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COMUNICADO OFICIAL N.º 83 
 

         DATA: 07.07.2020  
  

A Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD), em consonância com as deliberações emanadas pelas 

autoridades regionais responsáveis pela saúde e também de acordo com as determinações da Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF) fez conhecer ao público, no dia 12 de março de 2020, através do seu comunicado 

oficial nº 3 – Covid-19, a suspensão de todas as provas organizadas pela AFPD. Com o agravar da pandemia 

na Região, e também em consonância com a FPF, a AFPD comunicou, a 27 de março de 2020, através do 

comunicado oficial nº 6 – Covid-19, o cancelamento de todas as competições de Futebol e Futsal de formação, 

mantendo-se suspensas as competições de ilha de seniores masculinos e femininos das referidas 

modalidades. Nos comunicados oficiais lançados posteriormente (nº 7, nº 8 e nº 9), a AFPD prolongou as 

suspensões das referidas provas. 

 

A Direção da Associação de Futebol de Ponta Delgada, em sua reunião do dia 6 de julho, deliberou dar por 

concluído o Campeonato de São Miguel de Seniores Masculinos, na modalidade de Futsal, não havendo a 

atribuição de título, determinando-se o GDCP Livramento, que se encontrava na liderança do Campeonato à 

data da sua suspensão (13 de março), como representante de São Miguel para um eventual apuramento com o 

vencedor do Campeonato de Santa Maria, GD Gonçalo Velho.  

 

Na eventualidade de vir a ser necessário determinar o representante da Associação de Futebol de Ponta 

Delgada para um eventual preenchimento de vaga no Campeonato da 2ª Divisão Nacional de Seniores 

Masculinos, agendar-se-ão, em tempo oportuno, os jogos entre os representantes das duas ilhas. 

 

 

 

 

 

A Direção da A.F.P.D. 


