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CONCLUSÃO DAS PROVAS DISTRITAIS SENIORES DE FUTEBOL E FUTSAL
Na sequência da deliberação da Federação Portuguesa de Futebol do dia 8 de abril de 2020 e da monitorização
constante que temos vindo a levar a cabo no âmbito da pandemia de Covid-19, com a observância das recomendações
da Direção-Geral da Saúde, e após termos auscultado todos os clubes participantes nas competições de futebol e de
futsal do escalão sénior, a Direção da Associação de Futebol do Algarve decidiu o seguinte:
•

Dar por concluídas todas as provas de futebol e de futsal do escalão sénior na época 2019/2020 com efeito
imediato, que até aqui se encontravam suspensas por tempo indeterminado.

Mais informamos que nos próximos tempos, a Direção da Associação de Futebol do Algarve continuará a dialogar
com a Federação Portuguesa de Futebol para que possamos, com a maior brevidade possível, informar todos os filiados
relativamente à forma como serão indicados os dois clubes que ascendem do Campeonato de Portugal à 2ª Liga, bem
como à eventual indicação de clubes que possam vir a disputar provas em escalões superiores.
Conscientes da realidade maioritariamente amadora dos nossos clubes, consideramos não haver condições e,
eventualmente, recursos necessários para se concluírem os respetivos campeonatos até ao final da presente época
desportiva, que finda a 30 de junho de 2020.
Sabemos que esta é uma decisão difícil de ser tomada, pois frustra todo um trabalho que dezenas de coletividades e
seus praticantes levaram a cabo, durante muitos meses, com fundadas expetativas de colher os proveitos desse
esforço.
No entanto, é nosso dever saber fazer uma justa ponderação de valores e, neste caso, reconhecemos a postura digna,
responsável e muito coerente de todos os clubes da AF Algarve, que não hesitaram em corroborar este pensamento.
É com base no que acima referimos e também na grande imprevisibilidade dos próximos tempos que concluímos que,
face ao quadro atual, não estão reunidas as condições para que estas competições prossigam.
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Reiteramos o nosso agradecimento a todos os dirigentes dos clubes e aos restantes agentes desportivos pelo empenho
e dedicação que dispensam diariamente às suas coletividades, o que tem, claramente, contribuído para um maior
dinamismo no futebol e no futsal algarvio e, consequentemente, do país.
Queremos, igualmente, enaltecer e reconhecer a postura serena e solidária que demonstraram na reunião realizada
ontem por videoconferência.
Dentro das nossas possibilidades, contem com o empenho da Direção para tudo fazermos de forma a minimizar as
dificuldades dos próximos tempos.

Faro, 10 de abril de 2020

Reinaldo Teixeira
Presidente da Direção
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