Comunicado
Oficial
n.º 23
2020/2021

FUTSAL SÉNIOR
No passado dia 30 de março reunimos com todos os clubes participantes nas provas seniores de futsal.
Nessas reuniões tivemos oportunidade de manifestar o nosso desejo expresso de retoma das provas, bem
como os respetivos moldes em que a retoma iria ser realizada.
Posteriormente, existiram desenvolvimentos determinados pelas entidades de saúde, tendo culminado
durante o dia de ontem na comunicação do Governo, em que pelo menos dois concelhos do Algarve se
viram impedidos de reatar a atividade, já no dia 19 de abril, conforme inicialmente previsto.
Após análise cuidada de toda esta factualidade, e indo em sentido contrário a todo o trabalho que
desenvolvemos para tornar a retoma das provas uma realidade, decidimos dar por terminadas as provas
seniores de futsal na corrente época desportiva, uma vez que o impedimento de participação nas provas por
parte de várias equipas na data inicialmente prevista, inviabiliza em termos de datas disponíveis de calendário
a continuidade da prova, não assegurando iguais condições para todos os intervenientes.
Com base nesta decisão que muito nos penaliza, mas que cremos ser a mais justa, cumpre-nos comunicar
os seguintes pontos:
1. Não existirão, na corrente época desportiva, campeões. Na sequência do regulamentado, serão
indicados como representantes da A.F. Algarve para as provas nacionais, a Casa do Benfica de
Quarteira e o GDC Machados, no setor masculino e feminino, respetivamente, ao passo que
ascenderá ao Campeonato do Algarve de Futsal, 1ª Divisão de Seniores Masculinos, o Quarteira
Futsal Clube e o UDR Sambrasense.
2. No que diz respeito à indicação da Casa do Benfica de Quarteira, no âmbito do Campeonato do
Algarve de Futsal, 1ª Divisão de Seniores Masculinos, tal decisão é consubstanciada na deliberação
efetuada pela Direção da Associação de Futebol do Algarve, de 15 de abril de 2021, que altera o
regulamento da prova, no âmbito das contingências provocadas pela pandemia de Covid-19, no
sentido de desconsiderar os resultados da atual tabela classificativa, uma vez que existem vários
participantes da prova que contam com zero jogos efetuados, o que não permite desde logo efetuar
qualquer rateio que conduza a uma decisão justa e equitativa. Consequentemente, a decisão de
indicação da Casa do Benfica de Quarteira fundamenta-se na tabela classificativa da época desportiva
2019/2020.
3. Não existirão descidas de divisão na corrente época desportiva.

1

4. É objetivo da A.F. Algarve normalizar esta prova no âmbito da participação de 12 clubes, pelo que a
época 2021/2022 acarretará o número de descidas de divisão necessárias para que a prova da época
seguinte se inicie apenas com 12 clubes.

Esta é uma decisão muito ponderada e que foi difícil de tomar, dado que sempre pugnamos pela retoma das
provas, o que de resto demos devida conta nas reuniões tidas com os clubes, mas consideramos que
ponderadas todas as circunstâncias, é a única decisão justa a ser tomada. Essa vontade de retoma por nós
expressa foi sempre acompanhada pela maioria dos clubes, cujos contributos e esforços nesta altura tão
difícil desde já reconhecemos e agradecemos.
Fazemos votos para que a situação ao nível da saúde pública venha rapidamente a conhecer dias mais
positivos, para que todos juntos reatemos a atividade que tanto amamos, ainda mais fortes na época de
2021/2022.

Faro, 17 de abril de 2021

Direção da Associação de Futebol do Algarve
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