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CONVITE

Exmos. Senhores,
A Associação de Futebol de Leiria, no âmbito do programa inédito e inovador criado na época
2015/16, com o nome Saber Estar no Futebol, irá apresentar no próximo dia 20 de Abril pelas
21.30h no Teatro Miguel Franco em Leiria, a música “Infantes” da autoria de Xpressivo Lírico.
O Programa Saber Estar da AFLeiria tem como objetivo geral promover uma conduta exemplar
e um ambiente harmonioso por parte de todos os intervenientes de um jogo de futebol.
Pretende ainda, sensibilizar os diversos elementos da comunidade desportiva (atletas,
treinadores, diretores, pais e árbitros) para a necessidade de alterar a sua conduta nos diversos
espaços desportivos e valorizar os papeis dos Atletas/Encarregados de Educação, como atores
principais na interiorização de comportamentos.
Ao longo das 3 épocas desportivas, o Programa Saber Estar promoveu variadas iniciativas,
nomeadamente, reuniões com os Clubes, sessões nas sedes dos Clubes com os Encarregados de
Educação, criação de códigos de conduta, criação da figura do Embaixador do Saber Estar no
Futebol, oferta de lonas e outros materiais, criação do GAP (Gabinete de Apoio Psicopedagógico)
e do Prémio Clube de Excelência do Saber Estar no Futebol, entre muitas outras.
Nesta época, a AFLeiria contatou o compositor literário, intérprete, produtor musical, Xpressivo
Lírico para compor uma música no âmbito deste programa e é assim que surge “Infantes”, que
vamos apresentar oficialmente na data atrás referida e que poderá ver o Teaser no seguinte
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=a5GYuCGHPq8
Assim, esperamos poder contar com a sua presença, o que muito nos honrará e dignificará o ato
oficial da apresentação dum tema original que visa apelar aos bons comportamentos num jogo
de futebol/futsal.
Assim, agradecemos a confirmação da sua presença até ao dia 17 de abril.
Pel’A Direção da AF Leiria
O Vice-Presidente

Carlos Martins
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