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SUSPENSÃO DE TODOS OS JOGOS OFICIAIS
Para conhecimento e orientação dos clubes filiados, SADs, SDUQS, Árbitros, Treinadores e
demais interessados, a Direcção da Associação de Futebol de Aveiro, comunica o seguinte:
Considerando,
- que o surto epidémico de COVID – 19 que tem atingido Portugal e a necessidade de
contenção da sua propagação;
- que a prática de desporto implica a interação e contacto de todos os intervenientes,
propiciando o contágio;
- que o mesmo perigo de contágio se pode correr no público que assiste aos jogos,
- que a defesa da saúde pública é uma tarefa de todos e de todas as organizações;
A Associação de Futebol de Aveiro deliberou o seguinte:
- suspender a realização de todos os jogos oficiais de futebol, futsal e futebol de praia a partir
desta data, até ao dia 23 de Março;
- suspender os treinos de todas as selecções distritais, do curso de treinadores, de acções de
formação, e demais actividades em curso e sob organização da AFA;
- comunicar aos clubes seus associados que, no mesmo período, devem os mesmos
suspender a realização de treinos de todos os seus atletas, bem como a realização de outras
actividades, incluindo jogos não oficiais;
- criar um grupo de trabalho de acompanhamento da situação, de forma a propor as medidas a
adoptar no dia 23 de Março, relativamente às competições e às demais actividades
organizadas pela AFA;
- solicitar aos clubes e demais agentes desportivos que apenas se desloquem aos serviços
administrativos da AFA em caso de extrema necessidade, assim determinada após contacto
com os serviços administrativos;
- determinar um reforço do atendimento aos clubes, nomeadamente em termos de resposta,
por via telefónica, por e-mail ou pela via das redes sociais.
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