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ALGARVE TEM MAIS
TREZE CLUBES  COM

FORMAÇÃO CERTIFICADA

• AFA REDUZ RECEITAS PARA AJUDAR OS CLUBES
• PROVAS SENIORES VÃO REGRESSAR

PORTIMONENSE SC E
SC FARENSE JUNTOS
NA 1ª LIGA 32 ANOS DEPOIS
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MENSAGEM DA DIREÇÃO

Caros Filiados,
 
Ciente de todos os constrangimentos causados pelo 
impacto da Covid-19, a Associação de Futebol do Al-
garve (AF Algarve) retomou a sua atividade presencial 
em agosto, com todas as medidas de prevenção, no 
momento em que deu início ao processo de filiação e 
inscrição em provas na época desportiva 2020/2021, 
de modo a apoiar os seus clubes. Garantida a segu-
rança individual e coletiva, é imperativo unir esforços 
“Com Todos e Para Todos” para que a prática des-
portiva possa voltar o mais rapidamente possível aos 
campos de futebol e de futsal do Algarve.

Redução de receitas em 117 mil euros para apoiar 
os clubes
Através de um trabalho rigoroso do departamento fi-
nanceiro, a AF Algarve determinou que fossem redu-
zidas receitas avaliadas em 117 mil euros, com parte 
significativa desse valor a converter-se em apoio aos 
clubes, que lutam contra o adverso impacto econó-
mico provocado pela pandemia. Em situações exce-
cionais como a que vivemos, atuaremos com clarivi-
dência, rigor e transparência, predispostos sempre a 
elevar o futebol e o futsal algarvios, declarando apoio 
incondicional aos nossos filiados.  

Certificação de Entidades Formadoras
Saudamos os 17 filiados inseridos no Processo de Cer-
tificação de Entidades Formadoras, projeto de eleva-
da importância e que dá a oportunidade aos clubes de 
estruturarem todos os seus departamentos, gerando 
notoriedade e reconhecimento. Enaltecemos o com-
promisso, esforço e dedicação dos envolvidos que 
contribuem de forma inequívoca para o crescimento 
e valorização dos clubes e da região.

Acreditando num crescimento época após época, en-
fatizamos o nosso apoio institucional para um desen-
volvimento global e sustentado dos nossos filiados, 
da mesma forma que sempre incentivaremos todos 
os clubes com formação a integrarem a Certificação 
de Entidades Formadoras. 

Protocolo entre clubes
Enaltecemos a sinergia criada no protocolo de parce-
ria entre o São Pedro Futsal Clube de Faro e o Clube 
de Futebol “Os Bonjoanenses” Faro, que tem como 
principal objetivo estabelecer condições para que os 
jovens que iniciam o seu percurso desportivo possam 
transitar, a nível local, para o escalão de juniores e de 
seniores.
 
Campeonatos de Veteranos
É intenção desta Direção conceder aos seus filiados 
a oportunidade de praticarem futebol, futsal e fute-
bol de praia nas várias faixas etárias, zelando pela 
saúde e bem-estar de todos. Em época de Covid-19, 
continuaremos atentos às questões de saúde pública 
a que o momento obriga para que sejam obtidas as 
condições necessárias à realização das competições.
Evidenciamos a relevância das respostas dos clubes 
ao inquérito sobre o futuro Campeonato de Veteranos. 
Torna-se necessário refletir cuidadosamente acerca 
dos prazos de início do Campeonato de Veteranos, 
independentemente do forte interesse demonstrado.
Encaremos a conjuntura atípica que se vive a nível 
mundial, e à qual o universo futebolístico não é alheio, 
com sentido de responsabilidade e serenidade, se-
guindo sempre as normas da Direção-Geral da Saúde 
e da Federação Portuguesa de Futebol.

Juntos venceremos.
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FUTEBOL E FUTSAL DO ALGARVE 
REGRESSAM AOS CAMPOS

As equipas seniores distritais vão voltar a fazer a bola 
rolar nos relvados e pavilhões de todo o país e no Al-
garve, de barlavento a sotavento, futebol e futsal não 
serão exceção.
A decisão ganhou força na sequência da Orientação n.º 
036/2020 de 25 de agosto de 2020 da Direção-Geral 
da Saúde e após reuniões efetuadas com a Federação 
Portuguesa de Futebol e as demais Associações Distri-
tais e Regionais do país.
A Associação de Futebol do Algarve reuniu, de seguida, 
por videoconferência, com os seus clubes participan-
tes nas competições seniores distritais para debater 
a calendarização das provas para 2020/2021, bem 
como o regulamento Covid-19 para a retoma da práti-
ca competitiva de modo a dar o melhor seguimento à 
preparação das competições na nova época, cujo iní-
cio está para breve e será anunciado oportunamente.
Relativamente aos escalões de formação, haverá nova 
reflexão por parte da Direção-Geral da Saúde e da Fe-
deração Portuguesa de Futebol no que toca às normas 
para contexto de treino e de competição após o início 
do novo ano letivo.

[…]
ARTIGO 3º Regras sanitárias gerais para realização 
de treinos e competições
Na organização dos treinos e competições de futebol, 
futsal e futebol de praia, devem ser observadas as se-
guintes regras sanitárias gerais:
a) Todos os espaços, materiais e equipamentos utili-
zados em treinos e competições devem ser submeti-
dos a limpeza e desinfeção (Orientações 014/2020 e 
030/2020 da DGS);
b) Todas as pessoas que trabalham ou frequentam os 
espaços de treino e competição têm de cumprir com as 
regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos, da utilização correta de máscara, assim como das 
outras medidas de higienização e controlo ambiental;
c) Deve-se providenciar a colocação de dispensadores 
de SABA, junto às receções, entradas e saídas dos es-
paços desportivos e outros locais estratégicos;
d) Em todos os espaços fechados e abertos, deve ga-
rantir-se o distanciamento físico mínimo de pelo me-
nos 2 m entre pessoas em contexto de não realização 
de exercício físico e desporto;
e) Em todos os espaços fechados, ou abertos, em si-
tuações que envolvam proximidade entre pessoas, a 
utilização de máscara é obrigatória para:

i. Equipas técnicas;
ii. Colaboradores e funcionários dos clubes, das in-
fraestruturas desportivas, e demais staff logístico e 
de limpeza;
iii. Atletas em situações de não realização de exercício 
físico.
f) Nos espaços fechados deve ser assegurada uma boa 
ventilação, preferencialmente com ventilação natural, 
através da abertura de portas ou janelas. Pode tam-
bém ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema 
AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). 
Nestes casos, deve ser garantida a limpeza e manu-
tenção adequadas e a renovação do ar dos espaços fe-
chados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios 
sistemas de ventilação mecânica;
g) Deve-se evitar o agendamento de treinos simultâ-
neos com partilha de espaço por equipas diferentes;
h) Na utilização de balneários, chuveiros, sanitários, 
bem como espaços de tratamentos, massagem, pisci-
nas, saunas, banhos turcos, hidromassagens/jacuzzis 
e similares devem ser cumpridas as recomendações 
descritas na Orientação 030/2020 da DGS;
i) A partilha de recipientes e utensílios de bebidas e co-
midas deve ser totalmente evitado. A utilização de be-
bedouros deve ser restrita ao enchimento de recipien-
tes individuais;
j) Deve ser mantido um registo, devidamente autori-
zado, dos funcionários, treinadores e atletas (nome, 
email e contacto telefónico), que frequentaram os es-
paços de treino e competição, por data e hora (entrada 
e saída), para efeitos de apoio no inquérito epidemioló-
gico da Autoridade de Saúde, se aplicável;
k) Os funcionários, treinadores e atletas devem efetuar 
a auto monitorização diária de sinais e sintomas e abs-
ter-se de ir trabalhar, treinar ou competir, se surgir sin-
tomatologia compatível com COVID-19. Devem igual-
mente contactar o SNS 24 (808 24 24 24), ou outras 
linhas especificas criadas para o efeito.
[…]

Leia na íntegra o Regulamento Covid-19 para a Re-
toma da Prática Competitiva de 
Futebol, Futsal e Futebol de Praia 
no Algarve e acompanhe as novi-
dades sobre o regresso dos cam-
peonatos no site da Associação 
de Futebol do Algarve
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São 13 os novos clubes da Associação de Futebol do 
Algarve reconhecidos na segunda temporada do Pro-
cesso de Certificação de Entidades Formadoras, o que 
representa um aumento de 325% face a 2018/2019. 
De quatro clubes distinguidos pela Federação Portu-
guesa de Futebol na época de estreia, o futebol e o 
futsal algarvios passam a contar com 17.
No futebol, Portimonense Sporting Clube/Portimo-
nense Sporting Clube - SAD, Sporting Clube Olhanen-
se/Sporting Clube Olhanense – Futebol SAD, Sporting 
Clube Farense/Sporting Clube Farense – Algarve Fute-
bol SAD, Louletano Desportos Clube, Clube Desportivo 
e Recreativo Quarteirense, Futebol Clube de Ferreiras, 
Clube de Futebol Esperança de Lagos, Lusitano Giná-
sio Clube Moncarapachense, Clube de Futebol “Os Ar-
macenenses”, Imortal Desportivo Clube e Associação 
Académica da Bela Vista obtiveram a certificação e o 
Quatro ao Cubo – Associação Desportiva de Olhão foi 
reconhecido como Centro Básico de Formação.
No futsal, Sonâmbulos Futsal Luzense Associação e 
São Pedro Futsal Clube de Faro são entidades certi-
ficadas, enquanto Albufeira Futsal Clube, Clube Des-
portivo “Os Olhanenses” e Associação de Jovens do 
Nordeste Algarvio – Inter-Vivos são agora Centros Bá-
sicos de Formação.
Destaque para o Futebol Clube de Ferreiras, o único 
emblema algarvio com dupla certificação, no futebol 
masculino e no feminino, e para o São Pedro Futsal 
Clube de Faro, que subiu de Centro Básico de Forma-
ção de Futsal para Entidade Formadora Certificada 
com 2 Estrelas.
O Processo de Certificação de Entidades Formadoras 
tem o objetivo de avaliar, reconhecer e certificar a ati-
vidade de todos os clubes com formação de futebol 

ENTIDADES FORMADORAS AUMENTAM 
325% NO FUTEBOL E FUTSAL DO ALGARVE

e futsal e, assim, contribuir de forma decisiva para 
elevar os padrões de qualidade do processo de for-
mação dos jovens atletas em Portugal e constitui-se 
como fator obrigatório para competir a nível nacio-
nal ou realizar contratos de formação desportiva, por 
exemplo.

Entidade Formadora Certificada com 4 Estrelas
Portimonense Sporting Clube/Portimonense Sporting 
Clube - SAD
Sporting Clube Olhanense/Sporting Clube Olhanense – 
Futebol SAD
Sporting Clube Farense/Sporting Clube Farense – Algar-
ve Futebol SAD
 
Entidade Formadora Certificada com 3 Estrelas
Louletano Desportos Clube
Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense
Futebol Clube de Ferreiras (futebol masculino)
Clube de Futebol Esperança de Lagos
Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense
Clube de Futebol “Os Armacenenses”
Sonâmbulos Futsal Luzense Associação
 
Entidade Formadora Certificada com 2 Estrelas
Imortal Desportivo Clube
Associação Académica da Bela Vista
São Pedro Futsal Clube de Faro
 
Centro Básico de Formação de Futebol e Futsal
Quatro ao Cubo – Associação Desportiva de Olhão
Futebol Clube de Ferreiras (futebol feminino)
Albufeira Futsal Clube
Clube Desportivo “Os Olhanenses”
Associação de Jovens do Nordeste Algarvio – Inter-Vivos
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O Algarve volta a ter, em 
2020/2021, duas equipas 
no principal campeona-
to do futebol português, 
algo que não acontecia 
há 10 anos, com, na altu-
ra, Portimonense Spor-
ting Clube e Sporting 
Clube Olhanense como 
protagonistas. Agora, 
Portimonense Sporting 
Clube – SAD e Sporting 
Clube Farense – Algar-
ve Futebol SAD tornam 
a disputar simultanea-
mente a 1ª Liga, pratica-
mente três décadas de-
pois. A última vez foi em 
1988/1989.
Os dois clubes alvinegros reencontram-se no palco 
maior após a formação do barlavento garantir a ma-
nutenção e confirmar a quarta participação consecu-
tiva na Liga, que vê o conjunto de Faro juntar-se à fes-
ta depois de assegurar a segunda posição de subida 
no segundo escalão.
Este feito, que volta a marcar a história do futebol al-
garvio, resulta de toda a dedicação, determinação e 
ambição dos dois históricos emblemas em prol do 
desenvolvimento da modalidade a nível regional e 
nacional nos últimos anos, motivo de orgulho para os 
concelhos de Faro e de Portimão e para toda a região 
do Algarve.
A ambos os nossos clubes filiados, bem como a todos 
aqueles que disputam competições nacionais, dese-
jamos os maiores sucessos nas temporadas futuras.

PRESENÇA ALGARVIA REFORÇADA 
NO ESCALÃO MÁXIMO

Presenças algarvias na 1ª Liga nos últimos 32 anos
2020/2021 - Portimonense SC SAD e SC Farense SAD

2019/2020 - Portimonense SC SAD

2018/2019 - Portimonense SC SAD

2017/2018 - Portimonense SC SAD

(…)

2013/2014 – SC Olhanense SAD

2012/2013 – SC Olhanense

2011/2012 – SC Olhanense

2010/2011 – Portimonense SC e SC Olhanense

2009/2010 – SC Olhanense

(…)

2001/2002 – SC Farense

2000/2001 – SC Farense

1999/2000 – SC Farense

1998/1999 – SC Farense

(…)

1990/1991 – SC Farense

1989/1990 – Portimonense SC

1988/1989 - Portimonense SC e SC Farense

Clubes algarvios na 1ª Liga
SC Farense: 24 participações

SC Olhanense: 20 participações

Portimonense SC: 18 participações

Lusitano FC: 3 participações

©Portimonense Sporting Clube - SAD

©Sporting Clube Farense
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FORMAÇÃO FOI CONTÍNUA MESMO 
EM TEMPO DE PANDEMIA
A Associação de Futebol do Algarve (AF Algarve) pro-
moveu, via online, seis formações contínuas de trei-
nadores – três de futebol e três de futsal, cada uma 
equivalente a 0,6 Unidades de Crédito – durante o 
mês de julho, enquanto todas as atividades desporti-
vas estavam ainda paradas.
No total, foram cerca de 385 participações nas ses-
sões que contaram com técnicos nacionais no pai-
nel. Luís Conceição, selecionador nacional de futsal 
feminino, abriu a série de formações, acompanhado 
de Nuno Silva, treinador do Eléctrico FC, e de Luís Ma-
tias, selecionador e responsável pelo Centro de Trei-
nos de Guarda-Redes da AF Algarve, com o tema “O 
Treino Específico do Guarda-Redes”, antes de Bruno 
Travassos, Técnico da Federação Portuguesa de Fute-
bol (FPF), ministrar a sessão “Caracterização do Jogo 
ao Treino. Que exigências?”. A fechar a modalidade 
de futsal, Jorge Braz, selecionador nacional de futsal 
masculino, apresentou técnicas para a “Preparação 
de um Apuramento para uma Competição”.
No futebol, “Futebol Jovem” foi o tema dirigido por Rui 
Vasquinho, treinador UEFA Pro e coordenador técni-
co do Futebol Clube Paços de Ferreira em 2019/2020, 
Pedro Arroja e Pedro Neto, coordenadores do Porti-
monense Sporting Clube, e Ricardo Freitas, treinador 
de escalões de formação na China. Seguiu-se “Fute-
bol Feminino”, com Carlos Sacadura, Treinador Na-
cional da FPF, Mara Vieira, treinadora do Lusitânia de 
Lourosa Futebol Clube, e António Seromenho, treina-
dor do Guia Futebol Clube na época transata, e, por 
sua vez, Pedro Pereira, membro da equipa técnica de 
Paulo Bento na Seleção da Coreia do Sul, e Oscar Tojo, 
treinador UEFA Pro e membro da equipa técnica de 
Pedro Caixinha, finalizaram a série com a abordagem 
às “Capacidades Motoras no Futebol”.

“Para além de creditar os nossos treinadores, o 
objetivo é, acima de tudo, dotá-los de mais com-
petências para que sejam cada vez melhores” - 
Luís Conceição
“Espero que tenha sido uma mais-valia para to-
dos os treinadores, que puderam rever os con-
ceitos aplicados nos treinos e nos jogos e que in-
tervieram bastante ao longo da sessão” – Bruno 
Travassos
“Em função do tempo que vivemos, termos esta 
oportunidade de partilha de informação é extre-
mamente enriquecedor. A qualificação é decisiva 
para o futuro da modalidade e a AF Algarve está 

de parabéns pela excelência das formações que 
tem proporcionado” - Jorge Braz
“O tema é do interesse geral de qualquer treina-
dor, uma vez que falamos das bases do atleta. Es-
tas sessões são ricas e vantajosas e a AF Algarve 
está de parabéns pela iniciativa” - Rui Vasquinho
“Estas iniciativas são importantes, fundamental-
mente, mais do que transmitir conhecimento e 
partilhar ideias e vivências, para conhecermos as 
realidades e, a partir daí, construirmos um futuro 
mais sólido e coerente relativamente ao passado, 
àquilo que se faz no presente e ao que queremos 
para o futuro” - Carlos Sacadura
“Esta dinâmica de ações é fundamental. Se qui-
sermos ter clubes e atletas com mais valor, logi-
camente que teremos de ter melhores técnicos e 
treinadores, e os melhores serão aqueles que vão 
participando nestas formações” – Oscar Tojo

A Formação Contínua de Treinadores prossegue no 
dia 29 de setembro, entre as 21 e as 23 horas, com a 
sessão online “Os Novos Desafios da Ética Desportiva 
no Contexto Atual”, para futebol e futsal, guiada por 
José Carlos Lima, coordenador do Plano Nacional de 
Ética no Desporto. A formação é gratuita e correspon-
de a 0,4 Unidades de Crédito.

Luís Conceição ©FPF
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A Direção da Associação de Futebol do Algarve (AF Al-
garve) previu uma redução de receitas na ordem dos 
117 mil euros no Plano de Atividades e Orçamento, com 
parte significativa desse valor a reverter para os seus 
clubes filiados na época desportiva 2020/2021.
Solidária com as dificuldades que os clu-
bes atravessam em face dos efeitos da 
pandemia de Covid-19, a AF Algarve aplica 
na presente época um pacote de medidas 
que inclui uma redução de 50% no valor 
das quotas de inscrição das equipas, de 
15% nos montantes relativos às quotas 
de inscrição de jogadores e 25% no valor 
dos cartões de atleta e de agente despor-
tivo. Somam-se ainda outras medidas de 
incentivo ao desenvolvimento do futebol 
e do futsal feminino, bem como do esca-
lão de juniores de futsal.
Este pacote de medidas foi votado fa-
voravelmente e por unanimidade pela 
Assembleia Geral da AF Algarve, numa 
sessão em que foi também aprovado o 
Plano de Atividades e Orçamento da As-
sociação para a nova temporada e que 
fica marcada como a primeira de sempre 
a ser transmitida via online para os filia-
dos que quiseram acompanhar e partici-
par à distância.
A AF Algarve continua permanentemen-

REDUÇÃO DE RECEITAS EM 117 MIL 
EUROS PERMITE AJUDAR OS CLUBES

te atenta à evolução da questão sanitária e a estudar 
a possibilidade de implementar novos incentivos à 
prática do futebol, do futsal e do futebol de praia na 
região.
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O Futebol e o Futsal do Algarve verão as suas competi-
ções a iniciar na época desportiva 2020/2021 com cer-
ca de 50 candidatos a tentarem integrar os Quadros de 
Árbitros, fruto do Curso de Nível I promovido na época 
anterior pelo Conselho de Arbitragem da Associação de 
Futebol do Algarve.
Entre o final de setembro e o início de outubro, todos 
os agentes da arbitragem algarvia realizarão sessões 
teóricas online e provas escritas e físicas no âmbito das 
Ações de Formação/Aperfeiçoamento e Avaliação, nas 
quais obterão a Classificação Final para a nova tempo-
rada.

Bons resultados a nível nacional
Os árbitros algarvios dos Quadros Nacionais têm fre-
quentado, desde agosto, Cursos, Seminários e Está-
gios na Federação Portuguesa de Futebol, numa opor-
tunidade de progressão na carreira, com saldo positivo 
até ao início de setembro.
João Costa conquistou o sexto lugar no Curso de For-
mação Avançada de Observadores de Futebol, e Diogo 
Brás e Pedro Viegas ascenderam à Categoria C4 após 
as posições alcançadas no Seminário de Formação 
Avançada para Estágio de acesso ao Quadro Nacional.
Por sua vez, Marcos Brazão e Pedro Sancho, quinto 
classificado no Estágio de Elite e segundo classificado 
no Seminário de Árbitros Assistentes, respetivamente, 
garantiram o acesso ao Estágio no Futebol Profissional.
Também Carlos Encarnação (Seminário de Árbitros As-
sistentes), Pedro Bernardino (Seminário de acesso ao 
Quadro Nacional) e Ricardo Luz (Curso de Formação de 
Elite) dignificaram a arbitragem algarvia com o esforço 
e o empenho demonstrados nas provas nacionais.
O último a prestar provas foi Francisco Mourão, que, 
com um 13º lugar no Curso de Formação Avançada de 
Futsal, integra o estágio de acesso ao Nacional.

Consulte as Leis de Jogo de Futebol e Futsal, as 
Normas de Classificação e o Regulamento de Ar-
bitragem para 2020/2021 no site da Associação 
de Futebol do Algarve

ARBITRAGEM ALGARVIA EM 
FRANCO CRESCIMENTO

Carlos Encarnação

Francisco Mourão

Marcos Brazão

Pedro Sancho

Diogo Brás

João Costa

Pedro Bernardino

Pedro Viegas

Ricardo Luz



14 A F A L G A R V E   |   J U L . A G O . ' 2 0



15H T T P :  / / A F A L G A R V E . P T /

O São Pedro Futsal Clube de Faro (FCF) e o Clube de 
Futebol (CF) “Os Bonjoanenses” Faro assinaram, no 
início de julho, um protocolo de parceria com o princi-
pal objetivo de estabelecer condições para a transição 
vertical de atletas que praticam futsal na cidade.
O protocolo, uma conjugação de sinergias entre os 
dois projetos desportivos, é válido por três anos, foca-
do na formação de atletas e pressupõe que os jovens 
que iniciam o seu percurso desportivo no São Pedro 
FCF possam transitar para o escalão de juniores e, 
consequentemente, de seniores do CF “Os Bonjoa-
nenses” Faro.
A assinatura deste protocolo realizou-se na Direção 
Regional do Instituto Português do Desporto e Juven-
tude, em Faro, com a presença do Diretor Regional 
deste organismo, Custódio Moreno, com o Vice-Pre-
sidente e Vereador do Desporto da Câmara Municipal 
de Faro, Paulo Santos, com o Presidente da União de 
Freguesias de Faro, Bruno Lage, e com o Vice-Presi-
dente com o Pelouro do Futsal da Associação de Fu-
tebol do Algarve, João Pedro Gomes.
“É com enorme satisfação que a Associação de Fute-
bol do Algarve vê dois dos seus clubes filiados a inte-
ragirem para o desenvolvimento do futsal na região e 
neste caso em particular na cidade de Faro. Este tipo 
de parcerias é, sem dúvida, uma mais-valia para a 
modalidade, garantindo a sustentabilidade dos proje-
tos e o futuro dos jovens atletas a nível local e, conse-
quentemente, regional e até nacional, com a garantia 
de que serão sempre acompanhados desde o início 
da sua vida desportiva, neste caso desde Petizes e 
Traquinas até à sua integração no escalão maior. Que 
se colham os frutos deste protocolo muito em breve 
e que os dois clubes continuem sempre a dignificar o 

SÃO PEDRO FCF E CF “OS BONJOANENSES”
SÃO PARCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO FUTSAL

futsal regional como até aqui têm feito, com dirigen-
tes e agentes desportivos dedicados e incansáveis”, 
disse João Pedro Gomes.

“Este é um momento histórico para a cidade, re-
gião, país e mesmo a nível internacional e de-
vemos todos orgulhar-nos desta iniciativa, pois 
revela uma grande visão estratégica destes dois 
clubes” - Custódio Moreno, Diretor Regional do 
IPDJ
“É um orgulho assinar este protocolo e garantir 
aos nossos atletas a continuidade na modalida-
de, transitando para o escalão de juniores num 
clube com valores muito semelhantes” – Cláudia 
Castanheira, Presidente do São Pedro FCF
“Este protocolo reveste-se de crucial importância 
para o clube, que está, cada vez mais, focado na 
formação dos jovens e que pretende ganhar cada 
vez mais músculo e elevação desportiva nesta 
modalidade” – António Canário, Presidente do CF 
“Os Bonjoanenses”
A Associação de Futebol do Algarve congratula os 
seus filiados pela iniciativa.
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CLUBE DE FUTEBOL ESPERANÇA DE LAGOS
Fundado a 20 de setembro de 1912

@CFELagos
@cfesperancadelagos 

LACOBRIGENSES OTIMISTAS 
COM “SENTIMENTO DE 
SATISFAÇÃO E ORGULHO”

António Alves, Presidente da Direção, em Discurso Directo

“Campanha fantástica numa Série D super exi-
gente e competitiva”
“É verdade que a época anterior não terminou da ma-
neira que todos nós gostaríamos devido à pandemia 
mas o seu término veio confirmar que o CF Esperança 
de Lagos  fez uma campanha fantástica numa Série 
D super exigente e competitiva.  Logo no início, quer 
o clube, quer a   equipa e restante staff percorreram 
um período de readaptação a novas dinâmicas or-
ganizacionais, logísticas e competitivas. Felizmente, 
estas foram rapidamente assimiladas e começaram a 
ser traduzidas numa maior estabilidade de trabalho e, 
consequentemente, num melhor rendimento despor-
tivo da equipa. Ao longo das jornadas fomos ficando 
mais consistentes e, com isso, os resultados cada vez 
mais positivos, conquistando um lugar a meio da ta-
bela da série D do Campeonato de Portugal”. 

 
“Alcançámos a manutenção com grande mérito”
“Independentemente de como as equipas obtiveram 
a manutenção, devido às medidas impostas pela 
Federação Portuguesa de Futebol (FPF), estávamos 
muito bem colocados. Alcançámos a manutenção 
com grande mérito. Não tínhamos dúvidas de que 
iríamos consegui-la se o campeonato terminasse 
de uma forma normal. Pelas nossas contas, poucos 
pontos faltariam, matematicamente, por isso, o sen-
timento é de grande satisfação e orgulho”.
 
Integração de juniores no plantel sénior é cons-
tante
“A formação terá sempre de ser a raiz do nosso pro-
jeto enquanto clube de futebol, que implica a articu-
lação vertical dos petizes e traquinas aos seniores. 
Neste sentido, o reconhecimento de Entidade Forma-
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dora Certificada com 3 Estrelas vem, não só certificar 
a qualidade do nosso trabalho, como ajudar-nos a 
evoluir e ser mais competentes. É importante referir 
que em todas as épocas têm transitado atletas junio-
res para o plantel sénior, e este ano não será diferente. 
Mas também reconhecemos que há uma grande dife-
rença de competitividade entre a equipa júnior e a sé-
nior. É na redução desta diferença que o clube procu-
ra trabalhar, para apetrechar cada vez mais o plantel 
com jovens da «cantera». A transição deve ser bem 
conduzida e requer cuidado e paciência”.
 
“Vamos apresentar uma equipa competitiva”
“Enquanto clube desportivo que vive do associativis-
mo, sofremos as consequências da pandemia. Temos 
seguido todas as orientações da Direção-Geral da 
Saúde, respeitado os timings e, acima de tudo, temos 
sido responsáveis nas nossas ações.
Continuamos a preparar-nos para algo novo em ter-
mos de logística e dinâmica de traba-
lho mas já voltámos a atuar na pleni-
tude e de forma preparada para estes 
tempos.
Relativamente ao plantel, estamos a 
construí-lo e está praticamente fecha-
do. Perdemos alguns atletas e outros 
renovaram, isto é o processo natural do 
futebol mas estamos convictos de que 
vamos apresentar uma equipa compe-
titiva”.
 
Tentar o acesso à III Liga
“Os nossos objetivos terão de ser bem 
definidos, pensando sempre num fu-
turo condizente com a grandeza desta 
Instituição, e passam pela consolidação 
nos campeonatos nacionais.
Esta época teremos a particularidade de 
disputar um campeonato a duas fases. 
Na primeira fase procuraremos entrar 
no lote das equipas que disputarão a 

fase de acesso à III Liga, o que implicaria terminar en-
tre as cinco primeiras posições, de forma a garantir de 
imediato a manutenção nesta divisão”. 

“Uma época de sucesso a todos os clubes algar-
vios”
“O CF Esperança de Lagos é um clube que faz questão 
de proporcionar condições para que todos desenvol-
vam um trabalho de qualidade. Agradecemos o em-
penho, dedicação e profissionalismo dos membros da 
época passada, que tão bem souberam representar o 
nosso emblema a nível nacional e regional. Gostaría-
mos de agradecer também o apoio que todos os adep-
tos e sócios nos têm dado. Apelamos a que as gentes 
lacobrigenses apareçam no estádio e manifestem or-
gulho na equipa da terra, pois só dessa forma nos tor-
namos cada vez mais fortes. Desejamos à nossa es-
trutura uma época de sucesso, assim como a todos os 
clubes algarvios”.
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FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS
Fundado a 1 de dezembro de 1983

@FCFerreiras
@fcferreiras 

FC FERREIRAS É O PRIMEIRO 
CLUBE ALGARVIO COM 
DUPLA CERTIFICAÇÃO

António Colaço, Presidente da Direção, em Discurso Directo

Distinção dá “orgulho e motivação” para conti-
nuar a evoluir
“O Processo de Certificação de Entidades Formado-
ras veio ajudar bastante os clubes na organização e 
na profissionalização. Recentemente iniciámos a ati-
vidade no futebol feminino, começando pela forma-
ção, e consideramos que temos condições para cres-
cer e dar o nosso contributo para o desenvolvimento 
da modalidade. O facto de a Federação Portuguesa 
de Futebol nos atribuir dupla distinção no Processo, 
na vertente masculina e na feminina, é algo que nos 
enche de orgulho e motivação para continuarmos o 
nosso caminho. Engrandece o nome da Instituição e 
valoriza o trabalho que é desenvolvido junto dos jo-

vens da nossa comunidade mas também nos traz 
mais responsabilidades para fazermos cada vez mais 
e melhor. 
O nosso projeto de formação passará sempre em pri-
meira instância por oferecer aos nossos jovens a pos-
sibilidade de praticarem futebol, pois a atividade física 
é algo determinante para o seu desenvolvimento. No 
entanto, procuramos sempre o crescimento susten-
tado e progressivo no número de atletas, e, olhando 
para o que ocorreu nesta última década, foi isso mes-
mo que se passou, estando o Futebol Clube de Fer-
reiras, nestes últimos anos, entre os clubes com mais 
atletas filiados na Associação de Futebol do Algarve. 
Podemos dizer que o nosso grande objetivo desporti-
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vo é fazer com que os nossos atletas consigam fazer 
todo o seu trajeto na formação e chegar à nossa equi-
pa sénior”. 

Futebol feminino em crescimento
“O futebol feminino é um projeto que queremos fa-
zer crescer, apresentando em 2021/2022 uma equipa 
de Sub14 e em 2022/2023 uma equipa sénior, man-
tendo a equipa de Sub19 que temos atualmente. Para 
isso, necessitaremos de mais e melhores instalações, 
nomeadamente mais um campo de futebol, tendo já 
transmitido essa mesma necessidade ao senhor pre-
sidente da Câmara Municipal de Albufeira.
Quanto às equipas seniores masculinas, terminámos 
a última época com a conquista do primeiro campeo-
nato de Sub23 do Algarve e estávamos em boa posi-
ção para discutir o título do Campeonato Distrital de 
Seniores”.

“Defender a saúde de todos”
“A grande incerteza quanto ao início das competições 
limita a nossa organização. Iniciámos as inscrições 
mas corremos o risco de trabalhar, aplicar recursos e 
depois não haver continuidade. Queremos acreditar 
que vamos superar esta fase e seguir em frente com 
alguma anormalidade mas, ainda assim, mantendo a 
prática desportiva. Não nos parece fácil  atingir esse  
patamar e não perder praticantes, ou que estes não 
percam os hábitos da prática desportiva, mas enten-
demos que toda atividade deverá, em primeiro lugar, 
defender a saúde de todos”.

  “Esperança e confiança no futuro”
“Queremos agradecer a todos os que acreditam no 
nosso clube, nomeadamente aos atletas, aos treina-
dores e aos pais. Deixamos também uma palavra de 
agradecimento ao município de Albufeira, bem como 
aos nossos patrocinadores e apoiantes.
Aos adeptos, uma mensagem de esperança e con-
fiança no futuro: esta crise fez-nos perceber que há 
sempre algo que nos escapa, para o qual não temos 
resposta preparada. Logo, esta ou outra qualquer 
crise, necessita da máxima disponibilidade, unida-
de, fraternidade, cooperação, conjugação de ideias e 
vontade para se obter sucesso no pretendido”.
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CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO 
QUARTEIRENSE
Fundado a 2 de janeiro de 1937

@cdrquarteirenseoficial
@cdrquarteirense 

CDR QUARTEIRENSE TEM 
NOVA DIREÇÃO E AMBIÇÃO 
RENOVADA 

António Figueiras, Presidente da Direção, em Discurso Directo

Certificação de 3 Estrelas como alavanca
"A distinção de Entidade Formadora Certificada com 
3 Estrelas permite-nos, por exemplo, ter acesso aos 
mecanismos compensatórios por formação de jo-
gadores estipulados pela Federação Porotuguesa de 
Futebol e pela FIFA, o que com níveis mais baixos de 
Certificação não seria possível. Permite, igualmen-
te, posicionar o clube no mercado. Por conseguinte, 
teremos equipas com mais potencial e seremos um 
clube procurado por jogadores em vez de sermos um 
clube procurador, o que, numa economia de merca-
do competitivo, nos coloca numa posição privilegia-
da. O posicionamento que devemos adotar no futuro 
é centrarmo-nos na qualidade do serviço prestado, 
muito mais acentuado na qualidade das infraestrutu-
ras desportivas”. 

“Planeamento ao pormenor”
“A pandemia que assolou o mundo veio deixar-nos 
com um sentimento de dever por cumprir na época 
transata em relação aos nossos escalões de forma-
ção, tendo em conta que as crianças estão em proces-
so de desenvolvimento e de aprendizagem contínua 
e que a interrupção tão longa de atividade contribuiu 
para o atraso desse processo.
Para esta temporada, «incógnita» será a palavra que 
melhor define o que nos espera. Seguindo sempre as 
normas estabelecidas pelas várias entidades envolvi-
das, estamos a preparar a nova época com base na 
incerteza. Contudo, o planeamento está a ser feito ao 
pormenor. Achamos por bem não considerar este um 
ano de grandes decisões e apostas. Vamos de tudo 
fazer para que as nossas equipas sejam competitivas 
ao máximo, mas sempre dentro daquilo que pensa-
mos ser o melhor para o clube e sociedade em geral”.

Campeonatos nacionais no horizonte
“Queremos desenvolver competências para jogar 
futebol com o máximo nível, com programas de for-
mação adequados, colocando até 2022/2023 uma 
ou duas equipas nos campeonatos nacionais. Vamos 
disponibilizar uma estrutura de recursos humanos e 
materiais, auxiliar na formação de outras áreas, como 
nutrição, cidadania e ambiente. Nos aspetos forma-
tivos, queremos treinadores que mantenham, entre 
outras valências, uma comunicação adequada, que 
promova o espírito de equipa”.

“Integração, solidariedade, ética e desportivis-
mo”
“Em termos estratégicos, queremos contribuir para a 
formação integral dos jovens durante todo o percurso 

©Placido de Cervo
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de ligação ao clube: acompanhar e valorizar a verten-
te escolar dos atletas, divulgar atletas/alunos que se 
distingam em diferentes áreas de competência des-

portiva, académica e social, promover e incentivar, 
desde os mais baixos escalões de formação, uma 
identificação com o clube, com a cidade e com a re-
gião.
Sabemos que para se ter serviços de qualidade, os 
custos são elevados, e a coparticipação e apoios de 
ordem pública não são suficientes. Contudo, aqueles 
atletas que não tenham possibilidades económicas 
não deixarão de praticar a modalidade. Continuamos 
a estabelecer acordos com instituições de ensino, 
acompanhamento e/ou integração social de jovens 
que necessitem do futebol como facilitador da in-
clusão na sociedade. Queremos garantir a todos os 
jovens atletas que nos procuram uma oportunidade 

para mostrarem o seu valor e, assim, con-
tribuir para o seu desenvolvimento e pro-
mover competências de integração, soli-
dariedade, ética e desportivismo”.

Reavivar os «Lobos do Mar»
“Estamos numa fase de reestruturação. É 
promessa desta nova Direção tudo fazer 
para que num futuro muito próximo o Clu-
be Desportivo e Recreativo Quarteirense 
tenha uma formação ao nível do que os 
grandes clubes fazem. Queremos que as 
gentes desta terra tenham de novo orgu-
lho no seu clube, que voltem a ser os ver-
dadeiros «Lobos do Mar», que venham ao 
estádio, que acompanhem o clube mais 

de perto. Pensamos que quando iniciarmos as obras 
da sede social, tudo se tornará mais fácil para reunir-
mos a família Quarteirense”.

©Placido de Cervo

©Placido de Cervo

José João Guerreiro (à esq.), Presidente da AG, e António Figueiras (à dir.), 
Presidente da Direção
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ESTRELA DESPORTIVA DE BENSAFRIM 
Fundado a 15 de junho de 1978

Estrela Desportiva de Bensafrim

ESTRELA DESPORTIVA 
ILUMINA JOVENS ATLETAS 
DE BENSAFRIM

João Santana, Presidente da Direção, em Discurso Directo 

Missão: Dinamizar o Futebol de Formação
“Conseguimos atingir as metas que tínhamos defini-
do para a última temporada, ou seja, promover a mo-
dalidade de futebol nos escalões de juvenis e juniores 
e dar seguimento ao protocolo firmado com a Casa 
do Sport Lisboa e Benfica em Lagos (CB Lagos), que 
nos permite formar em quatro escalões de futebol de 
sete. O objetivo principal para esta época é ter em ati-
vidade todos os escalões de formação, para além da 
nossa equipa de veteranos”.

Escalão de Iniciados para fazer o pleno
“O nosso projeto de formação teve início na época 
2018/2019 com os juvenis, um ano antes de criar-
mos o escalão de juniores. Esta época vamos ini-
ciar o escalão de iniciados, de modo a darmos a 
oportunidade aos atletas que passam para o fute-
bol de onze, vindos da CB Lagos, de prosseguirem 
na modalidade. Asseguramos, assim, a totalidade 
dos escalões de formação no Estrela Desportiva de 
Bensafrim”.
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©Veteranos Bensafrim

freguesia predominantemente rural do concelho de 
Lagos, e o clube tem tido, desde a sua constituição, 
em 1978, um papel determinante no desenvolvimento 
deste
território. Foi eleita uma nova Direção para o clube 
no passado dia 16 de agosto, que pretende dar con-
tinuidade ao nosso projeto de formação e, devido à 
atual pandemia, tentar arranjar soluções para manter 
a instituição em funcionamento e economicamente 
estável”.

“Estamos a apostar na melhoria da iluminação 
do nosso campo de futebol e temos um projeto 
que foi aprovado pelo Programa de Reabilita-
ção de Instalações Desportivas e que já está em 
execução. A sua conclusão está prevista para de-
zembro de 2020”

Sob Nova Direção e na luta contra a Pandemia
“O Estrela Desportiva de Bensafrim é a principal co-
letividade recreativa, desportiva e cultural de uma 
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ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE 
Fundado a 11 de julho de 2007

ALBUFEIRA FC CRIA EQUIPA 
B E PREPARA 15ª ÉPOCA 
CONSECUTIVA NO NACIONAL

José Lopes, Treinador da equipa B, em Discurso Direto

“Teremos de ser muito competitivos” para asse-
gurar a manutenção
“Para nós, a última época foi atípica em todos os sen-
tidos, com muitos altos e baixos. No entanto, o mais 
importante, no final, foi a manutenção, fazendo com 
que o Albufeira Futsal Clube se prepare para partici-
par pela 15ª vez consecutiva do Campeonato Nacional 
da 2ª Divisão de Seniores. O principal objetivo conti-
nua a ser a manutenção neste escalão, prevendo-se 
um campeonato muito difícil, e teremos de ser muito 

@albufeirafutsalclube69
@albufeirafutsalclube69 

 ©Alberto Cortez

competitivos para o alcançarmos, daí o enorme es-
forço efetuado pelo nosso treinador da equipa A, Luís 
Rosa Coutinho, para assegurar reforços”.

“O maior reforço foi a criação da equipa B”
“A época 2020/2021 está a ser preparada ao por-
menor, pois com a nova reestruturação dos quadros 
competitivos, este campeonato vai ser mais compli-
cado do que os anteriores. Para além de conseguir-
mos os reforços que queríamos para as posições em 
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que tínhamos algumas lacunas, o maior reforço foi a 
criação da equipa B (Sub23), recheada de jovens com 
grande talento que a qualquer momento podem subir 
à equipa A”.

Certificação “é de extrema importância” para 
clube e cidade
“É de extrema importância para o clube e para a ci-
dade de Albufeira a distinção de Centro Básico de 
Formação de Futsal pela Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF). Não queremos ser só mais um clube 

 ©Alberto Cortez

no qual se pratica futsal; queremos formar bem e 
ter os melhores atletas da região. Com esta certi-
ficação, os encarregados de educação e os atletas 
sabem que podem contar com a nossa formação 
de qualidade e esse trabalho é acompanhado pela 
Associação de Futebol do Algarve e pela FPF.
Contudo, frisamos que, apesar desta distinção, o 
nosso grande objetivo é conseguirmos as 3 Estre-
las, no mínimo, pois só dessa forma poderemos 
manter-nos nos Nacionais, principalmente na 2ª 
Divisão Sénior”.
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SONÂMBULOS FUTSAL LUZENSE ASSOCIAÇÃO 
Fundado a 12 de dezembro de 1979

SONÂMBULOS FLA É 3 
ESTRELAS MAS QUER 
“FAZER MAIS E MELHOR”

Bruno Barreiro, Diretor, em Discurso Direto 

@sonambulosfutsalluzense

“Caminhar com passos certos para aproveitar o 
maior número de atletas na equipa sénior”
“A pandemia trouxe um grande transtorno à vida co-
mum e ao desporto, quando estávamos a viver uma 
época positiva, especialmente na formação. Já tínha-
mos conquistado uma Supertaça e o Campeonato 
Distrital de Juvenis e fizemos excelentes participações 
nos campeonatos de juniores e de iniciados, para 
além da vitória na Taça do Sotavento, em infantis. 
Sentimos que estamos a caminhar com passos certos 
para que futuramente possamos aproveitar o maior 
número de atletas na equipa sénior”.

“Ambicionamos outros voos”
“No Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Senio-
res tivemos uma primeira volta bastante difícil, pois 
não estávamos a conseguir pontuar, apesar das boas 
prestações, mas na segunda ronda conseguimos re-
cuperar e entraríamos na fase de manutenção. Espe-
ramos continuar nas competições nacionais seniores 
e ambicionamos, daqui a algum tempo, outros voos, 
com sustentabilidade, para evitarmos quedas inespe-
radas”.

Entidade Formadora Certificada com 3 Estrelas
“No futsal do Algarve somos o primeiro clube a con-
seguir esta distinção. Isso tem de ser um motivo de 
orgulho. É o reconhecimento de toda a estrutura e 
organização que têm sido atualizadas e melhoradas 
de ano para ano, e do que também são consequên-
cia os bons resultados desportivos e a qualidade dos 
atletas. 
O nosso município está orgulhoso e esperamos que 
as pessoas olhem para o trabalho desenvolvido com o 
mesmo sentimento, pois somos também o único clu-
be do concelho de Tavira certificado pela Federação 
Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora. 
Não podemos esquecer que somos um clube ama-
dor, de bairro; que fazemos de tudo para consegui-
mos dar aos nossos atletas todas as condições para 
praticarem desporto com qualidade e em segurança. 
Só podemos estar orgulhosos por termos atingido 
este objetivo, que em breve será um requisito indis-
pensável para as competições nacionais. Agradece-
mos a todos os que contribuem para que este clube 
continue a ser uma referência no futsal algarvio e 
nacional”. 
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“Ansiosos por voltar ao nosso pavilhão com os 
nossos adeptos”
“Estamos a preparar-nos para a nova época pratica-
mente da forma habitual mas com a incerteza de ter-
mos ou não as competições de volta e os pavilhões com 
as nossas gentes, sendo certo que todas as normas de 
segurança em vigor são necessárias. Nesta tempora-
da, apesar de um início atípico, estamos ansiosos por 
voltar ao nosso pavilhão com os nossos adeptos e com 
os adeptos da equipa adversária, pois é lá que vivemos 
momentos inesquecíveis neste desporto que nos une”.

Os objetivos
“Os objetivos do Sonâmbulos FLA são sempre os 
mesmos: fazer mais e melhor. É assim que po-
demos evoluir e continuar a progressão do clube. 
Tentamos formar jovens que consigam singrar, 
quer no desporto, quer na vida quotidiana. A ní-
vel desportivo, desejando que tudo volte à antiga 
normalidade, temos alguns planos traçados, como 
mantermo-nos nas competições nacionais, em 
seniores, e conquistar títulos, na formação”.
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ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE 
ALGARVIO INTER-VIVOS 
Fundado a 21 de fevereiro de 1995

INTER-VIVOS VALORIZA 
FORMAÇÃO E PROMOVE 
REGRESSO SÉNIOR

André Martins, Presidente da Direção e Treinador, em Discurso Direto 

@inter.vivos.martinlongo
@inter_vivos_futsal 

“Continuamos a apostar na formação dos nossos 
jovens”
“Fazemos um balanço positivo da última época, ape-
sar de não ter terminado. Continuamos a apostar na 
formação dos nossos jovens. A criação de mais uma 
equipa a competir no escalão de benjamins permitiu 
a prática desportiva regular a mais crianças entre os 8 
e os 10 anos. E continuamos a apostar na equipa com 
a qual temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos 
seis anos, num projeto que teve início junto do 1º Ciclo 
da Escola de Martim Longo e Alcoutim, e que muito 
nos tem orgulhado”.
 
“Um clube de referência na formação do jovem 
futsalista”
“A distinção de Centro Básico de Formação de Futsal 
no Processo de Certificação de Entidades Formadoras 
da Federação Portuguesa de Futebol é muito impor-
tante e o reconhecimento do trabalho desenvolvido 
ao longo de muitos anos. Era algo que ambicioná-
vamos, naturalmente. Enquanto clube, deixou-nos 
bastante orgulhosos e cientes das responsabilidades 
mas com a mesma ambição e resiliência. Queremos 
continuar a ser um clube de referência na formação 
do jovem futsalista, mas, acima de tudo, queremos 
ajudar os jovens a serem bons cidadãos. Para o nosso 
concelho é um momento único e importante, que vem 
enaltecer a capacidade de trabalho e dedicação dos 
órgãos sociais e das equipas técnicas”.

“Formar bem e com qualidade e valorizar o que é 
nosso”
“A formação será sempre o nosso grande foco, a nos-

sa principal bandeira. Para nós, é um orgulho tremen-
do representar as Seleções do Algarve nos diferentes 
escalões. Um clube como o nosso ter dois atletas 
internacionais pela Seleção Nacional, como o Henri-
que Vicente (Seleções jovens e Seleção Sub21) e, mais 
recentemente, o Lucas Mestre (Sub17), é motivo para 
acreditar que é necessário formar bem e com quali-
dade, valorizar o que é nosso. O próximo passo será 
voltar a integrar o futsal dentro do 1º ciclo das escolas 
do concelho e assim criar uma sinergia de forças e in-
teresses em prol da modalidade e das nossas crian-
ças”.

©AJNA Inter-Vivos
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Seniores estão de volta uma década depois
“O retorno dos seniores acontece pelo desejo da Dire-
ção de ter uma equipa de futsal a representar o con-
celho no escalão máximo. É uma época que marca o 
regresso do futsal sénior após 10 anos. Também exis-
tia a necessidade de dar continuidade ao nosso pro-
jeto de formação e proporcionar a prática desportiva 
regular a jovens que passam do escalão juvenil/júnior. 
A equipa sénior vai ser formada por atletas que estão 
a regressar após terem terminado os seus estudos e 
vias de formação profissional. Conseguimos reunir 
um grupo que se identifica com o clube, jovens que 
são filhos da terra e jovens que fizeram a sua forma-
ção aqui, ou seja, uma equipa «made in Concelho de 
Alcoutim»”. 
 
A preparação da nova época
“A Direção acredita que, respeitando 
todas as normas, é possível realizar 
os treinos em segurança. Estamos 
numa época de mudanças mas 
acreditamos que o dito “normal” es-
teja para breve. Iniciaremos os trei-
nos dos seniores e, gradualmente, 
assim que haja permissão, avança-
mos nos escalões de formação. Já 
estamos a implementar as normas 
e as orientações da Direção-Geral 
da Saúde no pavilhão para que pos-
samos voltar de forma segura”.
 
“Incentivar à prática desportiva 
com sentido de responsabilida-
de”
“Queremos incentivar os jovens à 
prática desportiva e passar a ideia 
de que estudar será sempre o pla-
no A. O futsal pode ajudar no futuro. 

Que seja um meio de desviar os jovens 
de caminhos perigosos, mais cinzen-
tos e sem futuro. Temos três equipas 
em competição na AF Algarve, tentan-
do ser sempre competitivos, dignificar 
e elevar o nome do clube e do conce-
lho por todo o Algarve e promover o 
maior sentido de responsabilidade nos 
jogadores que se encontrem vestidos 
com as cores do nosso clube”.

“Somos um clube «pequeno» com 
estrutura organizacional”
“Queremos agradecer a todas as pes-
soas que ao longo destes anos têm 
feito parte dos Órgãos Sociais do clu-
be; que têm dado muito de si para aju-
dar. Sem elas nunca conseguiríamos 

manter o nível e competência. Agradecemos aos pa-
trocinadores e comércio local, que, apesar de todas as 
dificuldades, estão disponíveis para colaborar naquilo 
que está ao seu alcance, e ao município de Alcoutim, 
que, com todo o seu apoio, nos proporciona excelen-
tes condições de trabalho, tal como aos nossos adep-
tos, a quem apelamos à participação e apoio às nos-
sas equipas.
Trabalhamos em prol dos nossos sócios e estamos a 
melhorar a nossa Sede, da qual podem usufruir gra-
tuitamente. Temos também um ginásio para utiliza-
ção da população do concelho, um espaço para a prá-
tica desportiva e lazer e um parque infantil.
Somos um clube “pequeno” mas com estrutura orga-
nizacional”.

©AJNA Inter-Vivos
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QUARTEIRA FUTSAL CLUBE 
Fundado a 15 de abril de 2019

QUARTEIRA FC CONQUISTA 
DIREITO DE SUBIDA NO 
PRIMEIRO ANO

Nuno Silva, Presidente da Direção, em Discurso Direto

@QuarteiraFutsal
@quarteirafutsalclube 

 “Balanço bastante positivo” 
“Estamos tremendamente orgulhosos por no primeiro 
ano de fundação do nosso clube termos conquistado a 
subida de divisão. Só podemos ficar muito satisfeitos 
porque é um sinal de que o trabalho tem sido bem feito.
Fazemos um balanço bastante positivo da época de 
estreia. Chegámos à final da Taça de Campeão de In-
verno, estávamos nos quartos de final da Taça do Al-
garve e terminámos o campeonato no terceiro lugar, 
sabendo que tínhamos todas as condições para lutar 
pelo título de campeão até ao final, um sonho que nos 
foi tirado por toda a situação da Covid-19”.

“União, amizade e paixão pelo futsal”
“O segredo está principalmente na união, amizade e 
paixão pelo futsal de toda a nossa estrutura. Haven-
do estes pontos em 
comum entre todos, 
o caminho, por mais 
duro e difícil que possa 
ser, já se torna possí-
vel. Todos temos bem 
definido o papel de 
cada um no clube e 
organização, rigor e di-
namismo fazem parte 
do dia a dia no Quar-
teira Futsal Clube”.

Permanência na 
2ª Divisão para um 
“crescimento gra-
dual”
“A única razão que nos 
faz tomar a difícil de-
cisão de permanecer 

mais um ano na 2ª Divisão é a estabilidade financeira 
do clube. Lutamos todos os dias por dar as melhores 
condições estruturais ao Quarteira Futsal Clube, prin-
cipalmente na parte financeira. Somos um clube que 
atualmente «vive» a 100% dos patrocinadores e pe-
rante o panorama provocado pela Covid-19 há uma 
incerteza na continuidade de alguns apoios, o que nos 
faz recuar.
Temos vários exemplos, não só a nível regional, como 
a nível nacional, de clubes que quiseram dar um passo 
maior do que aquele que podiam e hoje não existem 
mais. Nós queremos crescer gradualmente e consis-
tentemente, criando bases estruturadas, nomeada-
mente e principalmente no âmbito financeiro. Tendo 
consciência da diferença de custos que existem da 2ª 
Divisão para a 1ª Divisão e perante a incerteza, reuni-
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mos e a decisão do clube foi unâ-
nime em permanecer mais um 
ano na 2ª Divisão”.

Sentimento agridoce “com os 
olhos num futuro risonho”
“Apesar de termos conseguido 
um dos nossos objetivos, que era 
a subida de divisão, mesmo não 
sendo da forma que queríamos, 
em campo, não deixa de ser frus-
trante alcançarmos a promoção 
e devido a fatores «externos» 
nos ser vetada essa possibilida-
de. Fica o sentimento de trabalho 
jogado ao «lixo» mas cabe-nos a 
nós pensar na vitalidade do clube 
e ultrapassar este obstáculo com 
os olhos num futuro risonho”.

Os objetivos
“Os objetivos passam, natural-
mente, por lutar pela subida de 
divisão. Sabemos das dificulda-
des que iremos ter pela frente 
mas temos que nos assumir como 
candidatos à subida. Também lu-
taremos pela presença na Taça de 
Campeão de Inverno, onde tudo 
faremos para conquistar o troféu, 
tal como tentaremos ir o mais 
longe possível na Taça do Algarve.
Não vamos encarar a próxima 
época como uma vingança por-
que, infelizmente, esta situação 
esteve fora do alcance de toda a 
gente. Vamos, sim, encarar como 
uma responsabilidade acrescida 

e tudo faremos para «reclamar» a tão 
desejosa subida de divisão em campo, 
como sempre quisemos que tivesse sido.
Gostávamos de deixar uma palavra de 
apreço e agradecimento a todos os que 
fizeram parte deste projeto na época 
2019/2020. Desde a Direção à equi-
pa técnica, jogadores, patrocinadores, 
adeptos, simpatizantes, todos. Foram in-
cansáveis desde o primeiro dia até hoje 
e é gratificante ver o apoio e o carinho 
que nutrem pelo Quarteira Futsal Clube. 
A forma como honrosamente envergam 
o símbolo do clube, o respeito, a dedica-
ção e o empenho foram e são um motivo 
de orgulho”.



	

DE QUE SE TRATA? 
Este ano, celebra-se de 23 a 30 de setembro a 6ª edição 
da Semana Europeia do Desporto (SED). Trata-se de uma 
iniciativa da Comissão Europeia, cujo principal objetivo é 
a promoção dos benefícios da prática regular do despor-
to em toda a população, celebrada em simultâneo por 
vários Países Europeus. 
O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 
(IPDJ), mantendo o principal tema da campanha           
#BEACTIVE, incentivando cada um de nós a ser ativo 
durante a SED, mantendo-se ativo durante todo o ano, 
assume novamente a iniciativa da coordenação nacional 
e da implementação de estratégias e ações da Semana 
Europeia do Desporto, tendo em conta o desafio do 
atual contexto em que vivemos. 

PORQUÊ?
O desporto constitui uma ferramenta importante na 
transmissão de um conjunto de valores fundamentais 
para a estruturação da nossa vida comunitária que 
contribui inequivocamente para a saúde, bem-estar e 
qualidade de vida, para reforçar a inclusão, a tolerância, 
a cidadania, a superação e a paz.
A SED é um acontecimento à escala europeia, todos os 
países participantes irão realizar eventos a nível                
nacional, durante o período de 23 a 30 de setembro bem 
como ao longo de todo o ano.

QUEM? 
Com a colaboração e participação ativa de um conjunto 
de parceiros, serão dinamizadas ações que visam 
promover uma visão partilhada #BEACTIVE por todo o 
país, onde os Municípios e todo o tecido Associativo irão 
assumir particular importância no incentivo à prática de 
exercício físico durante todo o ano, independentemen-
te da idade, sexo, contexto social ou nível de aptidão 

física dos participantes.

COMO? 
A Semana Europeia do Desporto 2020 será estruturada 
em torno dos temas: educação, locais de trabalho,         
atividades ao ar livre, clubes desportivos e centros de 
fitness. De forma a poder aumentar o seu impacto em 
termos nacionais, regionais e locais, o IPDJ irá proceder à 
sua implementação de forma descentralizada e em 
estreita cooperação com os numerosos parceiros que 
estão firmemente empenhados em apoiar esta iniciativa. 
Cada entidade poderá estar presente neste mega 
evento Europeu, dando assim um precioso contributo 
para o sucesso desta Semana, que deverá constituir uma 
forma eclética de promoção do desporto em cada 
região, a nível nacional e internacional. 

PARTICIPE!
Não perca a oportunidade de participar na 6ª edição da 
Semana Europeia do Desporto. Crie o plano de ativida-
des da sua entidade e partilhe-o, através do mail                
faro@ipdj.pt faro@ipdj.pt ou registando-o no site:       
https://beactiveportugal.ipdj.pt/ https://beactiveportugal.ipdj.pt/ 

uma iniciativa da

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
Rua PSP
8000-408 Faro
E-mail: faro@ipdj.pt  
Telefone: 289 891 820

CONTACTE-NOS

Data
23 setembro
24 setembro
25 setembro
26 setembro
27 setembro
28 setembro
29 setembro

Desporto no Trabalho
Desporto Outdoor
Desporto na Escola
Noite #Beactive
Desporto Náutico
Desporto Inclusivo
Desporto Sénior

Temática

Seja também #BEACTIVE! 
Seja um parceiro fundamental, do sucesso deste mega evento. 
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Espaço Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude



Quem Somos

Situado na freguesia de Monte Gordo, no 
Concelho de Vila Real de Santo António, o 
restaurante O Tapas é o sítio ideal para 
um bom apreciador de peixe e marisco.

O nosso restaurante é um ponto de 
referência na região e as nossas doses 
são generosas.

Apresentamos uma boa montra de peixe, 
de onde se destacam as douradas, os 
robalos, os besugos, as ferreiras e os 
sargos.

Dispomos de uma excelente montra de 
vinhos.

Com lotação para 260 pessoas, o nosso 
restaurante é o lugar ideal para almoços 
ou jantares de grupos; temos igualmente 
serviço de esplanada.

Não hesite mais, faça-nos uma visita!
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Hélio Nascimento
Jornalista

 
Sou lisboeta, sim. Alfacinha de gema, nado e criado 
no bairro de Campolide e adepto confesso de des-
porto e do futebol em particular. Ah, e jornalista. O 
Algarve? É uma relação de amor, só de amor. Desde 
as longínquas férias em que ia para Portimão com 
a família e o meu pai me levava a ver os treinos do 
Portimonense. Na praia preferia andar atrás dos 
caranguejos, mas depois sentia-me bem perto do 
cheiro do relvado, como dizem os craques, quando 
falam das saudades de jogar. Mais tarde até me ca-
sei com uma algarvia, vejam bem! 
Vamos ao que interessa: SC Farense, SC Olhanen-
se e Portimonense SC sempre foram clubes que 
segui, mesmo à distância, quer pelos laços atrás 
descritos quer, também, pela minha profissão. Foi 
com o computador e o bloco de notas na mala que 
acompanhei o grande SC Farense de Paco Fortes e 
testemunhei que o São Luís é mesmo um inferno. 
Estive em Lyon, nessa jornada inesquecível, e fiz do 
treinador catalão uma referência para aqueles que 
falam de paixão sem saber o que isso é. Hajry, Has-
san, Helcinho, Hugo, Portela, Rufai, Carlos Costa, 
Idalécio e muitos outros faziam então parte do meu 
léxico de jornalista. 

O MAPA GRANDE DO 
FUTEBOL PORTUGUÊS

Há uma dúzia de anos radiquei-me no Algarve, tipo 
missão cumprida, e o elo da altura surgiu em Olhão. 
Foram várias épocas entre os grandes, de Jorge 
Costa a Cajuda, com Daúto, Toni Conceição e Sér-
gio Conceição pelo meio. Sim, o Sérgio deu os pri-
meiros passos de treinador por estas bandas e até 
via mais cartões amarelos do que aqueles que hoje 
lhe são mostrados pelos árbitros. Isidoro Sousa ao 
leme e um José Arcanjo que oscilava entre o copo 
meio cheio e meio vazio. Jogadores? Muitos e bons, 
mas, se me é permitida a ousadia, Rui Duarte, Nuno 
Piloto, Djalmir e Fernando Alexandre num patamar 
superior, porque nisto da bola há os bons dentro do 
campo e os que continuam a ser bons cá fora. 
Saiu da cena maior o SC Olhanense e regressou o 
Portimonense SC. Lá está, voltaram as recordações 
dos treinos e dos caranguejos na Praia da Rocha. 
Para já, cumpre-se a quarta temporada consecuti-
va entre os grandes, neste esforço hercúleo de os 
emblemas algarvios consolidarem posições e vin-
carem uma estabilidade quase sempre aos soluços. 
Agora, porém, a história é outra, com uma SAD a 
mostrar serviço e a edificar um legado que, a con-
cretizar-se na plenitude, fará corar de inveja muitos 
clubes por esse país fora. Nomes? Eles andam por 
cá, podia até ser deselegante falar de uns e esque-
cer-me de outros, mas sempre vos digo que a coisa 
baloiça entre o respeito, o contacto frequente e até 
mesmo a amizade. 
A prosa escorreu para chegar ao ponto que agora 
mais interessa: o Algarve não pode sair do mapa 
grande do futebol português! Não pode mesmo! 
Vamos lá dar as mãos e levar isto a sério. Fico con-
tente quando vejo a obra de João Rodrigues no SC 
Farense e contente fico quando enumero as in-
fraestruturas criadas e desenvolvidas por Theodoro 
Fonseca no Portimonense SC. Em frente é o cami-
nho, mesmo com adversários do tamanho dos mais 
de mil quilómetros que é preciso percorrer frequen-
temente para atravessar o país. E os adeptos? Ah, 
valentes! 
Para terminar, e porque o Algarve não é só Olhão, 
Faro e Portimão, andam por aí muitos outros clubes 
que não podem ser esquecidos, do Lusitano FC ao 
CF Esperança de Lagos, passando pelo FC Ferreiras, 
pelo Louletano DC, pelo Imortal DC, pelo CF “Os Ar-
macenenses”, entre outros… Aqui ninguém desiste.



36 A F A L G A R V E   |   J U L . A G O . ' 2 0



37H T T P :  / / A F A L G A R V E . P T /

COMBATE À VIOLÊNCIA NO 
DESPORTO
Em 12 de Março do corrente ano foi criado pelo Despa-
cho n.º 3245 o GAVD (Grupo de Avaliação da Violência 
no Desporto), tendo como objetivo primordial “anali-
sar as causas e os efeitos do fenómeno da violência 
associada aos espetáculos desportivos, bem como 
definir as melhores formas de a prevenir e combater».
Resultado dos estudos, conclusões e propostas deste 
GAVD surgiu um Despacho conjunto dos Ministérios 
da Administração Interna e da Educação, com a tutela 
do Desporto, com determinações visando a execução, 
com efeitos imediatos, das medidas a desenvolver no 
âmbito do combate à violência na atividade despor-
tiva.
Entre as mesmas, como o reforço da segurança e 
melhoria das condições das Forças de Segurança, 
incluem-se:
- A garantia, em perfeitas condições, dos sistemas de 
videovigilância;
- A criminalização da posse e uso de artefactos piro-
técnicos nos recintos desportivos;
- O reforço da partilha de informação entre as entida-
des que integram o PNID (Ponto Nacional de Informa-
ções sobre Desporto);
- A criação de um mecanismo de monitorização e 
acompanhamento das medidas indicadas.
Todas estas medidas devem ser desenvolvidas já na 
época desportiva 2020/2021. O referido Despacho 
determina as seguintes medidas com efeitos imedia-
tos: 
- O pronto acionamento por parte da APACVD, em ar-
ticulação com a GNR, a PSP e a ANEPC da notificação 
individual de cada sociedade desportiva, com o co-
nhecimento da Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal, para a implementação das medidas de beneficia-
ção e correção identificadas pelo GAVD;
- Dar conhecimento desta notificação aos proprietá-
rios dos recintos nos casos em que estes não sejam 
propriedade das sociedades desportivas;
- A preparação de uma proposta de campanha de 
sensibilização e prevenção, referida no relatório fi-
nal do Grupo de Avaliação da Violência no Desporto 
(GAVD). 

CLAÚDIA NETO NO ACF FIORENTINA
 
Cláudia Neto (Cláudia Teresa Pires Neto, de seu nome 
completo), nascida em Portimão (18 de abril de 1988), 
mas profundamente ligada a Lagos, onde se iniciou na 
prática da modalidade, assinou um contrato de duas 
épocas com o clube italiano ACF Fiorentina, da cidade de 
Florença.
Aos 32 anos, a internacional portuguesa, que defendeu, 
desde 12 de maio de 2004, as cores nacionais em 128 
jogos e marcando 18 golos, conhece um novo tempo na 
sua brilhante carreira. Trata-se da quinta experiência 
internacional iniciada em Espanha (Painza Zaragoza e 
RCD Espanyol) e prosseguida na Suécia (Linkoping FC) 
e na Alemanha (VFL Wolfsburg), onde esteve nas duas 
últimas épocas.
Cláudia Neto, a quem desejamos as maiores felicidades, 
é detentora de dois títulos nacionais suecos e alemães e 
igual número de taças da Suécia e da Alemanha.

©ACF Fiorentina Femminile
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MARQUES PALMA, O JOGADOR, O 
ADEPTO E O DIRIGENTE
Ao longo dos quase cem anos de existência que tem a 
Associação de Futebol do Algarve (AFA), assistimos a 
um longo e qualificado cortejo de dedicações à causa 
da modalidade, a nível regional e também do país, por 
via da presença nos quadros de dirigismo (Federação 
Portuguesa de Futebol e Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional). Gente que demonstrou “dar tudo de si 
sem pensar em si” e que o provou com uma dedica-
ção e um empenho verdadeiramente dignos de me-
recido e justificado apreço e gratidão.
O saudoso e sempre lembrado João da Conceição 
Marques Palma foi um desses valorosos testemu-
nhos e numa tripla valência. Fê-lo como jogador, em 
que foi um dos grandes guarda-redes algarvios, as-
sim como um fervoroso adepto do seu clube de sem-
pre, o Portimonense SC, e um dirigente indefetível, 
servindo muitos e muitos anos como Vice-Presidente 
da extinta Associação de Futebol de Faro.
Natural de Portimão, onde nasceu a 8 de dezembro 
de 1916, iniciou-se no futebol na época de 1935/1936, 
defendendo a baliza do Boa Esperança Portimonense, 
de onde transitou na temporada de 1938/1939 para o 
Portimonense SC. Jogava então nos Campeonatos 
Regionais, ingressando na II Divisão Nacional (Zona 
Sul) em 1944/1945 e na qual como guardião dos pri-
modivisionários algarvios se houve com denodo e va-
lentia, sendo alcunhado de “suicida”.
É na década de 60 do século passado que me en-
contro na sede da AFA, então situada na Rua Conse-
lheiro Bivar (Rua da Carreira ou do Chiado), quando 
desempenhámos funções na Direção do Organismo 
e a cujas reuniões o Marques Palma era sempre o 
primeiro a chegar, não obstante vir desde Portimão. 
Presidia ao elenco diretivo o médico sambrasense Dr. 
Francisco Uva Sancho e empolgava-me a dedicação, 
rigor e determinação deste portimonense acrisola-
do, que encarava os assuntos com justiça e serieda-
de, colocando de lado qualquer interesse clubista ou 
outro. Era vê-lo também com a facilidade com que se 
movimentava nos gabinetes da FPF na Avenida da Li-
berdade, em Lisboa, onde era bastante considerado, 
sempre defendendo os interesses do futebol algarvio. 

Sócio n.º 7 do Portimonense SC ocupou também e 
por várias vezes as cadeiras diretivas deste clube pri-
modivisionário.
João Marques Palma faleceu em agosto de 2006 em 
Portimão, em cujo cemitério se encontra sepultado. 
                  

CABO SANTOS, UMA SAUDOSA RE-
FERÊNCIA DO FUTEBOL FARENSE
Foi nas décadas de 40 e 50 do século passado que, 
na baliza do SC Farense, então a disputar a II e a III 
Divisões Nacionais, que se houve com grande empe-
nho, mérito e dedicação, o guarda-redes chamado de 
Cabo Santos, em testemunho de seu pai.
De seu nome completo José dos Santos Gomes, era 
natural de Faro, onde sempre viveu e, para além de 
atleta, daqueles que em cada época era uma referên-
cia obrigatória do Campo de São Luís, um fervoroso 
adepto do clube maior da capital sulina.
Elástico, esguio mas sem grande altura, definia-se 
pela sua segurança e trabalho, a par de uma operosa 
humildade que o levou épocas após épocas, a viver 
com reserva a posição de reserva face à existência de 
dois grandes guarda-redes de que o SC Farense dis-
punha neste lugar, Ventura I (“Rato”) e Isaurindo.
Disputou várias centenas de jogos durante os 18 anos 
em que alinhou, sempre no clube da Terra Mãe, sen-
do em 1 de abril de 2019, aquando do 109º aniversário 
daquele histórico clube, alvo de significativa home-
nagem.
Faleceu em Faro em 22 de julho de 2020 e a sua mor-
te causou profundo pesar.
Ao SC Farense e à família enlutada por esta trágica 
ocorrência a expressão de profundo pesar da “Tribo 
do Futebol Algarvio”, aquela mesma gente amante 
do desporto-rei em que tantos domingos aplaudiu o 
“Cabo Santos”.
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