
 

 

 

 

      

COMUNICADO 

  

 A Associação de Futebol de Coimbra ao longo de quase 98 anos tem pugnado pelos valores da 

solidariedade e prática do desporto saudável e da promoção dos seus jovens e crianças. 

 Foi sempre assim que convivemos, que crescemos e nos empenhamos. 

 Neste momento penoso a nível mundial em que a humanidade sofre e se debate contra um 

inimigo invisível, temos de unir esforços e mostrar o poder que o futebol tem como promotor de saúde, 

fraternidade e de solidariedade. 

 É agora o momento de todos, disciplinadamente, seguirmos as regras que as entidades de 

saúde nos vão comunicando e que o Governo nos exige. 

 É fundamental, nesta fase, recolhermos aos nossos lares, privando-nos dos convívios que tanto 

apreciamos, em defesa de um bem maior, da nossa saúde, dos nossos familiares e dos nossos jovens 

atletas e de todos os amantes e simpatizantes do futebol. 

 A AF Coimbra apela a todos para que permaneçam em casa e redobrem esforços para que 

rapidamente consigamos recuperar a nossa confiança e alegria de viver. 

 Na sequência da deliberação da Federação Portuguesa de Futebol do dia 27/3/2020, relativa ao 

cancelamento dos campeonatos de formação, a Associação de Futebol de Coimbra deliberou o seguinte: 

 Considerando, 

 - que em primeiro lugar está a saúde dos nossos jovens e das respetivas famílias; 

 - que a Pandemia provocada pelo vírus COVID19 não deverá dar tréguas nos próximos três 

meses, ou seja, antes do final da época desportiva; 

 - que mesmo que a pandemia liberte algum espaço, entende a AFC que o mesmo deve ser 

reservado para a eventual conclusão intensiva do ano letivo dos nossos jovens; 

 - que é necessário acabar com a ansiedade e permitir a todos que possam, desde já, 

programarem a sua vida mais próxima e futura, incluindo a desportiva; 

 - que para a AFC, o principal objetivo dos campeonatos de formação será sempre a promoção da 

prática desportiva e a formação cívica dos nossos jovens, num contexto desportivo e de valorização do 

trabalho em equipa; 

 - que a dimensão do desafio que temos pela frente deve centrar-nos no essencial, que é a 

preservação da saúde de todos; 

 A Direção da AFC deliberou CANCELAR, com efeitos imediatos, todos os campeonatos distritais 

de Futebol e de Futsal, nos escalões de formação ainda não concluídos, relativos à época desportiva 

2019/2020, sem designação de campeões, mas subindo à divisão superior distrital os clubes que se 

encontrarem nos lugares de acesso na data em que foi determinada a sua suspensão, não havendo 

descidas, nas provas distritais.  

 A deliberação da AFC homologa as competições terminadas antes da suspensão dos 

campeonatos com os respetivos títulos atribuídos aos vencedores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 Nenhuma deliberação a tomar seria boa para os agentes desportivos e para o saudável 

desenrolar das competições, todavia, a AF Coimbra entende ser esta a solução adequada. 

 Não sendo esta uma solução que possa agradar a todos, lembramos que ninguém aprova a 

Pandemia do COVID19 e que devemos manter-nos unidos na luta para que rapidamente tudo volte à 

normalidade e com mais força. 

 

 

Coimbra, 30 de Março de 2020 

 

Com as melhores Saudações Desportivas, 

 

Horácio Antunes 

 

 

Presidente da Associação de Futebol de Coimbra 

 


