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1. Campeonatos Nacionais por Equipas: Adiamento das fases concentradas das 4ª e 5ª jornadas da Série A
da 2ª divisão e das Séries A, B e F da 3ª Divisão
A FPX decidiu adiar para data oportuna as fases concentradas das 4.ª e 5.ª jornadas da Série A da 2.ª Divisão e das
Séries A, B e F da 3.ª Divisão, previstas para os dias 19 e 20 de setembro, devido à impossibilidade de utilização
das instalações previstas para a realização dos respetivos “concentrados” e ausência de encontrar alternativas em
tempo útil.
O “concentrado” das 4.ª e 5.ª jornadas da Série A da 2.ª Divisão e da Séries A e B da 3.ª Divisão estava previsto
para ocorrer nas instalações da Casa da Arquitetura, em Matosinhos, mas os responsáveis daquela estrutura
decidiram não ceder o espaço. Ainda foram tentadas alternativas, em outros espaços do concelho de Matosinhos,
mas, dados os novos desenvolvimentos da pandemia do novo coronavírus COVID-19, não foi possível obter
qualquer resposta positiva para a cedência de outras instalações.
No caso da Série F da 3.ª Divisão, prevista para as Piscinas Municipais de Évora, a Câmara Municipal local
inviabilizou qualquer tipo de competições desportivas no concelho e impediu a utilização de qualquer
equipamento municipal, no contexto da situação da COVID-19. Também neste caso, foi impossível à FPX encontrar
espaços alternativos, que, neste caso, teriam de se situar em outros concelhos da região geográfica da referida
série da 3.ª Divisão.
A realização dos outros “concentrados” das 2.ª e 3.ª Divisão, na Marinha Grande (Série B da 2.ª Divisão e Série C
da 3.ª Divisão), Santarém (Série D da 3.ª Divisão) e Moita (Série C da 2.ª Divisão e Série E da 3.ª Divisão), mantémse nos moldes previstos no Comunicado da Direção n.º 70. Também se mantêm os encontros já programados e
combinados entre equipas de proximidade geográfica, nas sedes de um dos clubes em questão.

