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COVID-19 – ENCERRAMENTO DA SEDE
A Associação de Futebol do Algarve tem estado em permanente acompanhamento dos desenvolvimentos
relacionados com toda a situação que afeta diretamente a saúde pública do nosso país, relativa ao vírus
Covid-19.
Assim, no seguimento da aprovação do Estado de Emergência, por parte da Assembleia da República, e com
vista ao reforço das medidas de prevenção, atendendo às orientações da Direção-Geral da Saúde e da
Federação Portuguesa de Futebol, vimos informar que:

•

A anterior suspensão até dia 28 de março de 2020 de toda a atividade da A.F. Algarve, envolvendo
todas as provas sob a sua égide, todos os compromissos das Seleções Regionais e atividades
presenciais na Sede, passará a vigorar por tempo indeterminado;

•

Os Serviços de atendimento na Sede, que se encontravam a laborar em regime reduzido, estarão
encerrados enquanto durar a atual conjuntura, sendo que a mesma se encontrará em constante
análise;

•

Não deixaremos, no entanto, de prestar todos os serviços possíveis a todos os nossos clubes e
árbitros e demais comunidade desportiva, através da disponibilização dos seguintes contactos:

o Helder Brito – 916 164 376 – direcao.geral@afalgarve.pt
o Alexandre Costa – 912 218 693 - financeiro@afalgarve.pt
o João Barbosa – 912 218 691 - gestaodeprovas@afalgarve.pt
o Ivo Neves – 916 171 653 – marketing@afalgarve.pt
o José Borges – 916 164 377 – deptecnico@afalgarve.pt
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•

Na eventualidade de ser necessária a resolução de alguma situação presencialmente, poderá a
mesma ser providenciada, mediante agendamento prévio.

Desejamos a todos que esta fase menos boa possa rapidamente ser ultrapassada. Entretanto, aconselhamos
que sigam escrupulosamente todas as medidas sugeridas pelas Autoridades do nosso País.
Continuaremos a acompanhar atentamente toda a evolução da situação, voltando de imediato ao contacto
logo que tal se justifique.

Faro, 18 de março de 2020
P’la Direção
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