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Completa-se mais um ciclo 
importante na vida do Fu-
tebol Distrital, com a rea-
lização da XI Gala da A.F. 
Leiria, sendo de realçar a 
evolução que se tem verifi-
cado em todas as áreas. 
Assim, aquilo que podemos 
destacar, foi sem dúvida a 

confirmação do modelo de realização dos jogos 
oficiais em todos os escalões, com a contribui-
ção dos diretores e treinadores dos Clubes, da 
Comissão de Acompanhamento para a Segu-
rança do Futebol/Futsal/Futebol de Praia, do 
Conselho de Arbitragem, dos Núcleos de Árbi-
tros e principalmente dos próprios árbitros. 
Mas ao desejarmos dar maior intervenção cívi-
ca ao árbitro, implementámos o “Cartão Bran-
co”, para se elogiar as boas práticas desportivas 
manifestadas em campo pelos intervenientes 
diretos, bem como o programa “Saber Estar no 
Futebol”, para chegar mais perto de todos os 
agentes de um jogo de Futebol, tendo-se efe-
tuado várias ações junto dos clubes do distrito 
com bons resultados de participação. 
Mas tudo isto não seria possível sem a partici-

pação benévola dos muitos dirigentes, que têm 
efetuado um esforço extraordinário na invenção 
de soluções, para que os seus Clubes pudes-
sem continuar a intervir no desenvolvimento da 
nossa modalidade preferida. 
E, na maioria dos casos, só tem sido possível, 
com o apoio dado pelas Autarquias Locais do 
Distrito de Leiria, que tem efetuado um trabalho 
excelente, pois tem sido o nosso principal par-
ceiro, em colaboração com as Famílias, no de-
senvolvimento do Futebol, nomeadamente nos 
escalões de formação. 
O nosso elogio também está direcionado para 
a ação da Academia da Arbitragem, que tudo 
tem feito para encontrar as soluções adequadas 
para o recrutamento e a retenção de árbitros e 
melhorar a sua atuação em campo, sempre com 
a preocupação de proporcionar melhores jogos 
de Futebol. Ao ser, sem dúvida, quem melhor re-
presenta a A.F. Leiria no distrito, todas as sema-
nas, não podemos deixar de relembrar o aumen-
to do seu nível qualitativo, novamente atingido.
Gostaríamos de destacar o Conselho Técnico 
porque tem vindo a efetuar um enorme esforço 
na sempre difícil missão de avaliar as condições 
existentes nos recintos de prática desportiva fe-

Presidente da Direção
Prof. Manuel Nunes

Editorial
Campeões do Futebol Distrital - XI Gala
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derada, com a preocupação pedagógica de au-
mentar o nível futebolístico dos nossos jogado-
res.
Também os elementos constituintes dos Con-
selhos de Disciplina, de Justiça, Fiscal e da As-
sembleia Geral, merecem a nossa gratidão, pelo 
excelente trabalho que tem efetuado no garante 
da legalidade das intervenções de todos.
Com a realização da XI Gala do Futebol Distrital 
e a publicação da Revista dos Campeões do Fu-
tebol Distrital – 2017/2018, pretendemos: 
1. Homenagear todos os Campeões Distritais, 
que com esforço, persistência, criatividade, trei-
no e inteligência conseguiram obter o primeiro 
lugar nas provas em que competiram; 
2. Valorizar o trabalho dos Clubes; 
3. Ser um marco na história do desporto distrital; 
4. Contribuir para a dignificação do Futebol;
Esta época desportiva foi, sem dúvida, da con-
solidação de um certo número de medidas, as-
sentes numa política desportiva que pretende a 
valorização dos seus clubes filiados, em que se 
melhorou, não só, a vida desta instituição, como 
tiveram também um efeito significativo no de-
senvolvimento do Futebol, Futsal e Futebol de 
Praia, originando a inscrição de 11.014 Jogado-
res e 786 Equipas.
Merece também a nossa gratidão, a Federação 
Portuguesa de Futebol, pelos apoios concedi-
dos e a apresentação de programas estruturais 
inovadores, contribuindo, deste modo, para o re-
forço do desenvolvimento do Futebol.
É merecida uma palavra de atenção a todos os 
funcionários da A.F. Leiria, pois sem eles era 
completamente impossível colocar em funciona-
mento esta delicada e pesada “máquina” des-
portiva.
Com a preocupação de promover a melhoria 

dos praticantes desportivos, gostaríamos de 
registar a intervenção efetuada pelo Gabinete 
Técnico com especial registo na preparação das 
Seleções Distritais, na realização dos Cursos de 
Treinadores e das ações de formação. De igual 
modo, têm sido realizadas muitas iniciativas no 
sentido de promover o Futebol Feminino, com 
especial ênfase para o Centro de Formação.
Como o Futebol tem uma forte componente de 
solidariedade, não podemos esquecer, todos 
aqueles que passaram momentos muito difíceis 
e trágicos. De igual modo, iniciámos um projeto 
que pretende ser um marco na inclusão social 
com a colaboração de várias instituições.
Por fim, uma palavra amiga, para todos os nos-
sos Clubes filiados pela sua entrega, dedica-
ção e esforço dado a esta nobre causa, que é 
o Futebol Amador. Agradecemos também às 
Autarquias Locais, que nos têm apoiado, à Co-
municação Social que tem divulgado as nossas 
provas e iniciativas, aos nossos parceiros/patro-
cinadores que muito nos têm ajudado a manter 
uma saúde financeira estável e por fim a todas 
as Entidades e Particulares, que tem contribuído 
para concretizar os nossos objetivos

SAUDAÇÕES DESPORTIVAS.

Leiria, 14 de setembro de 2018.
   

Associação de Futebol de Leiria
O Presidente da Direção

Manuel Mendes Nunes
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Os Campeões do Futebol Distrital

Grupo Desportivo Peniche
* Campeonato Distrital Lizsport Divisão Honra
* Supertaça
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Associação Beneditense Cultura Desporto
* Taça Distrito de Leiria
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União Recreativa Mirense
* Campeonato Distrital Desportiva 1ª Divisão

Grupo Desportivo “Os Nazarenos”
* Campeonato Distrital da 1ª Divisão - Grupo B
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Atlético Clube Marinhense “A”
* Campeonato Distrital Divisão Honra

Caldas Sport Clube
* Taça Distrito de Leiria
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Atlético Clube Marinhense “B”
* Campeonato Distrital 1ª Divisão

Grupo Desportivo Santo Amaro
* Campeonato Distrital 1ª Divisão - Grupo B
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EAS - Academia Futebol Marinha Grande “A”
* Campeonato Distrital Divisão Honra 
* Taça Distrito de Leiria

União Desportiva da Batalha “A”
* Campeonato Distrital 1ª Divisão
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Associação Desportiva Portomosense
* Campeonato Distrital 1ª Divisão - Grupo B

União Desportiva de Leiria “A”
* Torneio Extraordinário



12

Grupo Desportivo de Peniche “A”
* Campeonato Distrital Divisão Honra

Industrial Desportivo Vieirense
* Taça Distrito de Leiria
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Grupo Desportivo Santo Amaro
* Campeonato Distrital HES 1ª Divisão

Grupo Desportivo Atouguiense
* Campeonato Distrital HES 1ª Divisão - Grupo B 
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EAS - Academia Futebol Marinha Grande “A”
* Torneio Extraordinário

Associação Cultural Recreativa Maceirinha
* Taça Nacional Sub-14 Misto
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União Desportiva de Leiria
* Campeonato Distrital

Grupo Desportivo “Os Vidreiros”
* Taça Nacional Sub-15

F
U
T
E
B
O
L

7

F
U
T
E
B
O
L

9



16

F
U
T
E
B
O
L

9

União Desportiva de Leiria “A”
* Campeonato Distrital

EAS - Academia Futebol Marinha Grande
* Torneio de Abertura
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Sport Clube Escolar Bombarralense
* Torneio Complementar - Grupo B

Dino Clube
* Torneio Complementar - Grupo A

M
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Núcleo Sporting Clube Portugal Pombal
* Campeonato Distrital Lizsport Divisão de Honra
* Taça Distrito de Leiria
* Supertaça

F
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S
A
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Grupo Desportivo Landal
* Campeonato Distrital 1ª Divisão
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União Amigos Olho Marinho
* Taça de Honra

Centro Social Évora de Alcobaça
* Campeonato Distrital 1ª Divisão - Grupo B
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Núcleo Sporting Clube Portugal Pombal
* Campeonato Distrital 1ª Divisão

Casa Benfica Leiria
* Taça Distrito de Leiria
* Supertaça
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Centro Cultural Recreativo Desportivo Burinhosa
* Campeonato Distrital
* Taça Distrito de Leiria

Academia - Associação Desportiva Caranguejeira
* Campeonato Distrital 1ª Divisão - Grupo B
* Torneio Complementar
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Grupo Recreativo Amigos da Paz
* Torneio Complementar

União Recreativa Desportiva Juncalense
* Campeonato Distrital - Grupo B
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Núcleo Desportivo Amigos Vidais Futsal
* Torneio Complementar

Centro Recreativo Golpilheira
* Campeonato Distrital
* Taça Distrito de Leiria
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Grupo Recreativo Amigos da Paz
* Campeonato Distrital

PAC - Peniche Amigos Clube
* Taça Distrito de Leiria

F
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A
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Centro Cultural Desportivo Social Casal Velho “A”
* Campeonato Distrital
* Taça Distrito de Leiria

Centro Recreativo Popular Ribafria
* Campeonato Distrital - Grupo B
* Torneio Complementar
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Centro Recreativo Popular Ribafria “A”
* Torneio Complementar

Casa Benfica Leiria
* Campeonato Distrital - Grupo B
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Associação Desportiva Amigos Ribeira do Sirol
* Torneio de Abertura
* Torneio de Encerramento

Centro Recreativo Popular Ribafria
* Campeonato Distrital
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PAC - Peniche Amigos Clube
* Campeonato Distrital - Grupo B
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Centro Recreativo Popular Ribafria
* Torneio Encerramento
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Biblioteca Instrução e Recreio
* Taça Distrital

Associação Cultura e Desporto “O Sotão”
* Taça Distrital
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Seniores - Futebol - Salomé Sebastião - Distribuidora Independente Herbalife

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º U.D. Serra 10 --- ---
2º G.D. Peniche 12 --- ---
3º S.C. Pombal 16 --- ---

Juniores - Futebol - Gazeta das Caldas

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados

1º A.C.R. Maceirinha 0 --- ---
2º G.D. Peniche 8 27 ---
3º G.D. Ilha 8 21 ---

Juvenis - Futebol - Gazeta das Caldas

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º U.D. Batalha “A” 0 --- ---
2º A. Beneditense C.D. 2 22 ---
3º E.A.S. Acad. Sporting M. Grande 2 21 ---

Taça Disciplina
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Juniores Masculinos - Futsal

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º C.C.R.D. Burinhosa 0 --- ---
2º A.D.R.C. Vidigalense 2 50 ---

3º G.R.A.P. 2 47 ---

Juvenis - Futsal

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º G.R.A.P. 0 28 ---

2º C.R.P. Ribafria 0 26 ---

3º C.C.D.S. Casal Velho 2 --- ---

Iniciados Masculinos - Futsal

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º S.C. Estrada 0 27 ---

2º G.R.A.P. 0 26 14

3º Casa Benfica Caldas Rainha 0 26 8

Seniores Femininos - Futsal

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º Academia A.D. Caranguejeira 0 33 ---
2º N.S.C.P. Pombal 0 24 ---
3º A.D.F. Alvorninha 2 --- ---

Juniores Femininos - Futsal

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º C.R. Golpilheira 0 --- ---
2º N.S.C.P. Pombal 2 23 ---
3º A.C.R.D. Louriçal 2 22 ---

Iniciados - Futebol - Gazeta das Caldas

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados

1º A.E. Óbidos 0 27 ---

2º S.L. Marinha 0 25 ---

3º A.C.D. Caseirinhos 0 23 ---

Seniores Masculinos - Futsal

Classificação Clube Pontos N.º de jogos
N.º de jogadores 

utilizados
1º G.R.A.P. 2 --- ---
2º A.C.R.D. Maçãs D. Maria 4 29 17

3º G.D. Landal 4 29 16

Taça Disciplina
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Campeão Distrital Lizsport Divisão de Honra
Seniores Masculinos

Grupo Desportivo de Peniche

A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
João Viola: Na sua 
fase inicial, o campe-
onato não nos correu 
muito bem, mas a partir 
da 8ª jornada agarra-
mos o primeiro lugar e 
foi uma luta até ao últi-
mo segundo da prova, 
e acabou por ser obtida 
a tão desejada subida 
ao nacional. 

No ponto de vista dos títulos conquistamos dois 
em três possíveis, o que acaba por ser uma 
época positiva. A eliminação da Taça é um sa-
bor amargo, porque queremos sempre vencer, 
e quando somos eliminados já não podemos 
ganhar aquilo que conquistámos antes, daí um 
sentimento de tristeza. Quero aqui também dei-
xar os meus parabéns ao GRAP pela luta cons-
tante que nos deram até ao apito final, e se o 
campeonato fosse ganho pelos homens dos 
Pousos, também eram sem dúvida uns mereci-
dos campeões.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a 
melhoria do futebol distrital?
João Viola: A melhoria do futebol distrital passa 
sempre pela casa mãe dos clubes do distrito que 
é a Associação de Futebol de Leiria, ou seja, a 
imagem de marca da A.F. Leiria tem que ser a 
proximidade com os clubes, independentemente 
da sua dimensão ou distância. A Associação de-
via ter reuniões periódicas com os clubes, para 
serem parceiros activos no dia-a-dia naquilo que 
os clubes necessitam, e para sentirem no terre-
no as nossas dificuldades e tentarem corrigi-las.
A.F. Leiria: Faça uma breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Vítor Martins: A época 2017/2018 ficou mar-
cada pela subida aos campeonatos nacio-
nais e pela vitória na Supertaça. Esta subida 
de divisão começou a ser planeada na época 

2016/2017 cujo objetivo 
foi criar as bases para 
que na época 2017/2018 
conseguíssemos atacar 
a subida de divisão, sen-
de o principal objetivo da 
época. 
Ao reestruturarmos o 
plantel tivemos em conta 
diversos aspetos como 
adversários, campos e o 
próprio campeonato.
Não iniciámos o campe-
onato como almejáva-

mos, mas depois de corrigidos e trabalhados 
os aspetos menos positivos da equipa, conse-
guimos chegar ao Natal (1ª paragem do cam-
peonato) em 1º lugar. Uma 2ª volta muito difícil 
onde tivemos deslocações a campos e adver-
sários que nos criaram grandes dificuldades. 
A disputa entre 3 ou 4 equipas com o mesmo 
objetivo, tornaram-no mais interessante. Foi 
um campeonato muito competitivo e disputado 
onde apenas na última jornada conseguimos a 
tão ambicionada subida de divisão. Esta subida 
foi o prémio para todos, dirigentes, equipa téc-
nica, equipa médica, jogadores e adeptos do 
G. D. Peniche.
Que ideias e sugestões tem para a melhoria 
do futebol distrital?
Vítor Martins: Deixo a sugestão que os clubes 
deviam saber mais cedo a planificação de toda 
uma época desportiva.

Clubes vencedores em entrevista

E
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Vencedor da Taça Distrito de Leiria
Seniores Masculinos

Associação Beneditense Cultura Desporto

A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Luís Santos: Na nos-
sa perspetiva e ten-
do em consideração o 
nosso clube, a época 
2017/2018, a nível des-
portivo, foi positiva. No 
futebol sénior consegui-
mos a manutenção a al-
gumas jornadas do final 

da competição atingindo o 6º lugar no Campeo-
nato LIZSPORT/Divisão de Honra da A.F. Leiria 
e conquistámos a Taça Distrital. Nos escalões 
de formação conquistámos a subida de divisão 
no escalão de juniores, atingimos a fase final no 
escalão de juvenis e também de infantis Sub-
13 e, na generalidade dos restantes escalões 
de formação tivemos uma adesão, empenho e 
dedicação bastante satisfatórios por parte das 
estruturas técnicas, delegados, jogadores e de-
mais intervenientes. A nível financeiro continu-
am a ser evidentes as dificuldades em manter 
o saldo positivo ao longo de toda a época e so-
bretudo, conseguir atender a todas as necessi-
dades do clube.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a 
melhoria do futebol distrital?
Luís Santos:
1. Redução dos custos relativos à participação 
das equipas nos campeonatos da A.F. Leiria, no-
meadamente inscrição de equipas, jogadores, 
quotas de jogo e demais custos;
2. Igualdade entre as várias modalidades da A.F. 
Leiria no que respeita aos custos revelados aci-
ma;
3. Nas fases finais dos escalões de formação de 
transição (Traquinas A e Infantis Sub-13) exis-
tir uma adaptação do que será a época seguin-
te, no que respeita às dimensões do campo e 
número de jogadores (realizar os jogos da fase 
final/última fase em futebol de 7 e 11, respetiva-
mente);
4. Funcionamento dos torneios em sistema de 
campeonato com a existência de classificações 

finais a partir do escalão de Benjamins;
5. Voltar a existir a obrigatoriedade dos docu-
mentos de desvinculação após o final das épo-
cas desportivas;
6. Aquando da existência de pagamento de coi-
mas pela transição de jogadores de uns clubes 
para os outros dentro da mesma associação, 
era crucial a igualdade de direitos e uma melhor 
clarificação dos que devem ou não proceder a 

esse pagamento ou re-
ceção da coima.

A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Leandro Santos: A 
época a 2017/2018 foi 
uma época muito po-
sitiva em termos de re-
sultados porque con-
seguimos os objetivos 
que se propusemos 

ou seja lugares cimeiros da classificação no 
campeonato e conquista da taça distrital, ape-
sar de a nível de plantel termos tido algumas 
contrariedades com lesões, castigos e mesmo 
abandonos de jogadores importantes que po-
deriam vir a dar outras opções, outra dinâmica 
e competitividade interna no plantel. Acho que 
a nível de campeonato poderíamos ter feito 
mais pontos mesmo com todas estas contra-
riedades mas tal não foi possível, algo que não 
tira o brilho da época do Beneditense com o 
ponto mais alto com a conquista da taça distri-
tal e o menos a derrota pesada na supertaça.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a 
melhoria do futebol distrital?
Leandro Santos: Penso que a questão das no-
meações das arbitragens tem que ser bem re-
vista, com os melhores jogos ou os jogos com 
importância acrescida na tabela classificativa a 
deverem ter os melhores árbitros e consequen-
temente os melhores assistentes, coisa que 
nem sempre acontece.
Penso  que  será um ponto importante a ser al-
terado.
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Campeão Distrital Desportiva 1ª Divisão
Seniores Masculinos

União Recreativa Mirense

A.F. Leiria: Faça uma breve retrospetiva da 
época 2017/18.
António Silva: A época 2017/18 correu de fei-
ção ao U.R. Mirense onde entrámos na primeira 
fase na expectativa de fazer o melhor possível 
e tentarmos alcançar um dos lugares que desse 
acesso à luta pela subida de divisão, o que foi 
alcançado com muito trabalho, mas com relati-
va facilidade. Na segunda fase, com o reforço 
da equipa e mais uma vez com a qualidade dos 
treinadores, e também do plantel, a subida de di-
visão foi alcançada e o objetivo satisfeito. Como 
diz o slogan: “U.R.M. mais que união... uma pai-
xão”.

A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futebol distrital?
António Silva: Julgo que na primeira divisão 
distrital três séries não são benéficas para a 
competição. Uma ou duas séries seriam sufi-
cientes e sempre com campeonatos com pelo 
menos 10/12 equipas.

A.F. Leiria: Faça uma breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Carlos Moço: O Mirense na primeira fase, apre-
sentou-se com uma equipa forte e com um plan-
tel equilibrado fazendo um campeonato tranqui-
lo e cumprindo os objetivos mínimos na primeira 
volta, ou seja, um lugar de acesso à subida de 
divisão. Reforçando na defesa com alguns joga-
dores de qualidade que vieram potenciar ainda 
mais a capacidade da equipa levando-a á con-
quista do campeonato de forma segura e mar-
cante.

A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futebol distrital?
Carlos Moço:
- Melhorar a qualidade da arbitragem;
- Considero muito importante rever o horário dos 
jogos uma vez que o início dos jogos às 15h00 
é cedo demais;
- Cursos de treinadores mais frequentes e mais 
acessíveis monetariamente, mormente no que 
diz respeito a treinadores de formação.
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Núcleo Sporting Clube Portugal Pombal

Campeão Distrital Lizsport Divisão Honra
Vencedor Taça Distrito de Leiria

Seniores Masculinos 
A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Ricardo Mota: Depois 
de uma experiência no 
campeonato nacional 
de seniores da 2ª di-
visão, sabíamos que 
seria uma época difícil, 
nunca é fácil descer e 
voltar a estar a bom ní-
vel, perdemos parte da 

equipa, tudo se afigurava muito difícil.
Apostamos no mesmo treinador, reforçamos a 
equipa com 3 juniores e com um ou outro atleta 
da zona, e sem dúvida que conseguimos atingir 
os objetivos propostos, sabíamos que seria mui-
to difícil já que existiriam mais 6 ou 7 equipas 
com os mesmos objetivos, o inicio foi tremido, 
mas depois conseguimos 16 vitórias seguidas e 
já não tinha dúvidas que estaríamos muito perto. 
Um agradecimento especial a todos os atletas e 
equipa técnica.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futsal distrital?
Ricardo Mota: Penso que era importante refor-
mular o formato dos campeonatos de formação, 
menos series, mais equipas, mais competitivida-
de, apostar em fomentar o futsal na zona Norte 
do Distrito, trazer finais de competições distritais 
para o norte do distrito.

A.F. Leiria: Faça 
uma breve retros-
petiva da época 
2017/18.
Nuno Marques: Re-
lativamente à épo-
ca 2017/18, época 
onde conquistámos 
tudo o que havia 
para conquistar, não 
podemos dizer  que 
foi uma boa época, 
temos de dizer que 

foi uma época de sonho e muito merecida pelo 
que este grupo e toda a estrutura trabalharam. 
Nunca é fácil descer de um campeonato nacio-
nal para o distrital, onde acabamos por ser um 
dos “alvos a abater”, com todas as equipas a jo-
garem nos limites e com grande motivação con-
tra nós. Depois sofremos uma grande mudança 
no plantel, dificultando ainda mais a nossa tarefa 
e que talvez explique o nosso difícil arranque de 
campeonato, onde conseguimos somente 7 pon-
tos em 6 jogos. Após este inicio, só uma grande 
equipa, unida, trabalhadora, humilde e compe-
tente poderia dar a volta como demos, ganhan-
do 16 jogos seguidos, lutando sempre de trás 
para a frente e não vacilando quando não podía-
mos vacilar. Por tudo isto, penso que fomos me-
recedores do título alcançado. Obviamente esta 
conquista tem um enorme sabor porque tivemos 
adversários valorosos, muito bem orientados 
e que nos engrandecem esta conquista e aos 
quais dou os parabéns pelo trabalho desenvolvi-
do. Por fim, realçar o feito do “triplete”, uma vez 
que foram competições onde tivemos imensas 
dificuldades, onde quaisquer um dos adversá-
rios que defrontámos desde a última eliminatória 
contra o Gaeirense até às finais poderia legiti-
mamente ter ganho, o que uma vez mais valori-
za a nossa conquista.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futsal distrital?
Nuno Marques: Penso que a aposta na forma-
ção tem de continuar a ser uma das metas mais 
importantes, mas penso que nem todos estão a 
trabalhar à mesma velocidade e corretamente. 
Aqui, por exemplo, a associação e os técnicos 
das seleções distritais poderiam ter um papel 
mais ativo nos clubes com mais dificuldades, 
com intervenções diretas, através de formações 
internas nesses clubes. Depois a nível sénior, 
não vejo grande benefício neste modelo de cam-
peonato da 1ª distrital, onde a competitividade 
poderia ser maior existindo somente duas séries 
ou mesmo uma 1ª divisão com serie única e cro-
nometro como a honra e depois uma 2ª divisão 
com duas series. Obrigado pela oportunidade. 
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Campeão Distrital 1ª Divisão
Seniores Masculinos

Grupo Desportivo Landal

A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Tiago Rosa: A época de 
2017/2018 foi uma época 
que começou a ser pla-
neada e trabalhada ainda 
na época anterior, quan-
do nos apercebemos jun-
to da equipa técnica que 
ia ser muito complicado 
a manutenção da nossa 

equipa na divisão de honra. Decidimos desde 
logo traçar objetivos e estratégias para conse-
guir jogadores, condições e corrigir algumas la-
cunas.
Conseguimos praticamente todos os jogadores 
desejados, sabíamos que ia ser difícil pois em 
muitas equipas tínhamos que ser a melhor para 
conseguir subir. Dado o formato do campeonato 
e do calendário, a equipa teve que ser treinada e 
gerida por forma a primeiro garantir a passagem 
à segunda fase e posteriormente conseguir que 
os atletas estivessem na máxima força a partir 
da fase decisiva.
Tal estratégia funcionou na perfeição, mesmo 
com algumas lesões inesperadas conseguimos 
ter a equipa na máxima força na reta final, quan-
do muitos já davam como impossível a nossa 
subida após duas derrotas consecutivas, no final 
da segunda derrota a direção levou toda a equi-
pa a um restaurante e mostrou que estávamos 
com eles na vitória e na derrota. Tal gesto teve 
um impacto positivo dentro do balneário e isso 
refletiu-se dentro de campo, com vitórias nos 
restantes jogos até sagrar campeão distrital.
Em suma não foi uma época fácil, porém uma 
época muito positiva onde mais uma vez se 
mostrou que quando há união, crer e respeito, 
conseguem-se alcançar mais facilmente os nos-
sos objetivos.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futsal distrital?
Tiago Rosa: No passado sugeri que os clubes 
adotassem a prática de contratar um massagista 
ou fisioterapeuta permanente nos treinos e jo-
gos. Desde que adotámos esta prática notámos 

que o trabalho da prevenção de lesões melho-
rou substancialmente. Aconselho vivamente aos 
outros clubes.
Quanto ao futsal propriamente dito, esta época 
notámos uma melhoria na maioria das equipas 
de arbitragem, o que também é bom para a mo-
dalidade. Espero que os nossos árbitros conti-
nuem o caminho da formação e melhoria contí-
nua.
Notámos no entanto que a modalidade, não só 
a nível distrital, está a sofrer um pouco de “jogo 
sujo” por parte de dirigentes e jogadores que 
por vezes podem influenciar o decorrer do jogo, 
influenciar resultados etc., mas que as regras 
permitem, e a sua punição é branda, caso para 
dizer que por vezes o crime compensa. Talvez 
este seja um ponto a rever nos castigos a aplicar 
quando um fator externo ao jogo dentro das 4 
linhas interfere no jogo ou no resultado.

A.F. Leiria: Faça uma breve re-
trospetiva da época 2017/18.
Norberto Isidro: Foi uma épo-
ca muito competitiva discutida 
até ao último minuto. Num cam-
peonato que começou verda-
deiramente apenas em feverei-
ro há que saber gerir o plantel e 

penso que aí fomos sempre 
evoluindo taticamente/fisi-
camente/psicologicamente 
até ao final.

Há um misto de planteis com alguma qualidade, 
alguns jogadores com experiência e outros em 
que fizeram uma 1ª distrital interessante.
Ninguém sobe por acaso, ninguém é campeão 
por acaso, fomos felizes, mas competentes. 
Neste campeonato para se ser campeão 50% é 
organização do clube/treino, 25% qualidade dos 
jogadores e 25% espírito de grupo.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futsal distrital?
Norberto Isidro: Modelo competitivo mais atra-
ente. 1ª Distrital a 2 séries, a subirem 2 de cada 
série. Divisão de Honra a 16 equipas, a desce-
rem 2 equipas.
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Campeão Distrital 1ª Divisão
Seniores Femininos

Núcleo Sporting Clube Portugal Pombal

A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Ricardo Mota: Foi uma 
época extremamen-
te complicada, já que 
no início de agosto a 
equipa estava comple-
tamente “esfarrapada” 
dado ter-se iniciado um 
projeto novo na cidade 

que desmobilizou parte do plantel.
Mas com o trabalho das poucas que ficaram e 
de toda a direção conseguimos construir um 
grupo pequeno, mas bastante unido, sempre 
com o apoio da formação.
Penso que foi uma vitória a todos os níveis, ven-
cemos o campeonato, fomos finalistas vencidos 
da taça e da supertaça, num distrito onde o fut-
sal feminino está muito competitivo.
Esperemos que a nova época seja ainda muito 
melhor, e que possamos atingir os objetivos.
A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futsal distrital? Acho que a A.F. Leiria 
deve apostar mais na formação feminina, o futu-
ro passa por ai, neste momento o futebol está a 
ganhar terreno ao futsal, e a formação tem um 
papel fundamental, aliciar os clubes a ter forma-
ção de base e organizar provas, para que pos-
samos motivar as atletas a vir para o futsal.
É importante motivar os clubes e os diretores 
para continuarem num trabalho muito complica-
do, o futuro está nos clubes, é importante não 
deixar “cair” os clubes.

A.F. Leiria: Faça uma 
breve retrospetiva da 
época 2017/18.
Pedro Silva: Esta 
época teve um come-
ço bastante difícil e 
atribulado tendo em 
conta as limitações do 
plantel com a saída de 
10 atletas no final de 
Julho/início de Agosto. 

Enfrentámos a realidade de começar a pré-épo-
ca com 5 atletas seniores, tendo necessidade de 
recorrer à formação para complementar as saí-
das. Tivemos a noção que partíamos atrás dos 
outros adversários na revalidação do título, mas 
sem nunca baixar os braços fomos crescendo e 
acreditando que estávamos a caminhar na dire-
ção certa e que o trabalho realizado e os méto-
dos aplicados estavam a resultar. Ao longo do 
período competitivo fomos consolidando e fixan-
do a nossa posição nos lugares de destaque, 
atingindo os objetivos de médio e longo prazo. 
O acesso ao apuramento de campeão foi fruto 
de todo o nosso trabalho árduo durante a época 
e do acreditar que era possível renovar o título. 
Fica um “amargo de boca” relativamente à taça 
nacional, pois fica a sensação que poderíamos 
ter ido um pouco mais longe, mas no geral foi 
uma época positiva para o clube.

A.F.L.: Que ideias e sugestões tem para a me-
lhoria do futsal distrital?
Pedro Silva: Acima de tudo, na evolução de 
todos os agentes desportivos ligados à modali-
dade, dirigentes, técnicos, atletas, etc., levando 
também à existência de uma maior notoriedade, 
competitividade e profissionalismo.
Deveria haver mais condições com os clubes/
associações com futsal feminino terem escalão 
de formação, porque é um passo importante 
para o futuro do feminino. Também entendo que 
em vez de um campeonato de 2 grupos, devia 
ser feito um único e vejo também a necessidade 
de os jogos serem cronometrados porque é uma 
realidade bem diferente dos 30minutos corridos.
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Mérito no Associativismo
António Trindade Pimenta

Sócio do Caldas S.C. desde 1964, foi Presi-
dente do clube de 1971 a 1973. No seu man-
dato o clube foi Campeão Nacional da 3ª Divi-
são na época 1971/1972. Tomou posse como 
Vice-Presidente da Direção da Associação de 
Futebol de Leiria na época de 1973/1974, foi 
vogal do Conselho de Disciplina da F.P.F. entre 
1981 e 1983 e vogal da Direção da F.P.F. de 
1983 a 1989 tendo sido Campeão do Mundo 
com a Seleção Sub-20 de Carlos Queirós.

Luciano Gonçalves

Atual presidente da APAF (Associação Portu-
guesa de Árbitros de Futebol), iniciou a sua 
carreira de árbitro na A.F. Leiria em 2004, 
passando pela arbitragem nacional, terminou
a sua carreira na arbitragem em 2013. 

Hélder Roque

Atual Presidente do Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar de Leiria. 
Foi Vice-Presidente e Presidente da 
A.F. Leiria de 03/03/1996 a 08/07/1999.

Adelino Alfaiate

Iniciou a sua vida no desporto na década de 
60 sempre na Caranguejeira. Inscrito na A.F. 
Leiria desde 1980, inicialmente como técnico 
auxiliar da União Desportiva da Caranguejeira, 
passando na época de 1987/88 a presidente 
do clube. Atualmente é o Presidente da Acade-
mia - Associação Desportiva da Caranguejeira.
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50º aniversário

Atletas Internacionais

Claúdia Camacho Mendinhas

Primeira Internacionalização na época 
2017/18 em 15/02/2018

Seleção Nacional Sub-16 Futebol
Posição: Médio

Grupo Desportivo Cultural A-Dos-Francos/
ESDRM/IP Santarém

Natural do Distrito de Leiria

André Fonseca Lourenço

Primeira Internacionalização na época 
2017/18 em 13/04/2018

Seleção Nacional Futebol Praia
Posição: Ala

Grupo Recreativo Amigos da Paz
Natural do Distrito de Leiria

Lusitano Ginásio Chão de Couce

     
Fundado em 09/08/1967

Associação Cultural Recreativa Maceirinha

    Fundado em 19/04/1968

   

Carlos Hipólito

Após o jogo – Nazarenos x Casa Pia – disputado 
em 1968, o médico foi penalizado por engano do 
árbitro, motivo pelo qual, teve a ideia de criar as 
braçadeiras que identificassem os elementos do 
banco. Assim, o antigo dirigente enviou a ideia 
para o jornal Record que acabou por ser imple-
mentada. Hoje as braçadeiras são um adereço 
que se pode ver em qualquer jogo de futebol.
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Árbitros que subiram de categoria
FUTSAL

José Gaspar

Promovido a
Observador Nacional de Futsal

Gonçalo Rocha

Promovido a
Árbitro C2 de Futsal

Nélio Almeida

Promovido a
Árbitro C3 Avançado de Futsal

Telmo Paulino

Promovido a
Árbitro C3 Avançado de Futsal

Fábio Veríssimo

Promovido ao
Grupo 2 da UEFA

FUTEBOL
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FUTEBOL

Gonçalo Carreira

Promovido a 
Árbitro C2 de Futebol

André Mendes

Promovido a
 Árbitro C3 Avançado de Futebol

Diogo Oliveira

Promovido a
 Árbitro C3 Avançado de Futebol

Diogo Amado

Promovido a
 Árbitro C3 Avançado de Futebol

Joana Rodrigues

Promovida a
 Árbitra CF2 de Futebol

Marco Gomes

Promovido a 
Observador Nacional de Futebol
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Atividades da A.F. Leiria

Seleções Nacionais

Portugal Campeão Europeu de Futsal

A A.F. Leiria felicita a Seleção Nacional de Futsal 
que venceu o Campeonato da Europa, feito his-
tórico para o futsal português.

João Azevedo convocado para a Seleção    
Nacional A de Futsal

João Azevedo, do C.C.R.D. Burinhosa, foi con-
vocado para o estágio da Seleção Nacional A – 
Futsal – que decorreu de 10 a 13 de setembro de 
2017 em Rio Maior.

Leonardo Ferreira convocado para a Seleção 
Nacional Sub-18 de Futebol

Leonardo Ferreira, jogador da União de Leiria 
SAD, foi convocado para o estágio da Seleção 
Nacional de Sub-18 – Futebol – que decorreu 

entre os dias 23 e 25 de outubro de 2017 no 
Centro de Estágios de Rio Maior.

Nuno Chuva convocado à Seleção Nacional 
Sub-18 de Futsal

O jogador da CCRD Burinhosa Nuno Chuva foi 
convocado para o estágio de preparação da Se-
leção Sub-18 – Futsal – que decorreu de 4 a 8 de 
setembro de 2017 em Ponte de Sor.

Foi também convocado para os jogos de pre-
paração com a congénere da Costa Rica, que 
decorreram nos dias 28 e 29 de junho em Rio 
Maior.

Paulo Fabião e António Fernandes                                 
convocados para Seleção Nacional Sub-16 de 
Futsal

Paulo Fabião, jogador do C.C.R.D. Burinhosa, e 
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António Fernandes, jogador do C.C.D.S. Casal 
Velho, foram convocados para o primeiro estágio 
da Seleção Nacional Sub-16 que decorreu de 15 
a 18 de abril de 2018 em Rio Maior. 

Gonçalo Fabião chamado à Seleção Nacional 
Sub-15 de Futebol 

Gonçalo Fabião, jogador da U.D. Leiria, foi con-
vocado duas vezes para os trabalhos de pre-
paração da Seleção Nacional Sub-15 – Futebol 
– nos dias 18 e 19 de novembro na Cidade do 
Futebol e nos dias 19 e 20 de dezembro de 2017 
no Centro de Estágios do Luso.

3 jogadores de Leiria convocados para a        
Seleção Nacional de Futebol de Praia

Luís Figueiredo, da A.C.D. Sótão, Tomás Seixas, 
da Casa Benfica Caldas da Rainha, e André Lou-
renço, do GRAP, foram chamados para os treinos 
de observação da Seleção Nacional de Futebol 
de Praia que decorreram de 7 a 9 de dezembro 
de 2017 na Figueira da Foz.

André Lourenço, do GRAP, foi ainda convocado 
para o estágio de preparação que decorreu de 
11 a 14 de abril de 2018 em Buarcos, tenho rea-
lizado 2 jogos com a Polónia. 

Margarida Patusco convocada à Seleção   Na-
cional Sub-18 de Futsal

Margarida Patusco, jogadora do NSCP Pombal, 
foi convocada para o estágio da Seleção Nacio-
nal Sub-18 – Futsal – que decorreu de 11 a 14 de 
março de 2018 em Viseu.

Cláudia Mendinhas convocada para a Seleção 
Nacional Sub-16 de Futebol

Cláudia Mendinhas, jogadora do G.D.C. A-Dos-
-Francos, foi convocada para estágio da Seleção 
Nacional Sub-16 – Futebol – que decorreu no 
Centro de Estágios e Formação Desportiva de 
Rio Maior de 5 a 8 de fevereiro de 2018.

Cláudia Mendinhas foi uma das jogadoras se-
lecionadas para o Torneio de Desenvolvimento 
UEFA Sub-16 que decorreu de 16 a 19 de fe-
vereiro de 2018 no Algarve, tendo obtido neste 
Torneio as suas 3 primeiras internacionalizações.

A jogadora participou também no estágio de 
preparação que se realizou de 16 a 19 de abril 
de 2018 na Cidade do Futebol.



44

3 Jogadoras da A.F. Leiria convocadas para a 
Seleção Nacional Sub-15 de Futebol

Sofia Vicente, do GD “Os Vidreiros”, Cláudia 
Mendinhas e Maria Malta, do G.D.C. A-Dos-Fran-
cos, foram convocadas para o estágio de obser-
vação da Seleção Nacional Sub-15 – Futebol – 
que decorreu de 18 a 21 de dezembro de 2017 
em Quiaios.

As jogadoras Maria Malta e Cláudia Mendinhas 
foram ainda convocadas para o estágio de ob-
servação que decorreu de 28 de junho a 1 de 
julho na Cidade do Futebol.

Seleções Distritais

UEFA REGIÕES – Seleção Distrital – Futebol 
Masculino

A Seleção Distrital Sénior de Futebol Masculino 
realizou cinco treinos de preparação, antes de 
participar no Torneio UEFA Regiões – Fase de 
Apuramento – que decorreu na Guarda de 8 a 10 
de dezembro de 2017, tendo a A.F. Leiria obtido 
os seguintes resultados:
A.F. Leiria x A.F. Santarém 0-2
A.F. Leiria x A.F. Castelo Branco 1-2
A.F. Guarda x A.F. Leiria 2-2

A A.F. Castelo Branco ficou apurada para a fase 
final do Torneio UEFA Regiões.

Seleção Distrital Sub-18 - Futsal Masculino

A Seleção Distrital Sub-18 de Futsal Masculino 
realizou durante a época 2017/18 dez treinos e 
dois jogos de treino de preparação para o Tor-
neio Interassociações que decorreu de 26 a 30 
de dezembro de 2017 em Braga, no qual a A.F. 
Leiria obteve os seguintes resultados:
A.F. Leiria x A.F. Ponta Delgada 5-2
A.F. Algarve x A.F. Leiria 3-0
A.F. Porto x A.F. Leiria 1-3
A.F. Leiria x A.F. Coimbra 1-0
Este torneio contou com a participação de 22 
Associações Distritais e Regionais de Futebol, 
tendo a Seleção de Leiria conquistado o 4º lugar 
na classificação com 9 pontos, os mesmos alcan-
çados pela A.F. Santarém, atrás das Seleções da 
A.F. Braga e da A.F. Madeira com 10 pontos.

Seleção Distrital Sub-16 - Futsal Masculino

A seleção Distrital Sub-16 de Futsal Masculino 
realizou durante a época 2017/18 doze treinos e 
um jogo de treino de preparação para o III Tor-
neio Interassociações que decorreu de 2 a 5 de 
abril em São João da Madeira, e no qual a A.F. 
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Leiria obteve os seguintes resultados:
A.F. Leiria x A.F. Vila Real 6-1
A.F. Leiria x A.F. Lisboa 4-4
A.F. Leiria x A.F. Viseu 8-2
A.F. Leiria x A.F. Guarda 11-1

Seleção Distrital Sub-14 - Futebol Masculino

A Seleção Distrital Sub-14 de Futebol Masculino 
realizou treze treinos de preparação e três jogos 
de treino para participar no Torneio Lopes da Sil-
va que se realizou em Braga de 24 a 30 de junho. 
A.F. Leiria conquistou o 8º lugar neste Torneio 
que contou com a participação de 22 Associa-
ções. Resultados:
Ponta Delgada x Leiria 1-0
Leiria x Horta 9-0
Viana do Castelo x Leiria 1-2
Leiria x Aveiro 1-0
Lisboa x Leiria 7-0

Seleção Distrital Sub-18 – Futsal Feminino

A Seleção Distrital Sub-18 de Futsal Feminino 
realizou treze treinos e um jogo de treino de pre-
paração para o Torneio Interassociações que de-
correu em Coimbra de 9 a 13 de fevereiro e no 
qual a A.F. Leiria obteve os seguintes resultados:
A.F. Leiria x A.F. Portalegre 3-2
A.F. Leiria x A.F. Viseu 12-1
A.F. Leiria x A.F. Porto 5-1 

A.F. Setúbal x A.F. Leiria 2-2
Seleção Distrital Sub-16 - Futebol Feminino

A Seleção Distrital Sub-16 de Futebol Feminino 
realizou nove treinos e três jogos de treino de 
preparação para a fase zonal do Torneio Interas-
sociações que foi disputada nos dias 6 e 7 de 
janeiro de 2018 em seis distritos com a participa-
ção de 252 jogadoras provenientes de 18 Asso-
ciações Distritais e Regionais de Futebol.

A A.F. Leiria participou no Grupo 5 com as suas 
congéneres de Évora e Coimbra, que realizou 
em Évora os seguintes jogos:
A.F. Évora x A.F. Leiria 1-2 
A.F. Évora x A.F. Coimbra 0-0 
A.F. Coimbra x A.F. Leiria 1-1

A A.F. Leiria apurou-se para a fase final da com-
petição que decorreu de 14 a 15 de abril em 
Castelo Branco. Para a fase final a Seleção de 
Leiria realizou nove treinos de preparação e um 
jogo de treino, tendo obtido os seguintes resul-
tados:
A.F. Lisboa x A.F. Leiria 5-0 
A.F. Bragança x A.F. Leiria 0-3 
A.F. Leiria x A.F. Madeira 2-0
A.F. Lisboa x A.F. Setúbal 3-1

A Seleção Distrital Sub-16 de Futebol Femini-
no realizou 2 treinos de aperfeiçoamento para o 
Torneio que se realizou em Pedrogão Grande no 
dia 3 de junho.
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Arbitragem

Fábio Veríssimo

Fábio Veríssimo arbitrou jogo da Liga Europa

Fábio Veríssimo, árbitro internacional da A.F. Lei-
ria, dirigiu o jogo da 2.º mão da primeira pré-eli-
minatória de qualificação para a Liga Europa Va-
sas F.C. (Hungria) x Beitar Jerusalem F.C. (Israel), 
que decorreu no dia 6 de julho de 2017. Levou 
consigo os Árbitros Assistentes Nuno Pereira e 
Pedro Felisberto e o 4º Árbitro Luís Godinho.

Fábio Veríssimo arbitrou fase de qualificação 
para o Europeu de Sub-21

O Árbitro Internacional de Leiria arbitrou no 
dia 5 de setembro de 2017 o jogo Bélgica x 
Turquia, a contar para o Grupo 6 de qualifica-
ção para o Campeonato da Europa de Sub-21. 
Fábio Veríssimo foi acompanhado pelos Árbitros 
Assistentes Nuno Pereira e  Álvaro Mesquita e 
pelo 4º Árbitro Bruno Esteves.

Fábio Veríssimo na Champions League

No dia 22 de novembro de 2017 o Árbitro Inter-
nacional de Leiria fez parte da equipa de arbitra-
gem do jogo Qarabag x Chelsea, a contar para 
a quinta jornada do Grupo C da Champions Lea-
gue. Jorge Sousa foi o árbitro, da A.F. Porto, e 
levou como Assistentes os Árbitros Álvaro Mes-
quita e Ricardo Santos, Nuno Pereira como 4º 
Árbitro e Fábio Veríssimo e Luís Godinho como 
Árbitros Adicionais.

Fábio Veríssimo na fase de qualificação para 
o Campeonato da Europa de Sub-21

Fábio Veríssimo foi nomeado pela UEFA para 
dirigir o jogo Chipre x Suécia, a contar para o 
Grupo 6 de Qualificação para o Campeonato da 
Europa de Sub-21, que se realizou no dia 27 de 
março na cidade de Larnaca (Chipre). O Árbitro 

Internacional da A.F. Leiria levou consigo Nuno 
Pereira e Rui Teixeira como Assistentes e Hélder 
Malheiro como 4º Árbitro.

Fábio Veríssimo promovido à segunda                 
categoria da UEFA

O árbitro internacional natural de Peniche Fábio 
Veríssimo foi promovido à 2.ª categoria da UEFA, 
juntando-se a Hugo Miguel, Carlos Xistra e Tiago 
Martins.

André Franco

André Franco promovido à Categoria C1

A A.F. Leiria voltou a ter um árbitro no escalão 
principal do Futsal depois da promoção de An-
dré Franco à Categoria C1 de Futsal.

O Árbitro da A.F. Leiria é natural do Concelho de 
Porto de Mós e filiado nesta Associação desde 
2004 tendo atingido o patamar mais alto da arbi-
tragem no Futsal aos 29 anos de idade. Agora o 
André Franco poderá dirigir jogos da Liga Sport-
Zone em Futsal.

A A.F. Leiria e o seu Conselho de Arbitragem vi-
ram assim cumprido mais um objetivo. 

Pedro Costa

Pedro Costa na Qualificação para o Europeu 
de Futsal para surdos

Pedro Costa, árbitro da A.F. Leiria, foi convidado 
para arbitrar a fase de qualificação para o Euro-
peu de Futsal para surdos que decorreu em Tel 
Aviv – Israel de 16 a 19 de novembro de 2017, na 
qual participaram as seleções de Israel, Holanda, 
Bulgária e Escócia.
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Pedro Costa na Qualificação para o Europeu 
de Surdos

O árbitro da A.F. Leiria, Pedro Costa, arbitrou a 
fase de qualificação, masculina e feminina, para 
o Europeu de Surdos que decorreu em Madrid 
de 7 a 9 de dezembro de 2017.

Pedro Costa na 5th Deaf Champions League

Pedro Costa, árbitro da A.F. Leiria, arbitrou a 5th 
Deaf Champions League, nas vertentes masculi-
na e feminina, que decorreu em Alcala de Hena-
res (Espanha) de 30 de janeiro a 03 de fevereiro 
de 2018.

Pedro Costa na Deaf Champions League 

Pedro Costa, árbitro da A.F. Leiria, arbitrou a 
Deaf Champions League que decorreu em Milão 
de 28 de maio a 03 de junho 2018.

António Nobre

António Nobre recebe nomeação                                             
Internacional

O Árbitro António Nobre foi nomeado 4º árbitro 
para um jogo Internacional da Liga Europa. O 

jogo realizou-se no dia 28 de junho de 2018 em 
Gibraltar opondo as equipas Europa FC X FC 
Prishtina.

Encontro Nacional de Núcleos de Árbitros de 
Futebol

O Presidente do Conselho de Arbitragem da A.F. 
Leiria, Carlos Amado, participou no Encontro 
Nacional de Núcleos de Árbitros de Futebol que 
decorreu no dia 15 de agosto de 2017.

Realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, o 
encontro teve como painel de discussão a “Re-
lação dos Conselhos de Arbitragem com os Nú-
cleos de Árbitros”, tendo estado presentes no 
evento os Presidentes dos Conselhos de Arbitra-
gem Lisboa, Porto e Setúbal.

Conselho de Arbitragem da A.F. Leiria                
presente no lançamento do livro “Kick Off”

Presidente do Conselho de Arbitragem, Carlos 
Amado, esteve presente no lançamento do livro 
de Duarte Gomes, ex-árbitro internacional, sobre 
as Leis do Jogo para adeptos. Este lançamento 
ocorreu durante o mês agosto, na Cidade do Fu-
tebol, em Oeiras. 
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Saber Estar no Futebol com Árbitros da                                        
A.F. Leiria 

A Ação de Formação “Saber Estar no Futebol” 
foi realizada no dia 2 de setembro de 2017 com 
os árbitros da A.F. Leiria. Esta sessão teve em 
debate os comportamentos e atitudes com base 
nos seguintes tópicos: comunicar com atletas 
de diferentes graus de desenvolvimento cogni-
tivo;  gestão do stress competitivo (observação 
e atuação em tempo útil); desenvolvimento de 
competências ao nível da inteligência emocional; 
dinâmica de grupos visando a prevenção e pos-
terior gestão de conflitos; relação dos árbitros 
com os restantes agentes (diretores, departa-
mento médico, pais, público).

Foram preletores nesta Sessão o Prof. Carlos 
Martins – Vice-Presidente da A.F. Leiria e o Psi-
cólogo Dr. Fernando Ferreira.

3 dias de formação para Árbitros em regime 
de internato

De 1 a 3 de setembro de 2017 o Conselho de 
Arbitragem e a sua Academia realizaram a Ação 
Regulamentar de Aperfeiçoamento e Avaliação 
Inicial para Árbitros C3 Promoção, C3 Femini-
nos, C4 Promoção, Árbitros Assistentes e Ob-
servadores de Futebol e de Futsal,  em regime 
de internato, no Regimento de Artilharia Nº4 de 
Leiria.

A ação, que contou com cerca de 45 formandos 
e uma dezena de formadores, foi destinada aos 
Árbitros C3 e C4 que liderarão as equipas de ar-
bitragem nas competições distritais da presente 
época desportiva.

Esta ação teve como objetivos transmitir as al-
terações às leis do jogo, entre outra regulamen-
tação, o melhoramento das competências inter-
pessoais dos árbitros e sua responsabilização 
como líderes das suas equipas de arbitragem.

No dia 9 de setembro de 2017 o Conselho de 
Arbitragem e a sua Academia realizaram a Ação 
Regulamentar de Aperfeiçoamento e Avaliação 
Inicial para Árbitros C3 Manutenção, C4 
Manutenção, C5 Manutenção, CJ2, CJ1 e ECN1 
de Futebol na Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais de Leiria (ESECS).

A ação, que contou com cerca de 55 formandos 
e uma dezena de formadores, teve como objeti-
vos, além da transmissão das alterações às leis 
do jogo e demais regulamentação, o melhora-
mento das competências interpessoais dos ár-
bitros e da sua consciencialização para as suas 
necessidades nutricionais durante os períodos 
de jogos.

Ações de Formação - Alteração às leis de jogo 
de Futebol

A Direção da A.F. Leiria e o seu Conselho de Ar-
bitragem realizaram 3 ações de formação des-
centralizadas, em Pombal, Caldas da Rainha e 
Leiria, para divulgar as alterações às Leis do 
Jogo de Futebol. Estas ações foram dirigidas a 
todos os clubes e respetivos dirigentes, treinado-
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res e capitães de equipa.

XVI Encontro Nacional do Árbitro Jovem

Nos dias 7 e 8 de outubro decorreu a APAF – 
Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol – 
organizou mais um Encontro Nacional do Árbitro 
Jovem em Vila Nova de Foz Côa. Esta iniciativa, 
que já vai na sua 16ª edição, contou com a pre-
sença de 7 jovens árbitros filiados na A.F. Leiria, 
cinco da variante de futebol e dois da variante de 
futsal. Os jovens árbitros foram ainda acompa-
nhados pelos Diretores do Conselho de Arbitra-
gem, José Luís Costa e Vera Rito.

Este encontro é um espaço onde jovens árbitros 
de todo o país se podem encontrar e onde se 
pretende promover e desenvolver atividades de 
carácter formativo, recreativo e desportivo, ten-
do por objetivo o desenvolvimento da atividade 
de árbitro e do ser humano.

Curso de Árbitros - Futebol e Futsal

Durante a época 2017/18 decorreram os 3º e 4º 
cursos de candidatos a árbitros de futsal e os 
4º e 5º cursos de candidatos a árbitros de fute-
bol. Estes cursos, que se realizam em todas as 
épocas desportivas, têm o intuito de colmatar a 
falta de árbitros que existe no distrito de Leiria, 
tendo a A.F. Leiria contado com 17 candidatos 
na variante de futsal e 15 candidatos na variante 
de futebol.

O objetivo da A.F. Leiria e do seu Conselho de 
Arbitragem em conjunto com a Academia de Ar-
bitragem é conseguir nomear árbitros para todos 
os jogos de âmbito distrital. Para isso têm sido 
implementadas iniciativas de forma a colmatar a 
falta de árbitros atualmente existente, tal como o 
apoio dado aos clubes que indiquem pelos me-
nos um árbitro para os cursos, e que termine o 
mesmo com êxito.

Conversa aberta: Também é difícil ser árbitro 

No dia 4 de janeiro de 2018 teve início a conver-
sa aberta “também é difícil ser árbitro”, evento 
organizado pelo Curso de Desporto e Bem-Es-
tar do Politécnico de Leiria em parceria com a 
Academia de Arbitragem da A.F. leiria e com o 
PNED.

O evento teve como oradores os árbitros o Sr. 
António Nobre (arbitro C1) e o Sr. Fábio Verís-
simo (árbitro FIFA), o Sr. Professor Doutor Rui 
Matos (ESECS) e o Sr. José Lima (coordenador 
do PNED).

O evento foi também transmitido online.

Porque é que os Árbitros falham? 

No dia 05 de fevereiro decorreu uma conferen-
cia na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinhei-
ro, em Caldas da Rainha, tendo como tema a 
seguinte questão “Porque é que os Árbitros fa-
lham?”.

Esta conferencia foi organizada por Afonso Pe-
reira, aluno desta mesma escola, que convidou 
o Arbitro C1 de Futebol Sr. António Nobre e o 
Sr. Professor Rui Matos (IP Leiria) para refleti-
rem sobre esta questão.  

1ª Ação de Formação para Preparadores        
Físicos dos Centros de Treino de Arbitragem! 

No dia 07 de abril de 2018, os preparadores fí-
sicos da Academia de Arbitragem da AF Leiria, 
dos Centros de Treino de Arbitragem (CTA) de 
Futebol de Leiria e Caldas da Rainha, Celestino 
Santo e João Campinas e do CTA de Futsal de 
Leiria João Reis, participaram numa formação 
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promovida pelo Conselho de Arbitragem da FPF 
e pelo Gabinete de Saúde e Performance da FPF 
na Cidade do Futebol / Oeiras. Considerando a 
sua necessidade de constante atualização rela-
tivamente ao apoio que prestam aos árbitros e 
árbitros assistentes, a formação focou tópicos 
importantes do planeamento e monitorização 
das cargas de treino e competição, bem como 
as lesões comuns e a prevenção destas.

A.F. Leiria recebe próximo Fórum da                           
Arbitragem

O XV Fórum da Arbitragem, organizado pelo 
Conselho de Arbitragem da FPF, realizar-se-á 
em Porto de Mós durante o mês de outubro.

O Conselho de Arbitragem da A.F. Leiria, com o 
apoio da Direção, tinha apresentado a sua can-
didatura à realização do próximo Fórum da Arbi-
tragem depois de já ter organizado em 2013 o V 
Fórum da Arbitragem, em Alcobaça.

Assim, a próxima edição deste Fórum decorrerá 
em outubro de 2018 em Porto de Mós, contando 
desde já com o apoio daquele Município na rea-
lização do mesmo.

Atividades da A.F. Leiria

Liga de Apuramento para a Super final da Liga 
Europeia de Futebol de Praia

A Seleção Nacional de futebol de praia concen-
trou-se de 07 a 09 de Julho de 2017 na Nazaré 
para iniciar os trabalhos de preparação para a 
1.ª Liga de apuramento para a Superfinal da Liga 
Europeia.

A Equipa das Quinas jogou com as suas congé-
neres da França, Suíça e Itália nesta competição.

Campeonatos Nacionais de Futebol de Praia 
de Elite e da Divisão Nacional

Ansião foi palco da 4ª jornada do Campeonato 
Nacional Divisão de Elite de Futebol de Praia que 
se realizou no dia 1 de julho de 2017, e na qual 
participou o nosso filiado GRAP.

No dia 2 de julho realizou-se no mesmo local a 
3º Jornada da Divisão Nacional - Zona Centro – 
na qual participou o nosso filiado ACD Sótão e a 
Casa Benfica Caldas da Rainha.

Ansião recebeu também a 4ª Jornada da Divisão 
Nacional - Zona Centro – no dia 13 de julho de 
2017.
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O GRAP obteve um apuramento histórico, tendo 
disputado a Final Four da Divisão de Elite.

O filiado da A.F. Leiria Casa do Benfica em Cal-
das da Rainha disputou a fase final do apura-
mento de acesso à Divisão de Elite do Futebol 
de Praia no dia 13 de agosto de 2017. O ACD 
Sótão já tinha obtido este mesmo acesso.

A fase final de apuramento ocorreu no Estádio do 
Viveiro, Nazaré, entre os dias 25 e 27 de Agosto 
de 2017, tendo o nosso Filiado GRAP conquista-
do o terceiro lugar da Divisão de Elite.

Taça Distrital de Seniores Masculinos de        
Futebol de Praia

A A.F. Leiria organizou pela 1º vez a Taça Distri-
tal de Seniores Masculinos de Futebol de Praia. 
Esta prova contou com a participação de 8 clu-
bes que realizaram os jogos na Praia da Nazaré, 
Campo Futebol de Praia Parque Verde Ansião 
e Campo de Areia da Charneca. A Prova esten-
deu-se de 8 a 23 de julho de 2017 tendo sido o 
GRAP o vencedor desta prova.

A.F. Leiria participou num Workshop sobre o 
C.N. Portugal

No dia 7 de agosto de 2017 a A.F. Leiria, através 
do Vice-Presidente Carlos Martins e o Secretá-
rio Geral Luís Monteiro, marcou presença na Ci-
dade do Futebol no 2.º Workshop sobre o C.N. 
Portugal 2017/18. Os filiados da A.F. Leiria, A.C. 
Marinhense, Caldas S.C. e União Leiria Futebol 
SAD também estiveram presentes.

Parcerias com a A.F. Leiria na época 2017/18 

A A.F. Leiria celebrou novas parcerias na época 
desportiva 2017/18: LizSport – Campeonato da 
Distrital LizSport Divisão de Honra Seniores Mas-
culinos Futebol e Campeonato Distrital LizSport 
Divisão de Honra Seniores Masculinos Futsal –; 

Adidas/Desportiva – Campeonato Distrital Des-
portiva 1º Divisão Distrital de Seniores Masculino 
de Futebol – e AFF – Protocolo para a aquisição 
de Bolas Mikasa para oferta aos Clubes de Fut-
sal do Distrito de Leiria. Esta associação renovou 
ainda a parceria com a HES, empresa do ramo 
informático.

Reunião do Escalão de Infantis Sub-13 

No dia 29 de Agosto a A.F. Leiria reuniu no seu 
Auditório com todos os Clubes inscritos nas pro-
vas distritais de futebol no escalão de Infantis 
Sub-13, com o objetivo de apresentar e discutir 
o planeamento das provas organizadas para este 
escalão.

Na presença do Vice-Presidente da Direção 
Prof. Carlos Martins, do Coordenador Técnico 
Distrital Prof. Paulo Ribeiro e do Secretário-Ge-
ral Luís Monteiro, foi passada a informação aos 
clubes presentes do planeamento das provas de 
Futebol 7 e de Futebol de 9.
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A.F. Leiria esteve presente na inauguração da 
nova sede da APAF

A A.F. Leiria, através do Presidente da Direção 
Manuel Nunes e do Presidente do Concelho de 
Arbitragem Carlos Amado, esteve presente na 
inauguração da nova sede da APAF.

A nova sede localizada em Monte Abraão (Que-
luz), foi inaugurada no dia 16 de Agosto de 2017.

A cerimónia contou ainda com a presença de 
Fernando Gomes, presidente da FPF, de João 
Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventu-
de e do Desporto, e de José Fontelas Gomes, 
presidente do Conselho de Arbitragem, desta-
cando-se ainda os líderes da Liga Portugal Pe-
dro Proença e Associação Nacional de Treinado-
res José Pereira. 

A A.F. Leiria esteve no Cinquentenário do      
Lusitano Ginásio Chão de Couce

O nosso filiado Lusitano Ginásio Chão de Couce 
comemorou o seu 50º Aniversário no dia 19 de 
agosto de 2017. Para celebrar este aniversário 
tão simbólico, foi organizado um jogo com o seu 

clube padrinho Lusitano Ginásio de Clube de 
Évora - Futebol SAD. A cerimónia contou com a 
presença do Prof. Manuel Nunes Presidente da 
A.F. Leiria, Luís Valente Presidente do Lusitano 
Ginásio de Clube de Évora, Dr. Rui Rocha Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ansião,  Luís 
Mendes  Presidente do Lusitano Chão de Cou-
ce; Padre Adriano Santo primeiro Presidente do 
Lusitano Chão de Couce e Júlio Vieira Diretor da 
F.P.F..

A.F. Leiria esteve presente no Workshop Liga 
Sportzone de Futsal

A Cidade do Futebol recebeu no dia 21 de agos-
to de 2017 a primeira edição do Workshop Liga 
Spotzone, um espaço de reflexão criado pela 
Federação Portuguesa de Futebol com o objeti-
vo de suscitar uma discussão saudável entre os  
clubes, as Associações Distritais e Regionais e a 
FPF sobre a estratégia para o desenvolvimento 
do futsal em Portugal.

A A.F. Leiria esteve presente neste evento com o 
seu Vice-Presidente Carlos Martins e o Secretá-
rio-Geral Luís Monteiro assim como o seu filiado 
C.C.R.D. Burinhosa.

A F.P.F. incentiva o Futsal Feminino e o Futebol 
Feminino

A F.P.F. voltou a pagar a totalidade dos seguros 
desportivos nas variantes de Futebol Feminino e 
Futsal Feminino da época 2016/2017. O incen-
tivo resultou no valor de 16.061€ que englobou 
todas as equipas femininas participantes nas 
provas nacionais e distritais. No distrito de Leiria, 
ao futebol feminino foi atribuído o valor de 4865€ 
e ao futsal feminino o valor de 11.196€
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Ação de Formação “II Forum do Calendário”

No dia 8 de setembro de 2017 realizou-se uma 
ação de formação na ESECS/IPL organizada 
pela A.F. Leiria, tendo participado 86 elementos 
dos clubes filiados, entre dirigentes e treinado-
res.

Nesta ação, o Presidente da A.F. Leiria, Prof. 
Manuel Nunes, apresentou o livro da sua auto-
ria “O Valor económico do Futebol Distrital” que 
foi oferecido a todos os presentes. Representan-
do a F.P.F., o Diretor Júlio Vieira deu nota da im-
portância do valor deste estudo que valoriza e 
realça o valor do Futebol e do Futsal Distrital nas 
economias locais, distritais e nacionais.

De seguida, contou-se com a dupla intervenção 
do Vice-Presidente da Direção Prof. Carlos Mar-
tins e do Psicólogo Dr. Fernando Ferreira abor-
dando a criação do Gabinete de Apoio Psicope-
dagógico da A.F. Leiria que constituirá uma mais 
valia para os seus clubes filiados. Após esta du-
pla intervenção, coube ao Coordenador Técnico 
da A.F. Leiria, Prof. Paulo Ribeiro, de apresentar 
o planeamento, calendarização das provas e os 
respetivos trabalhos das Seleções Distritais.

Esta Ação de Formação concluiu com um de-
bate de trocas de experiências e ideias, tendo 
contado com duas intervenções por parte do 
clube C.R.P. Ribafria, representado por Tobias 
Marquês, abordando a vertente do Futsal e do 
Caldas SC, representado por Rui Almeida, abor-
dando a vertente de Futebol.

A A.F. Leiria associa-se à Festa do Desporto 

A A.F. Leiria associou-se à Festa do Despor-
to promovendo o futebol através do Futebol de 
Rua. Esta iniciativa do jornal “Região de Leiria” 
já vai na 5ª edição e contou com a participação 
de 50 modalidades espalhadas por 5 locais na 
cidade de Leiria. A Festa do Desporto decorreu 
nos dias 16 e 17 de setembro de 2017, tendo o 
Encontro de Futebol de Rua decorrido no dia 17 
de setembro, com a realização de 16 jogos no 
Parque do Avião.

10ª Gala do Futebol Distrital de Leiria

No dia 15 de setembro de 2017 realizou-se a 10ª 
Gala do Futebol Distrital no Teatro José Lúcio da 
Silva, em Leiria. Esta iniciativa da A.F. Leiria teve 
os seguintes momentos: abertura da Gala com o 
discurso do Presidente da Direção da A.F. Leiria 
Prof. Manuel Nunes; homenagem dos Clubes a 
pessoas que distinguiram no seu clube durante 
a época 2016/17; prémios aos vencedores dos 
Estudos sobre o Futebol Distrital; prémios aos 
árbitros que subiram de categorias; homenagem 
à única atleta que alcançou a sua internaciona-
lização na época; premiados da Taça Disciplina; 
a A.F. Leiria recebeu o prémio PNED pelo seu 
programa  “Saber Estar no Futebol”; entrega 
de troféus aos clubes que completaram 75 e 50 
anos de fundação; entrega de prémios aos cam-
peões do futebol distrital da época e por último a 
divulgação da votação que permitiram conhecer 
os melhores treinadores, jogadores e clubes na 
formação.

PNED entrega prémio de Ética Desportiva à 
A.F. Leiria

Na X Gala do Futebol Distrital, o PNED entregou 
o Premio de Ética Desportiva à A.F. Leiria pelo 
seu Programa “Saber Estar no Futebol”.

O Presidente da A.F. Leiria, Manuel Nunes, o Ex-
-Presidente da A.F. Leiria e atual Diretor da F.P.F., 
Júlio Silva e o Vice-Presidente da A.F. Leiria, Car-
los Martins, receberam das mãos do Coordena-
dor do PNED, Dr. José Lima, o Premio de Ética 
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Desportiva, pelo programa inédito e inovador 
“Saber Estar no Futebol”.

A.F. Leiria na inauguração da requalificação 
do balneário do Parque de Jogos Fonte da    
Senhora, na Benedita 

A.F. Leiria na inauguração da requalificação do 
balneário do Parque de Jogos Fonte da Senhora, 
na Benedita.

Cerimónia realizada no dia 17 de setembro.

A A.F. Leiria, na pessoa do presidente da dire-
ção Prof. Manuel Nunes, esteve presente na 
cerimónia de inauguração da requalificação do 
balneário do Parque de Jogos da Fonte Senhora 
na Benedita. A requalificação foi um dos proje-
tos contemplados pela F.P.F. através do programa 
“Modernização das infraestruturas desportivas 
dos clubes das competições não profissionais”.

Reunião de Futsal com Clubes do Distrito de 
Leiria

A A.F. Leiria realizou uma reunião com todos os 
clubes de Futsal da Zona Centro no dia 23 de 
setembro de 2017. Esta reunião teve como ob-
jetivos principais aproximar o Gabinete Técnico 
e a Equipa Técnica das Seleções Distritais dos 

treinadores dos clubes e apresentar o Plano de 
Calendarização para as Seleções Sub-18 Mas-
culina e Feminina e Sub-16 Masculina.

A A.F. Leiria realizou ainda esta reunião com os 
clubes da Zona Sul no dia 30 de setembro em 
Caldas da Rainha.

Programa “Saber Estar no Futebol”

Na sequência do Programa Saber Estar no Fu-
tebol, a A.F. Leiria proporcionou novamente a 
todos os Clubes a oportunidade de se candida-
tarem ao Prémio “Clube de Excelência no Saber 
Estar no Futebol” na época 2018/19.

Na época de 2017/18 participaram 24 clubes 
candidatos ao referido Prémio, tendo a A.F. Lei-
ria reunido com estes embaixadores no início da 
época desportiva, a 29 de setembro, para lhes 
entregar uma pasta com toda a documentação 
necessária, incluindo o regulamento do Prémio 
“Melhor Aluno/Atleta”, uma pasta com 4 Cole-
tes Brancos mais o Livro “Valor Económico do 
Futebol Distrital” da autoria do Presidente da AF 
Leiria, Prof. Manuel Nunes, e ainda livros sobre o 
Código de Ética. Foi ainda entregue a cada parti-
cipante uma Lona alusiva ao Fair Play.

Os 24 Clubes candidatos ao Prémio “Clube de 
Excelência do Saber Estar no Futebol” tiveram a 
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oportunidade de utilizar o Colete Branco em que 
um dos jogadores tinha um Colete Branco e an-
tes do início do jogo entregá-lo-ia a um adepto 
da sua equipa ou da equipa adversária.

No âmbito do Programa do Saber Estar no Fute-
bol, a A.F. Leiria implementou também na época 
2017/18 o GAP – Gabinete de Apoio Psicopeda-
gógico – disponível para todos os clubes.

A A.F. Leiria esteve presente na cerimónia 
anual do Cartão Branco

O IPDJ através do Plano Nacional de Ética no 
Desporto promoveu no dia 4 de outubro de 2017 
a cerimónia anual do Cartão Branco. Nesta ce-
rimónia que teve lugar no Museu Nacional do 
Desporto foram assinados os memorandos com 
as entidades que se juntaram ao projeto, entre 
as quais, a A.F. Leiria.

A representar a A.F. Leiria estiveram presentes 
o Presidente da Direção Manuel Nunes, o Vice-
-Presidente da Direção Carlos Martins e o Se-
cretário-Geral Luís Monteiro. 

Ações de formação para Pontos de Contacto 
com a Segurança (PCS)

Durante a época 2017/18 realizaram-se 6 ações 
de formação para Pontos de Contacto com a Se-
gurança. As sessões realizaram-se em Leiria, a 
25 de setembro, 16 de outubro, 28 de novembro 
e 19 de abril, no Louriçal, a 2 de outubro, em 
Caldas da Rainha, a 9 de outubro.

A.F. Leiria presente no aniversário do                         
S.C.E. Bombarralense

No dia 4 de outubro de 2017, o nosso filiado 
S.C.E. Bombarralense celebrou o seu 106º ani-
versário, tendo a A.F. Leiria marcado presença 
no evento, através do Presidente da Direção Ma-
nuel Nunes, assim como a F.P.F., na pessoa de 
Germano Vieira, Diretor de Comunicação.    

Cursos de Treinadores 

No dia 9 de outubro de 2017 ocorreu no auditó-
rio da AF Leiria a sessão de abertura dos cursos 
de treinadores de futebol e futsal. Estiveram pre-
sentes o Presidente da Direção da A.F. Leiria Ma-
nuel Nunes, Vice-Presidente da Direção Carlos 
Martins e o Coordenador Técnico Paulo Ribeiro.

Os cursos de treinadores – Grau I e Grau II de 
Futebol, bem como, Grau I de Futsal – tiveram 
inscritos 46, 26 e 29 alunos respetivamente.
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A.F. Leiria esteve presente em Plenário das 
Associações

No dia 10 de outubro de 2017 realizou-se na Ci-
dade do Futebol o Plenário das Associações Dis-
tritais e Regionais de Futebol. Sob a presidência 
das Associações da Madeira, Viseu e Guarda, a 
sessão contou com a presença do Dr. Fernan-
do Gomes, Presidente da F.P.F., e por parte da 
A.F. Leiria do Vice-Presidente da Direção Carlos 
Martins e do Secretário-Geral Luís Monteiro. 

A.F. Leiria presente na Assembleia Geral da 
F.P.F.

Decorreu no dia 30 de outubro de 2017 a As-
sembleia-Geral  da Federação Portuguesa de 
Futebol na Cidade do Futebol, tendo sido apro-
vado o Relatório e Contas da época 2016/17 que 
apresentou um resultado positivo de 3,7 milhões 
de euros.

Na reunião magna o documento foi aprovado 
por unanimidade pelos 67 delegados presentes 
na A.G., tendo a A.F. Leiria estado representada 
pelo Presidente da Direção, Prof. Manuel Nunes. 

O resultado positivo, que se repete desde 2011, 
representa um aumento de 22% face a 2015/16, 
quando alcançou um saldo de 3 milhões de eu-
ros.

Curso Inicial para Dirigentes em Leiria

A F.P.F. realizou em Leiria a 2.ª Edição do Curso 
Inicial para Dirigentes, após o sucesso da primei-
ra edição, garantia do projeto de Ciência e Ensi-
no Superior criado pela F.P.F., no início de 2017, 

a Portugal Football School, que colmatou as pre-
mentes necessidades de formação que o setor 
do dirigismo desportivo manifestava.

A F.P.F. lançou o curso em Lisboa – na Cidade do 
Futebol – Castelo Branco, Évora, Leiria e Santa-
rém.

F.P.F. apresentou em Leiria Projetos para o   
Desenvolvimento do Futebol Feminino.

No dia 30 de novembro de 2017, na Sede da A.F. 
Leiria, a FPF apresentou os seus Projetos para o 
Desenvolvimento do Futebol Feminino.

Estiveram presentes a diretora Mónica Jorge e 
o diretor Júlio Vieira da F.P.F. e o Presidente da 
Direção Manuel Nunes, a diretora Mónia Costa 
e o Coordenador Técnico Distrital Prof. Paulo Ri-
beiro da A.F. Leiria.

Formação para Treinadores em Leiria

Nos dias 15 e 16 de dezembro de 2017 ocorreu 
uma formação para treinadores levado a cabo 
pela F.P.F. através do Projeto 1 referente à esco-
la de Guarda-redes. A formação contou com a 
presença de Vítor Baía, Fernando Brassard, José 
Guilherme e Pedro Roma e decorreu na ESECS/
IPL e no campo da Charneca, Pousos. 

Esta ação contou com 122 participantes, estan-
do também presente o Presidente da Direção 
Prof. Manuel Nunes.
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A.F. Leiria e a Inpulsar celebram Parceira

No dia 18 de dezembro de 2017 a A.F. Leiria 
celebrou uma parceria com a Inpulsar tendo a 
A.F. Leiria ofertado material desportivo a esta 
Associação de cariz solidário para ser distribuí-
do, contribuindo assim para a promoção de um 
Torneio de Inclusão Social a organizar pela A.F. 
Leiria. Esta celebração contou com a presença 
do Presidente da Inpulsar, Prof. Miguel Bilhota 
Xavier e o Presidente da A.F. Leiria, Prof. Manuel 
Nunes.

A empresa desportiva Lizsport também se asso-
ciou à causa oferecendo vários tipos de roupa 
que angariou à Instituição de Solidariedade So-
cial InPulsar.

A.F. Leiria recebe Prémio Mérito na                                
Comunicação e Marketing

No dia 13 de dezembro de 2017 a FPF atribui 
o Prémio de “Mérito na Comunicação e Marke-
ting” à A.F. Leiria, pela produção do filme de pro-
moção ao futebol federado.

A.F. Leiria reúne com todos clubes filiados

A Direção da A.F. Leiria reuniu com todos os 
Clubes filiados no dia 4 de janeiro de 2018 para 
apresentar e discutir as propostas de alterações 
aos Regulamentos de Provas a serem subme-
tidas na Assembleia Geral em janeiro de 2018 
e para apresentação do Torneio Futebol Sub-
14-Misto.

Ação de Formação “Educação para Valores e 
Ética pela Prática Desportiva”

No dia 27 de janeiro a A.F. Leiria em parceria 
com o PNED efetuou uma ação de formação 
para treinadores com a temática “Educação para 
Valores e Ética pela Prática Desportiva”. A Ação 
decorreu na ESECS/IPL com o preletor Dr. Bru-
no Avelar Rosa e contou com 89 participantes.
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Caldas S.C. fez História ao alcançar as        
meias-finais da Taça de Portugal

O Caldas Sport Clube ficou para a história ao 
apurar-se pela 1ª vez para as meias finais da 
Taça de Portugal.

Com casa cheia, o Campo da Mata foi palco de 
mais um marco histórico na vida do Caldas SC 
que após um empate a 2 golos no tempo regula-
mentar, eliminou no prolongamento a equipa do 
SC Farense por 3 a 2.

XXIV Jornadas Técnicas de Futsal

Realizaram-se no dia 19 e 20 de janeiro de 2018 
as XXIV Jornadas Técnicas de Futsal, nas quais 
foram apesentadas e debatidas as seguintes 
temáticas em sessões teóricas e práticas: “Mo-
delo de jogo das Seleções Distritais da A.F. Lei-
ria” com os treinadores das Seleções Distritais 
da A.F. Leiria Teresa Jordão e Pedro Santos, 
“O treino do guarda-redes” com o treinador do 
Sporting CP Raul Oliveira, “Fundamentos para o 
treino ofensivo” com o treinador de Futsal Bruno 
Travassos, “Esquemas táticos – tendências e 
perspetivas de treino” com o treinador de fut-
sal Emídio Rodrigues.

As XXIV Jornadas Técnicas de Futsal contaram 
com a participação de 70 treinadores e 30 joga-
dores que aproveitaram esta oportunidade para 

aprofundar e assimilar conhecimentos. 

Assembleias Gerais Ordinária e                                                   
Extraordinária

A Direção da A.F. Leiria realizou duas Assem-
bleias Gerais no dia 26 de janeiro de 2018: a As-
sembleia Geral Ordinária, para apreciação e vo-
tação do Relatório e Contas da época 2016/2017, 
e a Assembleia Geral Extraordinária, para apre-
ciação da proposta de alteração ao Regulamento 
de Provas da A.F. Leiria. Estiveram presentes nas 
Assembleias 9 clubes e um núcleo de árbitros.

A.F. Leiria presente na reunião da F.P.F. com as 
A.D.R.’s

A A.F. Leiria esteve representada pelo Presiden-
te da Direção Prof. Manuel Nunes na reunião da 
FPF com as ADR´S que decorreu em Santarém 
no dia 27 de janeiro de 2018, com a seguinte 
ordem de trabalhos: Certificação de Entidades 
Formadoras – Reformulação Modelo Certifica-
ção Entidades Formadoras por Níveis, Modelo 
Certificação de Escolas e CBFF –, Licenciamen-
to de Clubes; Segmento de Recreação & Lazer 
– Negociação em curso com INATEL, Protocolo 
com Associação Portuguesa de Minifootball – 
Cursos de Treinadores Grau II - Futebol e Futsal.

F.P.F. realizou ação de sensibilização sobre 
Match Fixing na A.F. Leiria
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A A.F. Leiria recebeu no dia 15 de fevereiro de 
2018 a F.P.F. para realização de uma ação de 
sensibilização sobre manipulação de resultados.

Dada a premente preocupação relativa às apos-
tas online sobre resultados de jogos, a F.P.F. rea-
lizou ações de sensibilização junto de todas as 
Associações e Clubes, alertando para a temática 
do denominado “Match Fixing” – manipulação 
de resultadoS.

A sessão que decorreu com a Dr.ª Rute Soares, 
Gestora Jurídica da F.P.F., contou com a presen-
ça de 8 clubes e 3 órgãos de Comunicação So-
cial Regionais.

A.F. Leiria presente no Executive Talks da F.P.F.

A A.F. Leiria, fez-se representar pelo Presiden-
te da Direção Prof. Manuel Nunes na ação que 
decorreu nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 
na Cidade do Futebol para debater o Programa 
Executivo da F.P.F. O Executive Talks teve como 
ordem de trabalhos: o modelo de Governação da 
F.P.F., o Projeto Crescer 2020 e o Campeonato 
Nacional de Esperanças.

“O Valor da Vitória”

O Presidente da Direção da A.F. Leiria, Prof. Ma-
nuel Nunes, teve a oportunidade de elaborar um 
artigo para a revista 360 da F.P.F., denominado 
“O valor da vitória”.

Torneio + A.F. Leiria – Inclusivo e Solidário

No dia 2 de março de 2018 foi realizada a apre-
sentação oficial do Torneio + A.F. Leiria – Inclusi-
vo e Solidário.

Este Torneio contou com a participação das se-
guintes Associações: Inpulsar, Asteriscos, A. So-
lidariedade Ac. de Leiria, Igreja Baptista de Leiria 
e SAMP. 

Esta iniciativa inédita, que associa o futebol a es-
tas associações que lutam diariamente para me-
lhorar as condições de vida dos seus associados 
e dos mais desfavorecidos, contribui para uma 
maior visibilidade do trabalho desenvolvido por 
estas associações.

Este Torneio teve como parcerias a LizSport, 
HES, PS Glass, Cofihst, SabSeg, Physioclem, 
Restaurante Mário e a União de Freguesias de 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
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Estiveram presentes na apresentação o Vice-
-presidente Dr. Herminio Loureiro e o Diretor Dr. 
Júlio Vieira da F.P.F., o Presidente da Direção Prof. 
Manuel Nunes e o Dr. Luís Monteiro do Concelho 
da Arbitragem da A.F. Leiria, o ex-árbitro Inter-
nacional Olegário Benquerença, o Vereador do 
Desporto da C.M. Leiria Prof. Carlos Palheira, 
o Presidente da União de Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes, Sr. José Cunha e o 
Presidente da Inpulsar, Dr. Miguel Xavier.

Todos os intervenientes discursaram, assim 
como os representantes de todas as Associa-
ções participantes. De seguida os Órgãos de 
Comunicação Social presentes, Diário de Leiria, 
Jornal de Leiria e Região de Leiria, colocaram al-
gumas questões aos presentes, terminando esta 
sessão com o Sorteio desta Prova.

No dia 22 de março de 2018 teve início no cam-
po da Charneca, Pousos, esta iniciativa, tendo os 
jogos sido arbitrados pelo ex-árbitro de categoria 
nacional Marco Gomes que também se associou 
à festa dirigindo os jogos com o rigor necessário 
e que a prova merece, mas contribuindo para o 
excelente ambiente. Dentro desse ambiente ex-
celente, destacou-se a SAMP que com os seus 
instrumentos musicais proporcionou momentos 
de verdadeira festa.

Estiveram presentes pela A.F. Leiria o Vice-Pre-
sidente Prof. Carlos Martins e o Secretário-Geral 
Luís Monteiro, da parte da União de Freguesias 
o seu presidente Sr. José Cunha, o Sr. Rui Jorge 
e o Sr Manuel Faria, da Inpulsar o Sr. Alexandre 
e o Sr. Emanuel e o Sr. Olegário Benquerença, 
ex-árbitro Internacional.

Entrega dos Prémios do Torneio + A.F. Leiria 
Inclusivo Solidário

No dia 25 de abril realizou-se a entrega dos Pré-
mios do Torneio + A.F. Leiria Inclusivo e Solidário 
no Restaurante “O Mário”.

Esta Cerimónia iniciou-se com os Discursos do 
Presidente da A.F. Leiria, Prof. Manuel Nunes, do 
responsável pela Inpulsar, Sr. Emanuel, do ex-ár-
bitro Olegário Benquerença, do representante da 
União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira 
e Cortes, Sr. Manuel Faria, do representante da 
Câmara Municipal de Leiria, Sr. João Fonseca e 
do Diretor da F.P.F., Dr. Júlio Vieira.

A Empresa HES-Sistemas Informáticos, um dos 
patrocinadores desta iniciativa, ofereceu a cada 
uma das Instituições participantes um cheque 
brinde no valor de 50€. 

A A.F. Leiria não pode deixar de agradecer a to-
das as Entidades que colaboraram nesta inicia-
tiva, nomeadamente à Inpulsar – Instituição que 
em conjunto com a A.F. Leiria tornou possível 
este Torneio –, à União de Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes e aos patrocinadores 
– LizSport, HES, restaurante “O Mário”, Cofhist 
– que ofereceu os exames médicos –, Physio-
clem – que esteve sempre presente em todos os 
jogos deste Torneio com o fisioterapeuta Pedro 
Caxeiro –, SabSeg – que ofereceu os Seguros 
Desportivos –, PSGlass – que ofereceu os tro-
féus aos árbitros – ao Conselho de arbitragem 
da A.F. Leiria e aos ex-árbitros que atuaram – 
Olegário Benquerença, Marcos Gomes e Nuno 
Mendes –, à Camara Municipal de Leiria, à F.P.F. 
e por fim, porque sem elas este Torneio não se 
realizaria, um agradecimento especial a todas as 
Instituições participantes.

Programa de Reabilitação de Instalações    
Desportivas (PRID) 2018

O Programa destina-se a clubes e associações 
desportivas em Portugal continental, e tem como 
objetivo principal promover a requalificação das 
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instalações desportivas ao serviço das popula-
ções.

A.F. Leiria esteve presente na I Gala do            
Desporto da Nazaré

A A.F. Leiria esteve presente na I Gala do Des-
porto da Nazaré através do Presidente da Dire-
ção Prof. Manuel Nunes. Nesta gala a Câmara 
Municipal da Nazaré distinguiu o trabalho e as 
práticas desportivas desenvolvidas ao longo da 
época. A Gala decorreu no dia 16 de março no 
Cineteatro da Nazaré.

A. A.F. Leiria esteve presente na Gala das    
Quinas de Ouro 2018

A Federação Portuguesa de Futebol, Associação 
Nacional dos Treinadores  de  Futebol e o Sin-
dicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
juntaram-se para organizar a III edição da Gala 
das Quinas de Ouro que se realizou no dia 19 
de março de 2018 no pavilhão Carlos Lopes em 
Lisboa. A A.F. Leiria também esteve presente no 
evento na pessoa do Presidente da Direção Prof. 
Manuel Nunes. 

Saber Estar no Futebol da A.F. Leiria foi             
premiada com a Certificação Bandeira da    
Ética

O PNED – Plano Nacional Ética no Desporto –, 
atribuiu a Certificação da Bandeira da Ética ao 
Programa da A.F. Leiria, Saber Estar no Futebol, 

porque “atingiu um elevado nível de desempe-
nho no processo de avaliação”.

A criação, implementação e operacionalização 
da Bandeira da Ética compete ao Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude através do Plano 
Nacional de Ética no Desporto, em parceria com 
a Universidade dos Valores, mediante a criação 
de um selo de qualidade das iniciativas desporti-
vas, o qual deve ser potenciado pelas entidades 
certificadas dentro e fora da sua organização.

C.C.R.D. Burinhosa apura-se para a final Eight 
da Taça de Portugal de Futsal

Os quartos de final da Taça de Portugal de Futsal 
foram disputados no dia 10 de abril de 2018 ten-
do participado nesta fase o C.C.R.D. Burinhosa.

O filiado da A.F. Leiria apurou-se, pela segunda 
época consecutiva, para a final Eight da Taça de 
Portugal de futsal.

U.D. Leiria SAD apura-se para os Play-Off do 
Campeonato de Portugal

U.D. Leiria SAD foi o segundo clube a carimbar 
o passaporte para o playoff de acesso à Ledman 
Liga Pro.
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A.F. Leiria estabelece parceria com ESAG 
para Transmissão Online de Jogos

No dia 13 de abril de 2018 a A.F. Leiria assinou 
um contrato de parceria entre a A.F. Leiria e a 
E.S.A.G. (MycujooTV).

O Presidente da A.F. Leiria, Prof. Manuel Nunes, 
e os responsáveis pela MycujooTv em Portugal, 
Srs. Ricardo e Manuel, assinaram uma parceria 
com o intuito de abranger todos os Clubes filia-
dos na A.F. Leiria com interesse em participar. 
Esta parceria foi concretizada por permitir vários 
benefícios aos Clubes do Distrito de Leiria e foi 
apresentada em reunião com os 43 clubes pre-
sentes neste mesmo dia.

A A.F. Leiria em conjunto com o My Cujoo TV 
proporcionou uma Formação a todos os Clubes 
que aderiram ao projeto da criação de um Canal 
de TV Stream no dia 26 de abril de 2018.

Este projeto poderá trazer vários benefícios 
aos Clubes, e contou já na atual época com 
realizações experimentais com o apoio da My 
Cujoo TV.

Esta iniciativa é a primeira a ser realizada, a nível 
nacional, com uma Associação de Futebol.

F.P.F. apoiou os clubes afetados pelos                        
incêndios em junho de 2017

No dia 6 de abril de 2018 a F.P.F. procedeu à 
entrega das verbas destinadas ao Atlético Clu-
be Avelarense e ao Sport Castanheira de Pera 
e Benfica pelo facto das instalações desportivas 
destes Clubes terem sido afetadas aquando dos 
incêndios de junho de 2017.

Estiveram presentes na cerimónia da entrega 
os Diretores da F.P.F. Sr. Rui Manhoso e Sr. Júlio 

Vieira, o Presidente e o Vice-Presidente da A.F. 
Leiria, Prof. Manuel Nunes e Sr. João Marques, 
para além dos clubes e representantes das au-
tarquias.

XXV Jornadas Técnicas de Futebol

As XXV Jornadas Técnicas decorreram nos dias 
20 e 21 de abril no Auditório do IPDJ em Leiria. 
A abertura do evento foi feita pelo Presidente da 
A.F. Leiria, Prof. Manuel Nunes, tendo sido de se-
guida apresentadas as seguintes temáticas: “…
ajudar os jovens a definirem-se como jogadores, 
puxando pelo seu talento, como homens, incu-
tindo-lhes no espírito regras de conduta de alta 
competição…” pelo Coordenador da Formação 
do Sporting CP, Prof. Luís Dias, “Porque erram 
os árbitros de Futebol?” por Luciano Gonçalves 
Presidente da A.P.A.F., Prof. Rui Matos Professor 
no IPL e Fábio Veríssimo árbitro internacional, 
“Vivemos tempos que nos fazem refletir sobre 
as gerações vindouras” pelo Dr. Fernando Fer-
reira, Psicólogo e Treinador de Futebol, “O Fute-
bol sendo o desporto mais popular e praticado 
em Portugal, tem de deixar de ser visto apenas 
como rendimento, e passar a ser considerado 
como um medicamento capaz de prevenir saú-
de e bem estar dos seus praticantes”, pelo Dr. 
André Seabra – Professor da Portugal Football 
School, Diretor da Portugal Futebol School  e 
Treinador de Futebol, “No primeiro dia de treino: 
que contexto ia encontrar, que exercícios ia 
realizar, que conteúdos tinha de apresentar, 
que jogadores tinha à minha frente?” pelo Prof. 
Leonel Pontes, Treinador Profissional de Futebol. 

As XXV Jornadas Técnicas de Futebol contaram 
com a presença de 95 treinadores.
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Apresentação do single e videoclipe                        
“Infantes”

A Associação de Futebol de Leiria, no âmbito 
do programa inédito e inovador criado na épo-
ca 2015/16 com o nome “Saber Estar no Fute-
bol”, apresentou no dia 20 de abril de 2018, no 
Teatro Miguel Franco em Leiria, a música “Infan-
tes” da autoria de Xpressivo Lírico.

O Programa Saber Estar da A.F. Leiria tem como 
objetivo geral promover uma conduta exem-
plar e um ambiente harmonioso por parte de to-
dos os intervenientes de um jogo de futebol. Pre-
tende 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 papéis dos Atletas e 
Encarregados de Educação, como atores princi-
pais na interiorização de comportamentos.

Na época 2017/18 a A.F. Leiria contratou o com-
positor literário, intérprete e produtor musical 
Xpressivo  Lírico para compor uma música, no 
âmbito deste programa e é assim que surge “In-
fantes”, que foi apresentado oficialmente a 20 de 
abril de 2018.

A.F. Leiria presente no aniversário do Dino 
Clube - Desporto Cultura Santiago de Litém

No dia 20 de abril de 2018 o Dino Clube - Des-
porto Cultura Santiago de Litém – completou 20 
anos. Para celebrar, foi organizado um jantar no 

dia 21 de abril, onde a A.F. Leiria se fez represen-
tar pelo Presidente da Direção Prof. Manuel Nu-
nes e pelo Vice-Presidente da Direção Rui Gago. 

Plenário de Associações em Viseu

As Associações Distritais e Regionais de Futebol 
reuniram em Viseu no dia 21 de abril de 2018.

A reunião contou com a visita do Secretário de 
Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo 
Rebelo.

Nesta reunião, por proposta da A.F. Leiria, fo-
ram aprovados por unanimidade dos presentes 
a declaração sobre o atual clima de crispação e 
suspeição que se vive no Futebol Português e a 
proposta de atribuição do Cartão Branco à equi-
pa de Seniores Femininos de Futsal do Sport 
Lisboa e Benfica.

F.P.F. entrega diplomas do Curso Inicial de 
Formação de Dirigentes

No dia 21 de abril de 2018 foram entregues, no 
auditório do IPDJ em Leiria, os Diplomas aos Di-
rigentes que terminaram o Curso Inicial de For-
mação de Dirigentes.

Com a presença do Diretor da Portugal Foo-
tball School André Seabra, do Diretor da F.P.F. 
Júlio Vieira e do presidente da ANDIF Diamanti-
no Gonçalves, foram entregues os Diplomas do 
Curso que se realizou em Leiria entre 12 de de-
zembro de 2017 e 3 de abril de 2018.
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A A.F. Leiria presente no 46º aniversário do    
G.D.R. Serro Ventoso

O Grupo Recreativo do Serro Ventoso celebrou 
os seus 46 anos de atividade no dia 1 de maio de 
2018. Para festejar, o clube organizou um almo-
ço tendo a A.F. Leiria sido representada pelo Pre-
sidente da Direção Prof. Manuel Nunes e pelo 
Presidente do Conselho de Arbitragem Sr. Car-
los Amado. A F.P.F. também se fez representar 
pelo Diretor Sr. Júlio Vieira.

Festa do Futebol Feminino

A Festa do Futebol Feminino realizou-se no pas-
sado dia 9 de maio de 2018 no Campo da Char-
neca, Pousos.

A Festa decorreu ao longo da tarde, tal como 
nas edições anteriores, tendo estado presentes 
10 equipas, de Agrupamentos Escolares e de 
clubes filiados na A.F. Leiria, e mais de 100 ra-
parigas.

A.F. Leiria fez a sua 1ª transmissão em direto

O Sorteio e a Conferência de Imprensa da Final-
-Four da Taça Distrital de Futsal Masculino, no 
dia 14 de maio de 2018, foram transmitidos no 
Canal AF Leiria TV.

Estiveram presentes o Diretor da A.F. Leiria An-

tónio Silva e o colaborador Sandro Brito. Em re-
presentação da Academia da Caranguejeira o 
treinador Gonçalo Oliveira e o capitão de equipa 
Ricardo Costa, do GRAP o treinador Hélder Silva 
e o capitão de equipa Luíz Gama, do Núcleo SCP 
Pombal o treinador Nuno Marques e o capitão de 
equipa Denis Gonçalves, da URD Juncalense o 
treinador Pedro Rodrigues e o capitão de equipa 
Carlos Vieira. 

89º Aniversário da A.F. Leiria

A Associação de Futebol de Leiria comemorou 
no dia 20 de maio de 2018 o seu 89º Aniversário. 
Em data tão simbólica a A.F. Leiria felicita todos 
os seus Clubes filiados e abnegados Dirigentes 
por fazerem parte da Família do Futebol.

A.F. Leiria incentiva a realização de Estudos 
sobre o Futebol Distrital

A A.F. Leiria, à semelhança das épocas transa-
tas, incentivou a realização de estudos sobre o 
futebol distrital! Aos três trabalhos classificados 
em 1º, 2º e 3º lugar serão atribuídos prémios no 
valor de 500€, 300€ e 200€, respetivamente, na 
11ª Gala do Futebol Distrital.

C.M. Leiria promove Ciclo de Conversas      
Desportivas

No dia 25 de maio decorreu no Estádio Munici-
pal de Leiria o “Ciclo de Conversas Desportivas” 
uma iniciativa da C.M. Leiria, tendo o Presidente 
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Joel Calado, treinador da Biblioteca I.R.,       
distinguido pela A.F. Leiria
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um momento histórico de Fair Play.

Praticantes do INATEL integrados na FPF

Um protocolo histórico juntou duas das maio-
res organizações do futebol nacional. A F.P.F. e 
a Fundação INATEL chegaram a acordo para in-
tegrar os mais de 7 mil praticantes das competi-
ções de lazer e recreação da Fundação INATEL 
como praticantes federados. Este é um proto-
colo histórico entre duas das organizações que 
mais praticantes conglomeram em Portugal. Re-
corde-se que, ao longo dos últimos anos, a F.P.F., 
no cumprimento do decreto lei 45/2015 de 09 
de abril, já assinou protocolos de integração de 
praticantes informais de futebol e futsal similares 
com os municípios de Barcelos, Fafe, Santarém, 
Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Mirandela, 
Lisboa, Valpaços, Vila Franca de Xira, Madeira, 
Mafra, Sousel, Arouca, Sever do Vouga, Odive-
las, Cadaval, Torres Vedras, Abrantes, Sesimbra, 
Lisboa, Vagos, Estarreja, Vale de Cambra, Caste-
lo de Paiva, Espinho e Seixal, além de contratos 
programa de desenvolvimento desportivos com 
as autarquias de Pombal e Mealhada. Mais de 
dez mil praticantes de recreação, além dos sete 
mil agora anunciados,  já  foram integrados  na 
F.P.F..

Reunião com os clubes para certificação na 
F.P.F.

No dia 11 de junho, no Auditório A.F. Leiria, de-
correu uma reunião com os clubes para abordar 
a temática da Certificação dos Clubes na F.P.F.. 
Os clubes e as outras entidades recenseadas 
serão posteriormente avaliados em função da 
sua realidade. Este processo não permite, só por 
si, uma certificação de qualidade, limitando-se, 
nesta fase, a reconhecer a existência desses 
Clubes e Entidades no âmbito Federativo, clas-

sificando-as de acordo com o tipo de atividade 
e condições que proporcionam, permitindo o re-
gisto dos praticantes e a homologação das pro-
vas e atividades desenvolvidas.

Desta forma, a F.P.F. cumpre a vocação tutelar 
que lhe é conferida pelo Decreto-lei 45/2015, 
de 9 de abril, onde se pode ler que “compete 
à Federação Portuguesa de Futebol homologar 
os regulamentos aplicáveis, a fim de assegurar 
o respeito pelas regras de proteção da saúde e 
segurança dos participantes, bem como o cum-
primento das regras técnicas da modalidade, e 
encontra-se dependente da emissão de parecer 
ao abrigo do Regulamento de Homologação de 
Provas da F.P.F..”

Apenas as Escolas de Futebol e CBFF com re-
gisto definitivo na F.P.F. poderão submeter-se 
ou candidatar-se ao processo de Certificação, 
que vai iniciar-se no dia 1 de julho. Este registo 
e a eventual Certificação, além de responder às 
questões de natureza legal (DL 45/2015, 09 de 
abril), pode trazer enormes vantagens a todos os 
Clubes e Entidades envolvidas, como por exem-
plo o reforço do mecanismo de compensação fi-
nanceira e a credibilidade de uma avaliação qua-
litativa que permita assegurar o reconhecimento 
público no meio em que estão inseridas, através 
do cunho da Federação Portuguesa de Futebol.

Neste sentido, a F.P.F. conta com o apoio de to-
dos os clubes e Associações Distritais e Regio-
nais na divulgação e consciencialização da im-
portância de um processo que representa não 
apenas mais um passo no trabalho conjunto 
de desenvolvimento do futebol português, mas 
também um auxílio efetivo a todos os pais que 
pretendem fazer uma opção segura na hora de 
escolher uma Entidade onde os seus filhos pos-
sam praticar um desporto que se funde com a 
identidade do país.
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Caldas S.C. realiza Gala para comemorar o 
seu 102º Aniversário

A A.F. Leiria esteve presente na Gala do Cal-
das SC, realizada no âmbito da comemoração 
do 102º aniversário do clube. Em nome da A.F 
Leiria, esteve presente o Presidente da Direção 
Prof. Manuel Nunes. 

Burinhosa vence Taça Nacional de Juniores 
Sub-20

O Centro Cultura Recreio Desporto Burinho-
sa conquistou a Taça Nacional de Juniores 
Masculinos Sub-20. A final-four foi disputada 
em Mogadouro, Bragança, de 22 a 24 de junho 
de 2018. A esta brilhante vitória acresce o facto 
deste Clube ter ascendido ao Campeonato Na-
cional para a época 2018/2019.

Assembleias Gerais da A.F. Leiria

No passado dia 22 de junho de 2018, pelas 21h, 
foram realizadas duas Assembleias Gerais no 
auditório da A.F. Leiria.

Na Assembleia Geral Ordinária foram aprovados 
por unanimidade o Plano de Atividades e Orça-
mento para a época 2018/19 da A.F. Leiria. Na 
segunda Assembleia Geral, Extraordinária, foi 
conferida a posse a dois vogais do Conselho de 
Arbitragem: Carlos Frazão e Vera Rito.

Histórico de Jogos A.F. Leiria

A Associação de Futebol de Leiria está a orga-
nizar uma base de dados com os resultados de 
todos os jogos oficiais disputados pelos clubes 
do distrito de Leiria desde a sua fundação, em 20 
de maio de 1929.

Mas, a recolha das informações necessárias está 
muito condicionada pela necessidade de recor-
rer, principalmente nas duas primeiras décadas, 
a fontes não oficiais. No arquivo da A.F. Leiria, só 
a partir da época de 1938/39 começam a existir 
boletins de jogo.

Mesmo assim, foi decidido começar a publicar 
a informação recolhida até este momento e so-
licitar aos clubes e adeptos interessados a sua 
contribuição para este trabalho com o envio 
de informações complementares, correções ou 
simples dúvidas para o endereço de correio ele-
trónico gabineteapoio@afleiria.com.

Esclarece-se que esta primeira fase de recolha e 
apresentação de dados termina no ano de 1976 
quando o número de jogos aumentou exponen-
cialmente como resultado da integração nas pro-
vas da A.F. Leiria de dezenas de clubes que, até 
aí, disputavam apenas torneios não oficiais.

Poderá consultar o histórico de jogos no nosso 
site através da área de competições, indo ao his-
tórico.




