Portugol poro o óreo dos relvodos, conduziu umo vistorio oo relvodo do Estódio

Municipol de Aveiro, indicodo pelo UniÕo Desportivo Oliveîrense, Futebol, SDUQ, Ldo. (UD
Oliveirense) no início do époco desportivo, como oquele em que reolizorio os jogos que
disputosse no condiçõo de visitodo.
No termo do oludido vistorio, o CTV emitiu um porecer, sustentodo nos conclusöes dos técnicos

do

RED,

que concluío pelo necessidode de umo intervençöo urgente no relvodo tendo em

conto que os condições otmosféricos odversos que se fizerom sentir nos últimos dios, levorom o
umo deterioroçõo do relvodo que impede o respetivo utilizoçõo poro o prótico desportivo.
Peronte o impossibilidode de utilizoçöo do recinto desportivo, o UD Oliveirense requereu que o

jogo o disputor com o equipo do Clube Desportivo de Mofro - Futebol, SDUQ, Ldo., o contor
poro o 21.' jornodo do Ledmon LigoPro, fosse reolizodo no Estódio do Mor, em Motosinhos.

do ortigo 29." do Regulomento dos Competições orgonizodos pelo Ligo
Portugol, aÉ odmitida o olteroçõo femporório de esfódio no coso de obros exigidos pelo Ligo
Portugal t...1 culo reolizoçõo impossibilife o utilîzoçõo desse equipomenlo desporfivo ou de
Nos fermos

do

n.o 7,

olgumo dos suos porfes integrontes (o relvado, designodomenfe).1

o Direçõo Executivo deliberou o reolizoçõo do jogo UD Oliveirense vs CD
Mofro, ogendodo poro os t5h00 do dio l0 de fevereiro, no eslódio do Mor. A UD Oliveirense
Em consequêncio,

deveró osseguror o correto informoçÕo dos odeptos.
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