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Exmos. Senhores,

No seguimento dos novos medidos de prevençõo onunciodos no noite de segundo-feiro pelo
Ministro do Soúde, Morto Temido, reolizou-se no monhÕ de hoje. no Cidode do Fuiebol, umo reuniÕo
de emergêncÌo, que contou com o presenço do Presidente do Ligo Portugol, do Presidente do
FederoçÕo Portugueso de Futebol, do Presidente do Sindicoto de Jogodores, do Presidente do
Comissõo Delegodo dos AssocioçÕes, do Presidente do AssocioçÕo Porlugueso de Árbitros de
Futebol. do Presidente do AssocioçÕo Nocionol de Treinodores de Futebol e dó Presídente do
Associoçõo Nocionolde Médicos de Fulebol.

Em reloçÕo oo procedimento o odotor nos competições profissionois de futebol, e em
conformidode com o previomente previsto no reuniõo do Comissõo Permonente de Colendórios
do possodo dio 2 de morço, foi decidido que todos os jogos do Ligo NOS e do LigoPro serõo
reolizodos ò porto fechodo.

Assim, foìdeterminodo pelo Ligo Portugol, que os jogos do 25" jornodo dos compeÌiçÕes profissionois

se reolizorÕo o porlo fechodo e obedecerÕo oos seguintes procedimentos:

l. lniciolivos o lomor no ômbito de pre-molch
o) Monter o suspensÕo do cumprimento iniciol de operto de mÕos entre os equipos e equipo

de orbitrogem;
b) NÕo é outorizodo o presenço de crionços o ocomponhor o entrodo dos equÍpos.

2. O ocesso oos estódios estoró estritomente limitodo òs seguinles pessoos

o) Jogodores, equipos técnicos e equipos de orbitrogem;
b) Direções e Orgõos Sociois dos respetivos equipos;
c) Pessoos com funçÕes técnicos relocionodos com o orgonizoçÕo do jogo, num móximo

de 100, como por exemplo. oponho bolos, pessool de monutençÕo do compo,
otivoções de compo, pessoolde limpezo e pÌquetes;

d) Delegodos do Ligo, Delegodos dos equipos. Diretores de Compo, Diretores de
Seguronço e Diretores de lmprenso com funções em jogo, médico do conlrolo
ontidoping, emergêncio médico, bombeiros e outoridodes de seguronço público e
privodo, bem como elemenfos do Ligo;

e) Os representontes dos orgÕos de comunicoçõo sociol;
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f) Elementos necessórìos poro gorontir o tronsmissõo rodÍofónico e ielevisivo em direto dos
jogos.

Atendendo o que os conferêncios de imprenso de pré e pos jogo nÕo se mostrorem
regulomenÍodos fico oo critério de codo umo dos Sociedodes Desportivos o suo reolizoçÕo.

A situoçõo conlinuoró o ser monilorizodo, sofrendo olleroções - ompliondo ou diminuindo os

medidos - coso se juslifique, seguindo sempre os instruções do DGS e do Governo.

Agrodecemos o coloboroçÕo de todos,

Ket t.^a/ /ì-

Sónio Corneiro
Direlorq Executivo
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