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Horório dos serviços porq o último dio de inscrições

I DATE
26/08/19

Com reloçÕo oo dio 02 de selembro de 2019, último dio do I .o período de inscriçÕes do
époco
desportivo 2019/2020, vimos informor os sociedodes desportivos porticipontes nos competiçöes
profissionois que:

Todos os otos relotivos oo registo e inscriçÕo de jogodores devem ser proticodos por
vio
eletrónico, olrovés do ploloformo informótico TRANSFER.

I

Nos termos

do disposto no

do ortigo 75.o do Regulomento dos Compeiições orgonizodos
pelo Ligo Portugol, o processo de inscriçÕo de jogodores no último dio do prozo pode
ser
n.o ó

tombém instruído otrovés do endereço de correio eletrónico inscricoes@liooportugol.ot
com cópios dos documentos originois regulormente exigidos, sendo que neste coso deveró
ser Þreenchido todo o informocõo vio TRANSFER oté oo f¡nol do d¡o úl¡l seou¡ni".
03 de selembro.

o, ,uio dio

Poro esse efeito, no dio 02 de setembro, os serviços do Ligo Portugolmonter-se-Õo
excecionolmente
oberlos ofé òs 24:00 horos

Recordomos, finolmenle, que, lodos os otos proticodos pelos utilizodores no plotoformo

estõo certificodos, incluindo

TRANSFER

o

certificoçÕo de doto e horo (oo segundo), pelo Observotório
Astronómico de Lisboo, pelo que o rigor do plotoformo exige dos sociedodes desportivos
o moior
otençÕo (tombém oo segundo).
Atento o exposto opelomos oo escrupuloso cumprimento dos prozos previstos, designodomente
os
24 horos desse dio, de formo o que todo o processo de inscriçÕo do jogodor
se encontre instruído
nos iermos regulomentores oté esse limite. incluindo o envio do Modelo C com todos
os elementos

relevontes

ò

conclusÕo do suo inscriçõo, se for esso o intençõo, nomeodomente inclusÕo
do
jogodor no plontel, documento comprovotivo de optidÕo físico e certificodo
de seguro obrigotório.
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lnformomos oindo que, poro os controtos que forem registodos no dio 02 de setembro, no
impossibilidode de junçõo do respetivo comprovotivo do certificodo de seguro, os processos de
inscriçõo poderöo fozer-se ocomponhor do comprovotivo do pedido de seguro, no entonto o
comprovotivo de efetivoçÕo do mesmo - o certificodo de seguro - deveró ser inslruído otrovés do

plotoformo

TRANSFER

Estomos, como

oté oo finol do dio 3 de setembro, sob peno do processo ser indeferido.

em todos os momentos, inTeiromente disponíveis poro ouxilior os sociedodes

desportivos no que necessitorem.

Com os melhores cumprimentos,

f(^\.-*rn.

Sónio Corneiro

Diretoro Execulivo Coordenodoro
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