COMUNICADO
Assunto: Mudança de local das Fases Finais de Indoor
Caros dirigentes,
Espero que se encontrem bem e seguros, pois nesta fase é tudo o que importa.
Contacto-vos para comunicar a decisão da direção da FPH em alterar a zona geográfica da
realização das Fases Finais Indoor de Seniores Masculinos e Femininos, levando-a para o
Norte, mais concretamente no Multiusos de Paredes.
Como é do vosso conhecimento, a situação que vivemos está a levar o Governo a usar
medidas mais restritivas no combate a esta pandemia. É nossa convicção que uma Fase
Final desta dimensão só se conseguirá realizar em segurança num pavilhão similar àquele
onde se realizou o Europeu de Sub-21. A nossa busca por um local similar na zona Sul foi
infrutífera e as alternativas que se nos apresentaram, na nossa opinião, não reuniam as
condições de segurança ideais para podermos realizar as Fases Finais Indoor livres de
COVID, para os atletas, árbitros, staff organizador e adeptos, fator que levou a que à
transferência destes torneios para Paredes.
Juntamente com a CM Paredes estamos seguros de que conseguiremos organizar os
campeonatos com a segurança que todos merecem. Nas instalações do Multiusos de
Paredes é possível manter as equipas em bolha com zonas destinadas para as próprias e
que o público que venha a estar presente tenha a real possibilidade de manter distância de
segurança requerida pelas autoridades de saúde.
É nossa ambição sermos o mais equitativos possível, e nesse sentido, comunicamos a
decisão de se fazer as Finais da Taça de Portugal Seniores Masculinos e Femininos na zona
Sul, mais concretamente no Estádio Nacional. Esta decisão prende-se pelo sentido de ter
havido sempre, nos últimos anos, uma rotatividade entre as Fases Finais Indoor e as Finais
da Taça de Portugal.

Os mais respeitosos cumprimentos,
Bruno Santos
Presidente da FPH

