ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SETÚBAL
COMUNICADO OFICIAL N.º 142
19.05.2020 – 2019/2020
DECISÃO CAMPEONATO DISTRITAL SENIORES 1ª DIVISÃO
Para conhecimento dos clubes filiados e demais interessados, na sequência do nosso
Comunicado Oficial nº. 137 de 13 de Abril de 2020, comunicamos:
A Direção da Associação de Futebol de Setúbal, reuniu no dia 11 de Maio de 2020 e tomou
decisões, no que diz respeito às implicações desportivas, nas competições de Seniores de
Futebol, para a época de 2020/2021;
Com a finalidade de informar os clubes das decisões tomadas antes da divulgação pública,
convocou os mesmos para:



Reunir, em videoconferência com os clubes que disputaram o CD de Seniores da 1ª
Divisão, no dia 15 de Maio de 2020, pelas 18.00 horas.
Reunir, em videoconferência com os clubes que disputaram o CD de Seniores da 2ª
Divisão, no dia 15 de Maio de 2020, pelas 19.30 horas.

Decisões:
Não sendo permitidas, por imperativo legal, a realização de competições desportivas, e de
acordo com o Decreto-Lei nº. 18/A de 23 de Abril de 2020, aprovado em Conselho de
Ministros, comunicamos que;
1. Na presente época desportiva, de 2019/2020, não são atribuídos títulos de campeões
nas provas de Seniores de Futebol.
2. Na presente época desportiva, de 2019/2020, não existem despromoções no CD de
Seniores da 1ª Divisão.
3. Que o clube ORIENTAL DRAGON FC pelo facto de se encontrar classificado no 1º lugar
do CD de Seniores da 1ª Divisão , aquando da suspensão da prova, seja indicado como
representante da AFS no próximo Campeonato de Portugal.
4. O Campeonato Distrital de Seniores da 1ª Divisão, na época de 2020/2021, será
disputado, em princípio, por 16 clubes.
5. Para a vaga a preencher nesta competição ascenderá o CDR ÁGUAS DE MOURA, que se
encontrava classificado no 1º lugar do CD de Seniores da 2ª Divisão, aquando
dasuspensão da prova.
6. O BEIRA MAR AC ALMADA comunicou, formalmente, a desistência de participação, na
época de 2020/2021, no CD de Seniores da 1ª Divisão:
7. A vaga aberta pelo facto referido no ponto anteriorserá preenchida pelo SEIXAL CLUBE
1925, que se encontrava classificado no 2º lugar do CD de Seniores da 2ª Divisão,
aquando da suspensão da prova.
8. Na eventualidade de algum/alguns dos nossos clubes, qualificados para disputarem o
Campeonato de Portugal, na época de 2020/2021 vir a ser impedido, por norma
regulamentar, ou por desistência de participação na prova, será o CD de Seniores da 1ª
Divisão alargado para o número de clubes necessários para comportar esta, eventual,
situação.
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9. Caso aconteça, e o CD Seniores da 1ª Divisão ficar com um número impar de clubes,
será utilizado o método de meritocracia no convite a endereçar ao clube, melhor
classificado do CD Seniores da 2ª Divisão, para preenchimento da vaga a existir.
10. No caso de desistência (s), posteriores, de participação no CD Seniores da 1ª Divisão,
na época 2020/2021 a metodologia aplicável, para o preenchimento de vaga (s), será
de acordo com os pontos anteriores.

A TAÇA DISTRITAL AFS - JOAQUIM JOSÉ SOUSA MARQUES na época de 2020/2021, será
disputada por eliminatórias.

A Direção da Associação de Futebol de Setúbal, continua a trabalhar com determinação e a
acompanhar os desenvolvimentos de diversos processos, aguarda decisão da FPF sobre o inicio
da próxima época desportiva, para apresentarmos, atempadamente, aos clubes, os
planeamentos das competições distritais.

A Direção da AF Setúbal
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