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Para conhecimento dos Clubes filiados, Órgãos da Comunicação Social e demais entidades 
interessadas, se comunica: 
 
 

ALTERAÇÃO DE DATAS PARA O INÍCIO DOS CAMPEONATOS DISTRITAIS  
SENIORES - FUTEBOL / FUTSAL 

 
No seguimento do nosso C.O. n.º 17 enviado no passado dia 26 de agosto, a Direção da AF 
Leiria realizou duas reuniões com os Clubes participantes nos Campeonatos Distritais de 
Seniores de Futebol e Futsal para abordar a temática da retoma da atividade desportiva. 

A Direção da AF Leiria enaltece a presença dos Clubes participantes nas reuniões e agradece 
os contributos dados por todos os intervenientes. 

Nestes termos foi deliberado:      

Atendendo à entrada de todo o País em face de contingência a partir de 15/setembro/2020, com 
a implementação de medidas previamente comunicadas pelo Sr. Primeiro Ministro; 

Atendendo ao início do Ano Letivo Escolar e o aumento do número de pessoas em circulação a 
partir de 17/setembro/2020; 

Atendendo ao aumento do número de novos doentes infetados, nomeadamente em idade entre 
os 20 e 49 anos; 

Atendendo ao número de jogadores profissionais de futebol dados como positivos ao Covid-19; 

Atendendo que o número de novos casos tem aumentado em todo o mundo de uma forma 
geral; 

Atendendo que a situação epidemiológica que se verifica no País provocada pela doença Covid-
19 tem justificado a adoção de medidas com o objetivo de prevenção e contenção da infeção; 

A Direção da AF Leiria, em sua reunião de 15/setembro/2020, alterou o início previsto dos 
Campeonatos Distritais de Seniores para as datas abaixo indicadas: 

Prova Variante Data prevista 
C.D. Divisão de Honra Futebol 18/10/2020 
C.D. 1ª Divisão Distrital Futebol 25/10/2020 
C.D. Divisão Honra / Masculinos Futsal 24/10/2020 
C.D. 1ª Divisão Distrital / Masculinos Futsal 31/10/2020 
Torneio Aberto Seniores Femininos Futsal 31/10/2020 
C.D. Seniores Femininos Futsal           28/11/2020 (a) 

 
(a) – Início previsto dado o facto do apuramento para o CN 2ª Divisão se realizar entre 10/outº e 14/novº de 
2020. 

 
Esta previsão fica condicionada a alguma alteração proveniente das instâncias 
governamentais e da DGS. 

 

          A Direção da AF Leiria 


