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Para conhecimento dos clubes, restantes sócios ordinários, Conselho de Arbitragem e 

demais interessados, comunica-se o seguinte: 

 

CLASSIFICAÇÕES DAS PROVAS DISTRITAIS AFVR  
ÉPOCA 2019/2020 

 
O surto pandémico motivado pela COVID 19 impôs, de forma imprevista, a suspensão das 

provas, levando ao seu cancelamento de forma atípica e excecional. O fim dos Campeonatos e 
restantes competições, surgiu na sequência do decretar do Estado de Emergência no país, o que 
impôs amplas medidas restritivas, com reflexos imediatos no Desporto e no normal desenrolar 
das competições distritais organizadas pela Associação de Futebol de Vila Real. 

Neste sentido, procurando responder à necessidade absoluta de esclarecer os seus 
associados no que concerne à preparação da época de 2020/21, e tendo em consideração que: 
 

a) por imperativo legal, não é permitida a realização de competições desportivas na 
época 2019/2020; 

b) a UEFA, em 24.04.2020, indicou às federações que deveriam ter em conta o mérito 
desportivo, sempre que não fosse possível terminar, em campo, uma competição; 

c) a Federação Portuguesa de Futebol  aconselha e aplica critérios de mérito desportivo, 
recorrendo ao número de pontos obtidos nas provas não concluídas (através do 
comunicado emitido em 02.05.2020); 

d) face aos referidos constrangimentos legais decorrentes da pandemia COVID 19, a 
Associação de Futebol de Vila Real suspendeu, nos dias 11 e 12 março 2020, toda a 
atividade desportiva, definitivamente cancelada em 08.04.2020; 

 
A Direção da Associação de Futebol de Vila Real, em reunião ordinária, deliberou, por 

unanimidade: 
 
a) não atribuir o título de campeão, na época 2019/2020, em provas distritais não 

concluídas devido à COVID-19; 
b) para efeitos de classificação geral, homologar as classificações de todas as provas 

distritais, através do reconhecimento do mérito desportivo, com base nos resultados 
obtidos à data de 08.04.2020; 

c) face às novas direterizes da Federação Portuguesa de Futebol, convidar o Mondinense 
FC e o Valpaços Futsal a participar, na época 2020/2021, no Campeonato de Portugal 
de Futebol e no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal, respetivamente.  
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