
 

 

 

 

      

COMUNICADO 

PONTO DA SITUAÇÃO – COVID 19 

 

Coimbra, 27 março 2020 

 A preocupação relativa ao momento atual é, sempre, em primeiro lugar, a saúde e bem estar de 

todas as pessoas ligadas ao fenómeno desportivo, devendo acompanhar-se as orientações e instruções 

da DGS e do Governo, sentido de estarmos o mais possível informados para um possível reatamento das 

competições durante o mês de Maio ou no mês de Junho. 

 Existe preocupação relativamente às provas que implicam subidas e despromoções, estando em 

equação um possível prolongamento da época, no caso de ser viável, de modo a que seja possível 

concluir a maioria dos campeonatos. 

 É unânime a preocupação das Associações, Liga, FPF, dirigentes, treinadores, atletas, médicos, 

paramédicos e massagistas, adeptos e simpatizantes, atendendo à declaração do estado de emergência 

até ao dia 2 de abril de 2020, com forte possibilidade de uma revogação por mais 15 dias, a palavra de 

ordem é de recolhimento e atenção ao desenrolar dos acontecimentos para num futuro próximo voltarmos 

a fazer novo ponto da situação. 

 A Associação de Futebol de Coimbra preocupada com a situação que a todos preocupa e 

transtorna solicita a toda a família do futebol o maior cuidado e o cumprimento escrupuloso das diretrizes 

do SNS na esperança de que brevemente iremos reencontrar e conviver desportivamente com toda a 

amizade. 

 A Associação de Futebol de Coimbra preocupada com a saúde dos nossos concidadãos 

resolveu em nome e enquanto representante dos seus clubes, dirigentes, funcionários e atletas oferecer 

aos CHUC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, um Monitor Multiparâmetros com pressão 

Invasiva, Modelo QUBE, para funcionamento no combate a esta pandemia que tantos nos aflige. 

 Entretanto, em reunião a efetuar na próxima semana irá Direção da AFC decidir manter os seus 

serviços encerrados até ao dia 19 de abril de 2020 e ainda: 

 - Comunicar o cancelamento de todas as provas distritais de formação decidido pela FPF no 

comunicado divulgado hoje, 27 de março de 2020. 

 - Continuar atentos à evolução da situação provocada pelo Covid-19. 

 - Manter o atendimento dos Serviços da AFC por via digital. 

 

Com as melhores Saudações Desportivas, 

 

Horácio Antunes 

 

 

Presidente da Associação de Futebol de Coimbra 

 


