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COMUNICAMOS AOS CLUBES NOSSOS FILIADOS, E DEMAIS INTERESSADOS: 

 

 

 

  - ÉPOCA 2020/2021 

  - CAMPEONATOS DISTRITAIS DE SENIORES 

  - RETOMA DA ATIVIDADE DESPORTIVA E COMPETITIVA 

 
 

 

    Para conhecimento e devidos efeitos, comunicamos a todos os clubes filiados e demais 

interessados as decisões tomadas pela Direção da AF Braga, relativamente aos Campeonatos Distritais de Seniores 

que se encontram suspensos desde o dia 14 de janeiro de 2021. 

 

    - A Direção da AF Braga congratula-se com o teor da Resolução n.º 19/2021 de 13 de 

março, na qual o Governo Português comunica as regras de levantamento de medidas de confinamento, o que 

permitirá que a partir do dia 19 de abril de 2021, possa ser retomada a atividade desportiva (treinos) no futebol e 

futsal (modalidades de risco médio), abrindo, assim a possibilidade, de serem retomadas os Campeonatos Distritais 

que foram suspensos em janeiro passado. 

 

    - A Direção da AF Braga regista, com enorme agrado, todos os contributos que nos 

foram enviados por clubes filiados, dando nota das suas opiniões em relação à retoma das competições e conclusão 

da presente época desportiva, não podendo deixar de agradecer esses mesmos contributos e enaltecer o trabalho por 

todos desenvolvido e, fruto desses mesmos contributos, nos foi possível chegar a uma conclusão e decisão sobre a 

retoma dos campeonatos e a fórmula mais equilibrada da sua conclusão. 

 

    - No entanto, no contexto atual, a decisão da Direção da AF Braga não poderia apenas 

passar pela simples retoma e conclusão dos campeonatos distritais. 

 

    - Facto que levou a Direção da AF Braga, após ter tomado as decisões que entendeu por 

mais adequadas, a submete-las ao Conselho de Justiça desta Associação, para emissão de competente parecer, 

sustentando desta forma as decisões tomadas, ou eventual alteração das mesmas. 

 

    - Em reunião ontem efetuada o Conselho de Justiça emitiu parecer favorável a todas as 

decisões tomadas pela Direção da AF Braga, conforme documento que se anexa a este comunicado oficial e que dele 

faz parte integrante. 

 

    - Assim, e porque a presente época desportiva terminará no dia 30 de junho de 2021. 
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- Assim, e porque, com a provável abertura de nova “janela” para inscrições de 

jogadores por parte dos clubes que viram as suas competições suspensas, poderemos ter um ou mais clubes que, 

eventualmente, adulterem a denominada “verdade desportiva”, tanto mais que falta uma jornada para 56 clubes 

terminarem a sua atividade no Campeonato de Portugal, encerrando a sua época desportiva, pelo que cerca de 1300 

atletas ficarão livres para se puderem vincular a outro clube, cuja atividade desportiva venha a ser retomada. 

 

- Assim, e porque com as datas eventualmente disponíveis para conclusão da 

época desportiva 2020/2021, não é possível manter as fórmulas de disputa, previamente anunciadas, de todos os 

campeonatos distritais; 

 

- Assim, e porque nunca poderíamos defraudar clubes nossos filiados que, no 

início da presente época desportiva, criaram expetativas com o propósito de atingirem determinados objetivos; 

 

- Assim, e porque teremos de indicar clubes nossos representantes que na próxima 

época 2021/2022 disputem Campeonatos Nacionais, organizados pela Federação Portuguesa de Futebol; 

 

- Tendo consciência de que as decisões tomadas não agradarão a todos; 

 

- Mas, tendo consciência e responsabilidade de que as Direções existem para 

tomas decisões, independentemente de a todos agradar ou não; 

 

- E tendo, também, a certeza de que vivemos tempos extraordinários que, por si 

só, justificam decisões extraordinárias; 

 

 

A Direção da AF Braga DECIDIU: 

 

1 – Os Campeonatos Distritais de Seniores 2020/2021, serão realizados numa só 

fase, a “uma volta”, homologando-se as respetivas classificações; 

 

2 – A título excecional, no final da época 2020/2021 não haverá despromoções de 

clubes nas divisões Pró-Nacional e de Honra; 

 

3 – O Campeão Distrital da Divisão Pró-Nacional será apurado em dois jogos 

(casa/fora), entre os dois clubes vencedores das duas séries desta Prova; 

 

4 – Serão promovidos ao Campeonato Distrital Divisão Pró-Nacional, quatro clubes 

(os vencedores de cada uma das três séries e o melhor segundo classificado do Campeonato Distrital da Divisão de 

Honra, nos termos do Regulamento Oficial de Provas); 
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5 - Serão promovidos ao Campeonato Distrital da Divisão de Honra, oito clubes (os 

dois primeiros classificados de cada uma das quatro séries do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão); 

 

6 - Nesta conformidade, na época 2021/2022 o Campeonato Distrital da Divisão 

Pró-Nacional será disputado por 28 clubes, divididos em duas séries de 14 cada e o Campeonato Distrital da Divisão 

de Honra será disputado por 40 clubes, divididos em 3 séries, 2 de 13 clubes e 1 de 14 clubes; 

 

7 - Se um clube se recusar a concluir a época desportiva, será declarado 

desclassificado e alvo de decisão disciplinar em conformidade com o disposto no Regulamento Disciplinar; 

 

8 – O reinício das competições será agendado para o fim-de-semana 8/9 de maio 

de 2021; 

 

9 – Em relação aos Campeonatos Distritais de Futsal, a Direção da AF Braga aguarda 

as decisões da Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito aos Campeonatos Nacionais, de forma a adequar 

as respetivas provas; 

 

10 – Na possibilidade da Federação Portuguesa de Futebol permitir um novo prazo 

para inscrição de jogadores pelos clubes que viram a sua atividade suspensa, a Direção da AF Braga decidiu limitar o 

número de novas inscrições de atletas a 3 no futebol de 11 e a 2 no futsal, sendo que 1 dos novos atletas a inscrever 

seja guarda-redes; 

 

11 – Todas estas decisões estão dependentes da evolução epidemiológica no País e 

no nosso Distrito, conforme têm afirmado as autoridades governamentais e de saúde, pelo que apelamos a que as 

regras atualmente impostas pelo estado de Emergência em vigor, sejam integralmente cumpridas, para que 

possamos regressar à nossa atividade de acordo com as datas definidas pelo Governo Português através da 

Resolução n.º 19/2021 de 13 de março de 2021. 

 

 

 

 

             O Presidente da AF Braga 

 

 

                     Manuel Machado 
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