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CAMPEONATOS DISTRITAIS DE FUTSAL SÉNIOR

Na sequência das decisões tomadas no dia 28 de maio de 2020 pela Federação Portuguesa de Futebol
relativamente à reestruturação das competições de Futsal devido ao impacto que o Covid-19 teve no normal
desenrolar das provas, e dentro do princípio sempre coerente, que defendemos desde o início, de que seria imperioso
tratar esta situação excecional com medidas também elas excecionais, que passassem uma mensagem de confiança e
incentivo para o futuro, e que desde logo teriam sempre de prever promoções de equipas e nunca despromoções, a
Associação de Futebol do Algarve tomou as seguintes deliberações:

•

A Associação de Futebol do Algarve irá convidar o Louletano Desportos Clube a preencher a vaga a
ser indicada à F.P.F. para participação no Campeonato Nacional de Futsal Sénior, 2.ª Divisão. O
convite para preenchimento da referida vaga seria, naturalmente, efetuado à Casa do Benfica de
Quarteira, que à data da interrupção do Campeonato Distrital do Algarve de Futsal Sénior, 1.ª Divisão,
liderava a prova. No entanto, este clube não preenche o requisito obrigatório de acesso ao
Campeonato Nacional de Futsal Sénior, 2.ª Divisão, que consiste em dispor de pelo menos uma
equipa num dos escalões de Sub-19, Sub-17, Sub-15 ou Sub-13 que tenha participado em 2019/2020
em competições nacionais ou regionais.

•

No Campeonato Distrital do Algarve de Futsal Sénior, 1.ª Divisão, não existirá nenhuma descida de
divisão.

•

No Campeonato Distrital do Algarve de Futsal Sénior, 2.ª Divisão, ascendem à 1.ª Divisão o Clube
Recreativo Alturense, o Bellavista Desportivo Clube e o Quarteira Futsal Clube, dado serem as equipas
que ocupavam à data da paragem da competição os 1.º, 2.º e 3.º lugares da classificação,
respetivamente.
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Em conclusão, a Associação de Futebol do Algarve endereça os sinceros parabéns aos seus clubes que
terminam a época desportiva com promoções aos escalões superiores, deixando também uma palavra de confiança e
de motivação para o seu contingente que permanece no Campeonato Nacional de Futsal Sénior, 2.ª Divisão (Sporting
Clube Farense, Albufeira Futsal Clube e Sonâmbulos Futsal Luzense Associação), de forma a que consigam na próxima
época desportiva, que será de enorme exigência, atingir os objetivos que todos desejamos.
Endereçamos também sinceros cumprimentos e felicitações ao Portimonense Sporting Clube, que na sua
época de estreia na Liga Placard soube brilhantemente ultrapassar um início menos positivo, encontrando-se à data
da interrupção da prova com razões para almejar a obtenção de um resultado verdadeiramente histórico para o Futsal
algarvio, ao que se juntou uma fantástica caminhada na Taça de Portugal, injusta e ingloriamente interrompida nas
meias-finais, por força da pandemia de Covid-19.

Faro, 30 de maio de 2020
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