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Exmos. Senhores,

A Ligo

Portugueso de Futebol Profissionol vem informor V. Exos. que, por forço dos
compromissos europeus dos sociedodes desportivos portuguesos, que muito nos honrom,
o doto de reolizoçõo dos jogos de dois dos grupos do 3.o fose do Toço CTT teró de sofrer
olteroções.

Considerondo que:
o) O SL Benfico disputo o jogo do I lo jornodo do Ligo NOS no domingo dio 27 de
novembro;
b) O SC Brogo disputo jogo do I ìo jornodo do Ligo NOS no diq 28 de novembro;
c) O SL Benfico disputo jogo do l2o jornodo do ligo NOS no dio 2 de dezembro;
d) O SL Benfico disputo o jogo do Ligo dos Compeões no dio ó de dezembro (em virtude
do ol. b) do n.o 5 do orl.44o do Regulomento dos Competições);
e) O SC Brogo disputo o jogo do l2o jornodo do Ligo NOS, no dio 3 de dezembro, (Esle
jogo é com o FC Porto que voi disputor o jogo do Ligo dos Compeões no dio Z de
dezembro (ol. c) do n.o 5 do ort. 44o do Regulomento dos Compelições);

Pelo exposto, nem o SL Benfico, nem o SC Brogo poderõo cumprir os jogos desto fose de

grupos

do dotq oficiol colendorizodo 30 de

novembro/l

de

dezembro, por

impossibilidode de ocoutelor o intervolo de T2horos enfre os compromissos desportivos jó
ogendodos e os jogos que serõo sorteodos no próximo dio 9 de novembro (O intervolo
entre jogos previsto no ol. o) do n.o 5 do ocimo referido ortigo 44o do Regulomento dos
Competições).

Tendo sempre por escopo os interesses dos Sociedodes Desportivos, o profeçõo dos
jogodores e o sucesso dqs equipos portuguesos nos competições europeios, vimos informor
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que os jogos dos grupos do Toço

CTT

onde os Sociedodes Desportivos SC Brogo e

SL

Benfico, se inclui'em terõo lugor nos seguintes dotos:

Jornodo 1 -29-30 de dezembro
Jornodo 2-2-Sjoneiro
Jornodo 3- 11-12 joneiro

.lh¡ili,roro kot:,

Jornodo I
Jornodo 2
Jornqdo 3
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30 nov. e ldez.

29-30 dez

29-30 dez.

3-5 jon.

3-5 jon

11-12jon. (novo doto)
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Com os melhores cumprimentos,

Pedro Correiq
Direlor Execulivo
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