Comunicado Oficial N.º 79
7 de maio de 2019

Associação de Futebol do Algarve

PROGRAMA DE JOGOS
TAÇA DO ALGARVE – FUTEBOL – FINAL

A Taça do Algarve de Futebol, escalão de Seniores, é o troféu maior do panorama desportivo algarvio, a par da taça
de campeão distrital e das equivalentes em Futsal.
Procurando antever a realização de todas as competições e dar a conhecer aos clubes participantes as datas das
mesmas, foi agendada no início da época desportiva para o dia 25 de maio de 2019 a realização daquela final, para o
que foram tidos em conta quer o calendários dos campeonatos, nacional e distrital, quer a data agendada pela FPF
para a realização da final da prova rainha do futebol nacional - a Taça de Portugal - então agendada para o dia 26 de
maio de 2019.
Posteriormente, o agendamento da Taça de Portugal foi revisto e marcado para o dia 25 de maio de 2019, em face da
realização das Eleições para o Parlamento Europeu, entretanto, marcadas para aquele mesmo dia 26.
A partir do momento em que tal situação ocorreu, foi entendimento da Direção da A.F. Algarve que a data de 25 de
maio de 2019 deixava de ser a melhor data para a disputa da Final da Taça do Algarve. Foi, por isso, dada a possibilidade
aos dois finalistas de acordarem uma data que defendesse o interesse de ambos, mas também o interesse e a
dignificação da Prova Rainha do Futebol Algarvio.
Esgotadas todas as possibilidades para que um acordo fosse alcançado entre os finalistas, e dada a urgência da
situação, e acautelando o interesse dos finalistas da prova, as classificações ocupadas nos respetivos campeonatos e
o superior interesse desportivo como a dignidade das finais regional e nacional, delibera a Direção da Associação de
Futebol do Algarve dar sem efeito a data anteriormente designada e reagendar a realização da Final da Taça do Algarve
em Futebol para o próximo dia 22 de maio de 2019, às 20h30m, no Estádio do Algarve.

A Direção da A.F. Algarve

Época 2017/2018

22-1-1922

PROGRAMA DE JOGOS

TAÇA DO ALGARVE - FUTEBOL DE ONZE - 2018-2019
FINAL
FINAL
Jornada: 1 - 22/05/2019
JOGO
100.07.001.0

CLUBES
2508 - Soc.R.Almancilense

2507 - FC Ferreiras

ESTADIO DO ALGARVE(105x68) - Relvado - PARQUE DAS CIDADES - ALMANCIL

DATA
22/05/2019 - 20:30

