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Para conhecimento dos Clubes Filiados, Órgãos da Comunicação Social e demais
interessados se comunica:

VIOLÊNCIA NOS JOGOS DE FUTEBOL / FUTSAL
1. Temos assistido nas últimas semanas a um aumento pouco habitual do número de
casos de violência e de indisciplina nos campos de Futebol/Futsal no âmbito da AF
Leiria, que se consumou, mais recentemente, com uma agressão física a um árbitro;
2. Apesar de ter como atenuante, o estado de crispação que se vive no mundo do
Futebol/Futsal em Portugal, a Direção da AF Leiria, não só não concorda com esta
situação, como também não aceita que o esforço realizado por centenas de dirigentes
benévolos, treinadores, jogadores e árbitros, que todas as semanas fazem um enorme
esforço para manter em atividade cerca de 800 equipas e 11.000 jogadores no distrito,
seja prejudicada por motivos fúteis de alguns que não podem ter lugar junto de nós;
3. Por isso, a Direção e o Conselho de Arbitragem da AF Leiria, vem deste modo, solicitar
a todos os agentes do Futebol/Futsal distrital, que tenham o maior empenho em manter
a máxima contenção com todos aqueles que querem prejudicar o Futebol/Futsal e
repudiar todas as situações em que se verifique atos de violência com adeptos, agentes
desportivos e concretamente com equipas de arbitragem, que são parte integrante do
jogo;
4. Manifestar o total apoio a todos os árbitros da AF Leiria;
5. Informar que não iremos pactuar com as situações, em que se verifiquem cenas de
violência gratuitas e desnecessárias, no âmbito das competições da AF Leiria, usando
todos os meios legais e regulamentares em vigor, para os corrigir.
Leiria, 21 de fevereiro de 2019
O Presidente da Direção (Manuel Nunes)
O Presidente do Conselho de Arbitragem (Carlos Amado)
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