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Editorial

OS CAMPEÕES DO FUTEBOL DISTRITAL – VII GALA

“O futebol nasceu na rua. Sem escolher sexo, raça ou religião. A bola passou de minha a tua. 
E hoje o mundo partilha esta paixão. De brincadeira de criança, ao envolvimento de multi-
dões, a bola tornou‐se uma esperança, para as velhas e novas gerações. É alegria, é satisfa-
ção… A todos enche os olhos de emoção. Ver um golo da nossa seleção. Também em Lei-
ria, o futebol é vivido com alegria. É a glória deste desporto, que nos trás aqui neste dia!”

Este poema da autoria da nossa Colaboradora, Vera Catarino, escrito para a Gala de 2013, tal-
vez seja a melhor forma de iniciar este editorial, porque, no fundo, retrata duma forma simples 
aquilo que verdadeiramente une a família do futebol em Leiria: Uma grande paixão pelo futebol.

A edição da sétima revista os “CAMPEÕES DO FUTEBOL DISTRITAL”, e a realização da VII GALA, en-
cerra uma singela homenagem aos nossos Clubes e a todos os Agentes Desportivos do distrito de Lei-
ria. Não se trata de mais uma Gala, este é o nosso momento, em que todos juntos celebramos o trabalho 
desenvolvido ao longo da última época desportiva e procuramos dignifi car e honrar o futebol distrital.
Somos com orgulho a maior Instituição Desportiva do distrito de Leiria, com cerca de 140 Clubes fi liados, mais 
de 10.000 atletas e cerca de 700 equipas inscritas. Esta realidade, é a melhor forma  de homenagear os fundadores 
da AFL e todos os Agentes Desportivos que ao longo dos anos escreveram as páginas brilhantes da nossa história.

A edição desta revista e a realização da VII GALA, é uma homenagem aos Campe-
ões do Futebol Distrital, mas também pretende perpetuar o passado, honrar o presen-
te e contribuir para a dignifi cação do Movimento Associativo, como verdadeira escola de cidadania.

Nas páginas seguintes, podem recuar no tempo, sentir emoções, reavivar memórias, soltar uma lágrima ou um 
sorriso, apenas não faz sentido fi car indiferente perante a enorme movimentação desportiva concretizada na épo-
ca 2013/2014, que certamente enche de orgulho todos os Clubes e Agentes Desportivos que a tornaram possível.

É devido ainda uma palavra de reconhecimento a todas as entidades e pessoas que ao longo do tem-
po têm prestado relevantes serviços ao futebol distrital: Os Municípios do distrito de Leiria, patrocinado-
res e funcionários da AFL. Todavia, conhecemos bem a realidade do futebol distrital e o contexto que vi-
vemos, por isso, assumimos perante todos os Clubes e Agentes Desportivos a nossa determinação e 
empenho em trabalhar todos os dias no sentido de ajudar a ultrapassar os problemas e as difi culdades.

Conscientes da enorme responsabilidade que abraçámos, no respeito pela nossa história, va-
mos continuar a honrar o passado, procurando dignifi car o presente, transmitindo às gera-
ções vindouras as causas e valores do Movimento Associativo. Com muito trabalho, união de es-
forços, solidariedade e empenho, certamente, vamos estar à altura das nossas responsabilidades.

Viva o Futebol Distrital de Leiria – Com muito Fair Play e Paixão!       
  
         

           Júlio Vieira  
Presidente da Associação de Futebol de Leiria
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clubes do distrito de leiria com feito 
inédito nos campeonatos nacionais

Foram seis os clubes do distrito que se distinguiram nos Campeonatos Nacionais na época 2013/14. 

O Centro Recrea-
tivo Golpilheira foi 
Campeão Nacional 
de Futsal Feminino!

O Centro Cul-
tura Recreio 
Desporto da 
B u r i n h o s a 
foi Campeão 
Nacional da 2ª 
Divisão Futsal.

A União Amigos do Olho 
Marinho foi o vencedor 
de série do Campeonato
Nacional da 3ª Divisão – Futsal.
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O Grupo Desportivo
Cultural A-Dos-Francos foi o 
2º classifi cado do Campeonato
Nacional de Futebol Feminino.

O Núcleo Despor-
tivo Amigos Vidais 
de Futsal foi o 2º 
classifi cado da Taça
Nacional de Seniores 
Femininos – Futsal – 
e ascendeu ao Cam-
peonato Nacional.

A União Desportiva de Lei-
ria foi o 3º classifi cado da fase
fi nal do Campeonato
Nacional de Iniciados – Futebol.
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Os Campeões do Futebol Distrital

Vencedor Supertaça - Seniores Masc. - Futebol
Associação Desportiva Portomosense

Vencedor C.D. Divisão Honra e Taça Distrito de Leiria - Seniores Masc. - Futebol
Sporting Clube de Pombal
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Vencedor C.D. 1ª Divisão - Seniores Masc. - Futebol
Grupo Desportivo de Alvaiázere

Vencedor C.D. 1ª Divisão - Grupo B - Seniores Masc. - Futebol
Atlético Clube Avelarense
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Vencedor Campeonato Distrital e Taça Distrito Leiria - Seniores Fem. Futebol   
         Grupo Desportivo Cultural A-Dos-Francos

Vencedor C.D. Divisão Honra e Taça Distrito Leiria - Juniores Masc. Futebol  
Atlético Clube Marinhense
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Vencedor C.D. 1ª Divisão - Juniores Masc. Futebol       
        Associação Cultural de Carnide

Vencedor C.D. 1ª Divisão - Grupo B - Juniores Masc. Futebol 
   Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos
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Vencedor Campeonato Distrital - Juniores Fem. - Futebol 
 Grupo Desportivo Cultural A-Dos-Francos

Vencedor C.D. Divisão Honra e Taça Distrito de Leiria - Juvenis - Futebol
Grupo Recreativo Amigos da Paz
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Vencedor C.D. 1ª Divisão - Juvenis - Futebol
Grupo Desportivo de Peniche

Vencedor C.D. 1ª Divisão - Grupo B - Juvenis - Futebol
Caldas Sport Clube B
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Vencedor C.D. Divisão Honra - Iniciados - Futebol 
Sporting Clube de Pombal

Vencedor C.D. 1ª Divisão e C.D. 1ª Divisão - Grupo B - Iniciados - Futebol
EAS - Academia de Futebol da Marinha Grande
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Vencedor Taça Distrito Leiria - Iniciados - Futebol
Atlético Clube Marinhense

Vencedor Campeonato Distrital - Infantis Sub-13 - Futebol 
EAS - Academia de Futebol da Marinha Grande
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Vencedor Torneio Distrital - Grupo B - Infantis Sub-13 - Futebol 
Grupo Desportivo de Peniche

Vencedor Torneio Complementar - Grupo A - Infantis Sub-13 - Futebol 
Sporting Clube de Pombal
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Vencedor Supertaça - Seniores Masc. - Futsal
Associação Cultural e Desportiva de Igreja Velha

Vencedor C.D. Divisão Honra - Seniores Masc. - Futsal
Academia - Associação Desportiva da Caranguejeira 
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Vencedor C.D. 1ª Divisão - Seniores Masc. - Futsal
Associação Desportiva e Recreativa da Mata

Vencedor C.D. 1ª Divisão - Grupo B - Seniores Masc. - Futsal
Centro Recreativo Popular Ribafria
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Vencedor Taça Distrito Leiria - Seniores Masc. - Futsal
Centro Cultural Desportivo Social Casal Velho

Vencedor C.D. 1ª Divisão e Taça Distrito Leiria - Seniores Fem.  - Futsal
Núcleo Desportivo Amigos Vidais Futsal
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Vencedor C.D. 1ª Divisão - Grupo B - Seniores Fem. Futsal     
Grupo Desportivo Ilha

Vencedor Torneio Complementar - Seniores Fem.  - Futsal
Núcleo Sportinguista de Pombal
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Vencedor Campeonato Distrital e Taça Distrito Leiria - Juniores Masc. - Futsal
Núcleo Sportinguista de Leiria

Vencedor Campeonato Distrital - Grupo B - Juniores Masc. - Futsal
Centro Cultural Desportivo Social Casal Velho
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Vencedor Torneio Complementar - Grupo A - Juniores Masc. - Futsal   
          Casa do Benfi ca de Caldas da Rainha

Vencedor Campeonato, Taça e Torneio de Abertura Juniores Fem. - Futsal   
      Associação Cultural Recreativa Desportiva do Louriçal
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Vencedor Campeonato Distrital - Juvenis - Futsal
Associação Cultural Recreativa Desportiva Louriçal

Vencedor C.D. - Grupo B - e Torneio Complementar - Grupo A - Juvenis - Futsal
Atlético Clube de Leiria
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Vencedor Taça Distrito Leiria - Juvenis - Futsal         
Núcleo Sportinguista de Leiria

Vencedor Campeonato Distrital - Iniciados - Futsal
PAC - Peniche Amigos Clube
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Vencedor Campeonato Distrital - Grupo B - Iniciados - Futsal
Associação Recreativa Cultural Catarinense

Vencedor Taça Distrito Leiria - Iniciados - Futsal
Associação Recreativa Pederneirense
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Vencedor Campeonato Distrital A.F.L./Global ID - Infantis - Futsal
                             Dino Clube

Vencedor Campeonato Distrital - Grupo B - Infantis - Futsal
                           PAC - Peniche Amigos Clube
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Taça Disciplina

Classifi cação

 

SENIORES MASCULINOS – FUTEBOL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º     GD ALVAIÁZERE        10                     ---                        ---
2º    GD PELARIGA        15                     32                        ---
3º    GDR BOAVISTA        15                     24                        ---

JUNIORES MASCULINOS – FUTEBOL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º    GD ILHA                       4                     ---                        ---
2º    ACD CASEIRINHOS       5                     ---                        ---
3º    LG CHÃO COUCE          7                     ---                        ---

JUVENIS MASCULINOS – FUTEBOL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º    GD ILHA                      0                    ---                        ---
2º    GD GUIENSE         2                    ---                        ---
3º    GRAP / POUSOS “A”       4                       27                        36

INICIADOS MASCULINOS – FUTEBOL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º EAS – ACAD. FUT. “A”      0                    28                        ---
2º SCL MARRAZES “A”        0                    25                        ---
3º GD ATOUGUIENSE        0                    23                        37

APOIO:

APOIO:

APOIO:

APOIO:

SENIORES FEM – FUTEBOL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º G.D.R. BOAVISTA             0                    19                        ---
2º U.R. BÁRRIO                     0                    18                        ---
3º F.C. BELENENSES        0                    16                        ---
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SENIORES MASCULINOS – FUTSAL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º ACRDM D. MARIA        2                    28                        ---
2º AR PEDERNEIRENSE      2                    27                        ---
3º ADF ALVORNINHA        4                    27                        ---

JUNIORES MASCULINOS – FUTSAL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º C. BENF. CALDAS        0                    28                        ---
2º UR MIRENSE                     0                    24                        ---
3º UA OLHO MARINHO     2                    26                        ---

JUVENIS MASCULINOS – FUTSAL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º CCRD BURINHOSA        0                    31                       ---
2º NÚC. SPORT. LEIRIA        0                    24                       17
3º DINO CLUBE                     0                    24                       13

INICIADOS MASCULINOS – FUTSAL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º UD SANT. GUARDA         0                    24                       ---
2º ADA RIBEIRA SIROL        0                    19                       ---
3º SCE BOMBARRALENSE  2                    21                       ---

SENIORES FEMININOS – FUTSAL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º CPR POCARIÇA         0                    30                       ---
2º CCR DOM FUAS         0                    23                       ---
3º NDA VIDAIS FUTSAL      0                    22                       ---

JUNIORES FEMININOS – FUTSAL
CLASS. CLUBE PONTOS Nº JOGOS Nº JOG. UTIL.
1º ACRD LOURIÇAL         0                    30                       13
2º A. CARANGUEJEIRA       0                    30                       12
3º GD ILHA                      0                    29                       ---
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Seleções Distritais

Seleção Distrital
Sénior Masculina

Futebol

Torneio Regiões/UEFA

O torneio de apuramento do 
Torneio Regiões da UEFA, Se-
niores em Futebol, realizou-se 
de 8 a 10 de novembro de 2013 
em S. Pedro do Sul, Viseu, e foi 
uma organização da A.F. Vi-
seu em cooperação com a F.P.F..
A A.F. Leiria por sorteio inte-
grou o grupo 2 com as AF’s Vi-
seu, Guarda e Coimbra. Os jogos 
foram realizados em S. Pedro do 
Sul, Vouzela e Oliveira de Frades.

No primeiro jogo realizado em S. 
Pedro do Sul na manhã de sábado, 
contra a congénere de Viseu, a nossa 
seleção realizou um bom jogo, com 
domínio tático, sendo escasso o re-
sultado fi nal face às oportunidades 
criadas. Nas grandes penalidades 
obrigatórias perdemos por 4–3.

No segundo jogo, realizado na tar-
de de sábado em Vouzela, com a 
A.F. Coimbra procurámos através 
de um jogo agressivo consolidar 
a nossa passagem à fase seguinte, 
criámos imensas ocasiões de golo 
mas não fomos efi cazes e por isso 
fomos penalizados frente a uma 
equipa combativa e com qualidade 
competitiva. Na marcação de gran-
des penalidades perdemos 4–3.
 
O terceiro jogo, realizado de novo 
em S. Pedro do Sul na manhã de do-
mingo era para nós decisivo e em-
bora dependêssemos do resultado 
do outro jogo, a equipa demons-
trou caráter, determinação e vonta-
de que consolidou num jogo contra 
uma equipa muito combativa e de-
masiado agressiva. Marcámos qua-

tro golos e fi cámos apurados para 
disputar a fase fi nal do torneio.

Resultados:
A.F. Viseu x A.F. Leiria 0-1
A.F. Guarda x A.F. Coimbra 0-0 
    
A.F. Viseu x A.F. Guarda 2-0
A.F. Leiria x A.F. Coimbra 0-1
 
A.F. Viseu x A.F. Coimbra 2-2
A.F. Leiria x A.F. Guarda 4-0
   
A comitiva de Leiria foi constitu-
ída pelo diretor Sr. Rui Gago, pe-
los treinadores Paulo Santos, Nuno 
Joaquim e Luis Vasco, pelo mas-
sagista Fernando Carreira e Co-
ordenador Técnico Paulo Ribeiro.
Os jogadores presentes foram Sér-
gio Nobre, Luis Lagoa, Ricardo 
Pontes, Ivo Ribeiro, Jordan Santos, 
João Silva, Mário Henriques, Nel-
son Brites, Fábio Mateus, Valter 
Ferreira, Ruben Martins, Diogo 
Soares, Ruben Pereira, Paulo Se-
medo, Tiago Ferreira, Hugo Meca, 
Cristiano Matos e Bruno Daniel.

O brio da representação da A.F. 
Leiria foi compensado no apu-
ramento para a Fase Final com 
as AF’s de Braga, Beja e Setúbal a 
realizar no Estádio Nacional em 
Lisboa. Presentes no Torneio es-
tiveram, em representação da 
F.P.F. o treinador Rui Caçador e 
Carlos Pedro, chefe do Depar-
tamento das Seleções Jovens.

Fase Final do
Torneio Regiões/UEFA

A Fase Final do Torneio Regiões 
da UEFA, Seniores em Futebol, re-
alizou-se entre 3 e 5 de janeiro de 
2014, em Oeiras, Estádio Nacional, 
e foi uma organização da F.P.F..

O primeiro jogo foi realizado no 
campo sintético do Complexo do 
Jamor, na manhã de sábado, sob 
chuva constante e bastante ven-
to, contra a congénere de Beja. A 
nossa seleção realizou um jogo 
muito positivo, com domínio tá-
tico, tendo desperdiçado algumas 
oportunidades. Nas grandes pe-
nalidades obrigatórias perdemos 
por 5-4. No outro jogo, Setúbal 
e Braga empataram a uma bola.

No segundo jogo, realizado na 
tarde de sábado no campo nº 3, 
relvado natural, com a A.F. Braga 
procurámos através de um jogo 
agressivo ganhar vantagem à equi-
pa de Braga que sabíamos ter um 
grupo fi sicamente forte e tecnica-
mente competente. Num jogo de 
muita luta e escassas oportunida-
des de golo, vencemos com mérito 
fruto da estratégia tática defi nida e 
do excelente comportamento dos 
jogadores. Na marcação de gran-
des penalidades perdemos 5–3.

Seleção Distrital de Leiria - Sénior Masculina - Futebol



282828
28

O terceiro jogo foi decisivo, rea-
lizado na manhã de domingo de 
novo no campo nº 3, a A.F. Leiria 
foi a única seleção que não jogou 
no relvado principal do Estádio 
Nacional, era para nós decisi-
vo pois teríamos de vencer a boa 
equipa de Setúbal. A nossa equipa 
demonstrou caráter, determinação 
e vontade e fruto da efi cácia ofen-
siva e da estratégia tática defi nida 
voltamos a superiorizar-nos, num 
jogo contra uma equipa tecnica-
mente competente que explorava 
muito bem os corredores laterais. 

Marcámos em momentos deci-
sivos, a meio do primeiro tempo 
e no início da segunda parte, fa-
tor que galvanizou a nossa equipa 
que soube guardar a vantagem e 
assim ser justa vencedora do Tor-
neio Regiões UEFA, estando apu-
rada para representar Portugal na 
próxima fase de apuramento, em 
setembro, na Bósnia-Herzegovina. 

Resultados:
A.F. Leiria x A.F. Beja 0-0
A.F. Braga x A.F. Setúbal 1-1

A.F. Braga x A.F. Leiria 0-1
A.F. Setúbal x A.F. Beja 3-2

A.F. Braga x A.F. Beja 4-1
A.F. Setúbal x A.F. Leiria 0-2 

A comitiva de Leiria foi constitu-
ída pelo diretor Sr. Rui Gago, pe-
los treinadores Paulo Santos, Nuno 
Joaquim e Luis Vasco, pelo mas-
sagista Fernando Carreira e Co-
ordenador Técnico Paulo Ribeiro.
Os jogadores presentes Sérgio No-
bre, Luis Lagoa, Ricardo Pontes, Sér-
gio Neves, Alexandre Longo, Cris-
tiano Rodrigues, Mário Henriques, 
Nelson Brites, Fábio Mateus, Valter 
Ferreira, Ruben Martins, Diogo 
Soares, Ruben Pereira, Paulo Se-
medo, Tiago Ferreira, Hugo Meca, 
Cristiano Matos e Bruno Daniel.

A audácia e orgulho que colocamos 
na representação da A.F. Leiria foi 
compensado com a vitória no Tor-
neio Regiões UEFA, o primeiro que 
a A.F. Leiria vence a nível Nacional. 
Esta vitória carrega maior res-
ponsabilidade para todos pois 
em setembro teremos de repre-
sentar Portugal, competindo na 
Bósnia, contra o representante 
deste país e também os represen-
tantes da Itália e da Bielorrússia.  

No sábado a comitiva de Leiria 
contou com a presença do vi-
ce-presidente Prof. Manuel Nu-
nes, também presente no do-
mingo e do diretor Vitor Pereira. 
Entre o público presente tam-
bém realce para a presença de 
alguns familiares de jogadores.

Seleção Distrital
Sub-16 Feminina

Futebol

XIII Torneio
Interassociações

O XIII Torneio Interassociações 
de Futebol Feminino Sub/16, 
realizou-se de 14 a 18 de abril 
em Fátima/Entroncamento, 
foi uma organização da F.P.F. 
com o apoio da A.F. Santarém.
A A.F. Leiria por sorteio integrou 
no grupo E de apuramento com as 

congéneres de Coimbra e Setúbal.

No primeiro jogo a equipa não foi 
feliz, pois logo no primeiro minuto 
de jogo estava a perder com a A.F. 
Coimbra, chegando ao resultado 
2-0. Fruto de uma segunda parte 
muito agressiva a equipa empatou 
o jogo, mas no último minuto uma 
ingenuidade deu grande penalida-
de contra nós e a vitória a Coimbra. 

No segundo jogo, contra Setú-
bal, a equipa voltou a entrar de 
forma decidida e conseguiu um 
excelente resultado de 3-0 que 
nos abria expectativas para ser-
mos uma das melhores segun-
das classifi cadas e passar aos oi-
tavos de fi nal da competição.
 
Nos oitavos de fi nal jogamos contra 
a A.F. Vila Real, equipa agressiva e 
que muito lutou na primeira parte, 
facto que levou a nossa equipa a um 
jogo pouco conseguido e fruto de 
alguns erros defensivos, sofremos 
dois golos de pontapé de canto, a 
equipa foi afastada das meias fi nais.

No jogo seguinte, para agrupar 
do 5º ao 8º lugar, apesar do exce-
lente futebol praticado, de termos 
melhorado muito a nossa atitu-
de coletiva e comportamentos 
individuais não fomos além de 
um empate. Infelizes nas gran-
des penalidades passamos para 
a disputa do 7ª ou 8º classifi cado.

Seleção Distrital de Leiria - Sub-16 Feminina - Futebol
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No último jogo da competição, a 
equipa voltou a registar um bom 
desempenho, voltou a subir a qua-
lidade do jogo praticado e fruto 
da atitude competitiva forte con-
seguimos o bom resultado de 2-0.
Não sendo a classifi cação fi -
nal de excelência, é meritória.

O torneio foi vencido pela A.F. Al-
garve que na fi nal derrotou a A.F. 
Braga por 1-0. Realçar que a A.F. 
Braga em dois anos sucessivos al-
cançou a segunda posição e a A.F. 
Algarve não tendo futebol femi-
nino alcançou um feito histórico.

Classifi cação:
1º A.F. Algarve
2ª A.F. Braga
3º A.F. Coimbra
4º A.F. Vila Real
5ª A.F. Aveiro
6º A.F. Santarém
7º A.F. Leiria
8º A.F. Viseu
9º A.F. Madeira
10º A.F. Lisboa
11º A.F. Guarda
12º A.F. Viana do Castelo
13º A.F. Porto
14º A.F. Évora
15ª A.F. Setúbal
16º A.F. Bragança
17º A.F. Castelo Branco

As jogadoras que representaram 
a A.F. Leiria foram: Vânia Cam-
pos, Marta Vitorino, Margarida 
Sousa, Marina Santos, Mariana 
Ubaldo, Patrícia Domingos, Fili-
pa Rodrigues, Marisa Pataca, Ana 
Jorge, Juliana Domingues, Be-
atriz Oliveira, Mara Fernandes, 
Diana Costa e Mariana Teodósio.
Presentes acompanhando a equi-
pa, o diretor Vitor Pereira, as trei-
nadoras Luciana Garcia, Milene 
Ramos, Rita Almeida, o massa-
gista Fernando Carreira e o Co-
ordenador Técnico Paulo Ribeiro.

Seleção Distrital
Sub-14 Masculina

Futebol
O XIX Torneio “Lopes da Silva” In-
ter-associações “sub/14” realizou-
se de 21 a 28 de junho de 2014 na 
Costa da Caparica, Almada, Setúbal.
Este torneio em que partici-
pam as 22 associações distritais 
visa proporcionar aos jogadores 
a aquisição de experiência des-
portiva de exigência superior, 
num confronto desportivo cí-
clico, entre praticantes da me-
lhor qualidade no escalão etário.
A envolvência deste evento so-
cial relevante possibilita a apro-
priação de rituais, normas e 
condutas sociais próprios do con-
texto do futebol nomeadamente 
no domínio da integração social.

No primeiro dia de competição Lei-
ria jogou com a A.F. Horta no cam-
po Pepita na Trafaria, tendo venci-
do por 2-1, com o golo do triunfo 
a cair nos instantes fi nais de jogo 
mas a dar justiça ao resultado pois 
a A.F. Leiria dominou e controlou 
todo o jogo, não conseguindo ser 
efi caz na fi nalização durante todo 
o jogo em que dispôs de muitas 
ocasiões e ainda protagonizou um 
erro que facilitou o golo adversário.

O segundo jogo com a A.F. Via-
na do Castelo, realizado na Char-

neca da Caparica, foi a repetição 
do jogo anterior, domínio da A.F. 
Leiria, muitas ocasiões para mar-
car mas pouca efi cácia, e o resul-
tado a benefi ciar a equipa adver-
sária foi obtido no último lance 
do jogo, num auto golo resultante 
de um pontapé de canto contra.

O terceiro encontro realizado no 
mesmo campo colocou-nos frente 
a Aveiro, por norma equipa for-
te fi sicamente e que privilegia a 
posse de bola para depois procu-
rar surpreender as equipas adver-
sárias. O primeiro tempo foi de 
domínio repartido, com ocasiões 
para as duas formações, mas no 
segundo tempo, fruto da maior 
agressividade e compleição físi-
ca o domínio foi sendo consegui-
do pela A.F. Aveiro mas a grande 
oportunidade de ganhar pertenceu 
a Leiria no último minuto de jogo.

No quarto jogo, contra a congénere 
de Lisboa, a equipa realizou o pior 
jogo durante a competição, revelou 
uma atitude débil e amedrontada, 
fomos pouco agressivos e apenas na 
segunda metade do jogo consegui-
mos chegar junto da baliza adversá-
ria. Esta atitude menos conseguida 
levou-nos a ser goleados por 5 – 0. 

No último dia de competição para 
a equipa, jogámos com a A.F. Bra-
gança e a equipa deu uma resposta 
muito positiva, dominou o jogo, 

Seleção Distrital Sub-14 Masculina - Futebol
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manteve mais tempo a posse de 
bola e conseguiu uma vitória jus-
ta mas escassa face ao número 
de ocasiões para concretizar que 
não conseguimos materializar.

No cômputo geral a nossa partici-
pação foi positiva, duas vitórias um 
empate e duas derrotas, décimo 
primeiro lugar com sete pontos. 
Desportivamente a equipa apresen-
tou-se procurando construir o jogo 
de forma elaborada, com apoios 
constantes ao portador da bola e 
envolvências ora nos corredores 
laterais ora no corredor central.
O nosso jogo não foi estereotipado 
mas sim de liberdade criativa onde 
a tomada de decisão era da respon-
sabilidade do portador da bola e 
da envolvência no centro de jogo. 
Fomos em fase de ataque pouco 
efi cazes, umas vezes por inabi-
lidade outras por falta de maior 
efi ciência na execução dos gestos 
técnicos. Em termos defensivos 
a equipa jogou sempre em bloco, 
procurando ter as linhas juntas e 
pressionar os adversários em dois 
terços do campo, com excepção 
para o quarto jogo onde revela-
mos atitudes e comportamentos 
permissivos e de amedrontamento 
perante um adversário que nos era 
superior, mas não deveria ter alte-
rado os nossos comportamentos.
Participaram no torneio os joga-
dores Marco Freitas, Guilherme 
Serrão, Rodrigo Vieira, Miguel 
Cunha, Nuno Carreira, Duarte 
Coito, Leandro Santos, Alexandre 
Bem, Tomás Varandas, João Duar-
te, Tiago Marques, Rafael Roque, 
João Almeida, André Lima*, Ruben 
Brilhante, Alexandre Santos, Dio-
go Fiandeiro, e Miguel Oliveira*, 
sendo os jogadores com * de 2001.
A comitiva foi constituída pelo 
director Sr. Vitor Pereira, os trei-
nadores Paulo Santos, Nuno Jo-
aquim e Luís Vasco, o coorde-
nador técnico Paulo Ribeiro e o 
massagista Fernando Carreira.

 Seleção Distrital
Sub-21 Feminina

Futsal

Torneio Interassociações

O Torneio Interassociações, 
sub/21 Femininos em Futsal, re-
alizou-se de 1 a 3 de novembro 
em Ponte de Sôr e foi uma or-
ganização da A.F. Portalegre.
A A.F. Leiria por sorteio fi cou in-
tegrada no grupo 4 com a A.F. 
Lisboa e a A.F. Castelo Branco.

No primeiro jogo contra a congé-
nere de Lisboa a equipa assumiu 
uma atitude competitiva forte de 
disputado do jogo, o que resultou 
num jogo equilibrado e de incer-
teza quanto ao resultado fi nal. No 
primeiro tempo a equipa não foi 
feliz e atirou duas bolas ao poste 
sofrendo três golos nos erros come-
tidos. No segundo tempo a equipa 
voltou a assumir o jogo e chegou ao 
empate a poucos minutos do fi m. 
Mais uma vez uma bola no pos-
te retirou-nos a possibilidade de 
passar para a frente, e a equipa de 
Lisboa, com um ritmo mais com-
petitivo venceu nos minutos fi nais.

No segundo jogo com a A.F. Cas-
telo Branco procurámos corrigir 
os erros detetados no jogo ante-

rior e através de maior agressi-
vidade competitiva dominámos 
por completo o jogo e vencemos 
com facilidade a frágil equipa 
de Castelo Branco por sete a um.
Não tendo conseguido ser a me-
lhor segunda classifi cada, fruto 
do empate entre Setúbal e San-
tarém, quem vencesse este jogo 
teria de defrontar Lisboa, fomos 
jogar com a equipa da casa a dis-
puta da melhor equipa não apura-
da para as meias fi nais. Vencemos 
com facilidade por sete a zero.
 
Resultados:
A.F. Lisboa x A.F. Leiria 5-3 
A.F. LeiriaxA.F.Castelo Branco 7-1
A.F. Leiria x A.F. Portalegre 7-0

Ficaram apuradas para a Fase Fi-
nal as seleções de Lisboa e Setúbal.
A comitiva de Leiria foi constitu-
ída pelo director Sr. Vítor Pereira, 
pelos técnicos, Jorge “Xana” Bran-
co e Teresa Jordão, pelo Massa-
gista Fernando Carreira e Coor-
denador Técnico Paulo Ribeiro.
As jogadoras presentes foram: 
Jessica Coelho, Fabiana Silva, 
Sara Pereira, Beatriz Santos, Ra-
quel Marques, Ana Ferreira, Ma-
ria Jerónimo, Jessica Fernandes, 
Cristina Ferreira, Ana Gabriel, 
Justine Santo e Anita Santos.
Presente no último dia esteve o 
selecionador nacional Jorge Braz.

Seleção Distrital de Leiria - Sub-21 Feminina - Futsal
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Seleção Distrital
Sub-18 Masculino

Futsal

Torneio Interassociações

O Torneio Interassociações Sub/18 
Masculinos em Futsal, realizou-se 
de 27 a 29 de dezembro de 2013 em 
Carcavelos, foi uma organização da 
A.F. Lisboa com o apoio da F.P.F..
A Associação de Futebol de Lei-
ria por sorteio integrou o gru-
po 6 de apuramento com a 
A.F. Setúbal e a A.F. Coimbra. 
Os jogos deste grupo foram 
realizados no Pavilhão Des-
portivo dos Lombos, no Alto 
dos Lombos em Carcavelos.

No primeiro jogo contra a con-
génere de Setúbal, alcançamos 
um resultado excelente fruto de 
muita concentração defensiva e 
grande capacidade de constru-
ção ofensiva em que revelamos 
efi cácia na fi nalização.  

O segundo jogo, jogado no espa-
ço de poucas horas, embora te-
nhamos começado bem, a equipa 
não conseguiu manter a concen-
tração defensiva e os muitos er-
ros penalizaram-nos no resultado 
fi nal. Novamente a capacidade 
de organização de jogo ofensivo, 
a entrega ao jogo aliada da efi cá-

cia na fi nalização levaram a equi-
pa à vitória após longo período 
do jogo sempre em desvantagem.

No jogo das meias-fi nais que dita-
va o apuramento para a fase fi nal 
deste torneio, contra a A.F. Al-
garve, embora não tenhamos en-
trado no jogo bem, começamos 
a vencer, mas não conseguimos 
aumentar a vantagem e fomos pe-
nalizados com a efi cácia do ad-
versário nos nossos erros defen-
sivos. O jogo terminou empatado 
e na marcação de grandes pena-
lidades venceu o Algarve por 2-1.
    
Resultados:
A.F. Leiria x A.F. Setúbal 5-0
A.F. Coimbra x A.F. Leiria 6-7 
A.F. Leiria x A.F.Algarve 4-4 gp1-2  
   
A comitiva de Leiria foi constitu-
ída pelo director Sr. Vítor Perei-
ra, pelos técnicos, Kitó Ferreira e 
Jorge “Xana” Branco, pelo massa-
gista Fernando Carreira e Coor-
denador Técnico Paulo Ribeiro.
Os jogadores presentes foram: 
Bruno Coutinho, Ricardo Pa-
checo, Henrique Ferreira, Gon-
çalo Queiroz, Ricardo Bárbara, 
Raphael Sousa, Gerson Ribeiro, 
João Fernandes, David Gonçal-
ves, Micael Fernandes, Pedro 
Dias e Cristiano Marques.

Presentes durante o torneio esti-

veram os selecionadores nacionais 
Jorge Braz e José Luis Mendes que 
assistiram aos jogos, para a consti-
tuição da Seleção Nacional Sub/18. 

 

Seleção Distrital de Leiria - Sub-18 Masculina - Futsal



323232
32

Seleção Distrital
Sub-16 Masculino

Futsal

Torneio Interassociações

O Torneio Interassociações Sub/16 
Masculinos em Futsal, realizou-
se de 21 a 23 de fevereiro de 2014 
na Figueira da Foz, Coimbra e foi 
uma organização da A.F. Coimbra.
A A.F. Leiria por sorteio integrou 
o grupo 3 de apuramento com 
a A.F. Vila Real e a A.F. Viseu. 
Os jogos realizaram-se no Pa-
vilhão Cristina Torres, na Fi-
gueira da Foz e no Pavilhão do 
Vilaverdense em Vila Verde.

A A.F. Leiria realizou o primeiro 
jogo contra a congénere de Vila 
Real. Foi um jogo inicialmente re-
partido mas fruto de uma atitude 
competitiva forte, muita concentra-
ção defensiva e capacidade de cons-
trução ofensiva, alcançamos um 
resultado excelente que peca por-
que revelamos pouca efi cácia na fi -
nalização. Resultado fi nal 5-0. 

O segundo jogo, jogado na manhã 
de sábado contra Viseu, a equipa 
manteve inicialmente a mesma 
atitude e embora tenhamos co-
meçado bem, não conseguimos 
manter concentração defensiva e 

muitos erros defensivos penaliza-
ram-nos no resultado fi nal. Nova-
mente revelamos boa capacidade 
na organização do jogo ofensivo, 
entrega ao jogo, mas pouca efi -
cácia na fi nalização o que se re-
fl etiu no resultado fi nal de 3-2.

Não conseguindo ser segundos 
melhores pelos expressivos re-
sultados de outros grupos, falha-
mos as meias-fi nais que ditava o 
apuramento para a fase fi nal, e 
jogamos o 5º lugar contra a A.F. 
Coimbra. Entramos bem no jogo, 
começamos a vencer, mas não 
conseguimos aumentar a vanta-
gem por inefi cácia ofensiva e fo-
mos penalizados com a efi cácia 
do adversário e os nossos erros 
defensivos. Conseguimos virar o 
resultado desfavorável e ganhar 
no último minuto do jogo por 5-4.

Resultados:
A.F. Leiria x A.F. Vila Real 5-0 
A.F. Leiria x Viseu 2-3  
A.F. Leiria x A.F. Coimbra 5-4  
 
A comitiva de Leiria foi constituída 
pelos diretores Sr. Vítor Pereira e Sr. 
Rui Gago, pelos técnicos, Kitó Fer-
reira e Jorge “Xana” Branco, pelo 
massagista Fernando Carreira e Co-
ordenador Técnico Paulo Ribeiro.

Os jogadores presentes foram: 
Tomé Cordeiro, Ruben Rito, Da-
vid Costa, Francisco Sousa, Tiago 
Pereira, Claudio Oliveira, Francis-
co Jorge, Randy Santos, Francisco 
Pereira, Gustavo Ribeiro, Alexan-
dre Oliveira e Miguel Macedo.

Na reunião realizada com a pre-
sença dos selecionadores nacionais 
Jorge Braz, José Luis Mendes e Pe-
dro Palas, que assistiram a alguns 
jogos, soubemos que este trabalho 
é para prolongar-se até aos sub/20, 
que dentro de três anos a UEFA 
vai dar inicio a uma competição 
ofi cial para este escalão, e as obser-
vações visam dar início aos traba-
lhos da Seleção Nacional Sub/17.

Seleção Distrital de Leiria - Sub-16 Masculina - Futsal
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Ao longo dos últimos anos, temos 
assistido a uma evolução signi-
fi cativa da arbitragem nacional, 
bem como a profundas alterações 
no sentido de serem assegura-
das as melhores condições pos-
síveis ao seu desenvolvimento.

Em 2012, face à aprovação do nono 
Regulamento de Arbitragem da 
F.P.F., à implementação do Plano 
Nacional de Formação, coordena-
do pela Academia de Arbitragem 
da F.P.F., e à reestruturação dos 
Quadros de Árbitros da F.P.F., de-
corrente da alteração dos quadros 
competitivos dos campeonatos na-
cionais, o Conselho de Arbitragem 
da Associação de Futebol de Leiria, 
com o apoio, empenho e dedicação 
dos árbitros e de toda a estrutura 
de arbitragem, desenvolveu e im-
plementou um plano de trabalho 
de adaptação aos novos concei-
tos de Mais e Melhor Arbitragem.

Na execução deste novo paradig-
ma de arbitragem, na Época de 
2013/2014, o Conselho de Arbi-
tragem da A.F.L., conjuntamente 
com o Conselho de Arbitragem 
da F.P.F. e com o apoio da Direc-
ção da A.F.L. e de outras entidades 
públicas e privadas, organizou e 
acolheu, o V Fórum de Arbitra-
gem, que teve lugar no dia 12 de 
Outubro de 2013, em Alcobaça.

Os Fóruns de Arbitragem tiveram 
o seu começo no início de 2012 e 
visam repensar e reestruturar todo 
o sector da arbitragem, abran-
gendo áreas tão diversifi cadas 
como a captação e formação dos 
árbitros, sua avaliação e a regu-
lamentação de toda a actividade.

O V Fórum de Arbitragem con-
tou com a presença de elementos 
da Direcção da F.P.F., da A.F.L., da 
A.P.A.F, bem como de cada um dos 

Conselhos de Arbitragem Distri-
tais e Regionais, tendo nele estado 
representados todos os distritos do 
continente, bem como as Regiões 
Autónomas. Teve como tema de 
trabalho o Recrutamento e a Re-
tenção dos árbitros e foi por todos 
os participantes reconhecido como 
um evento de sucesso, encontran-
do-se já a ser implementadas a 
nível nacional algumas das direc-
trizes que dele emanaram e que 
certamente deixarão marcas dura-
douras na arbitragem e no futebol.

Na Época de 2013/2014, para além 
da formação contínua, teórico-prá-
tica o Conselho de Arbitragem da 
A.F.L. organizou um Curso de Ár-
bitros Nível 1, tendo fi cado aptos 
32 novos árbitros de Futebol e de 
Futsal, que foram já integrados nos 
respectivos quadros de árbitros.

Por fi m, como corolário da Época 
de 2013/2014 impõe-se realçar que 
volvidos cerca de 14 anos, a Asso-
ciação de Futebol de Leiria voltou a 
ter um seu fi liado promovido à ca-
tegoria C1 (1.ª Categoria Nacional). 
Com efeito, o “nosso árbitro” Fábio 
Veríssimo será o novo representan-
te da arbitragem leiriense junto do 
mais alto escalão de futebol nacio-
nal, fi cando assim Leiria represen-
tada por dois árbitros nesse escalão.

Conselho de Arbitragem

António Freitas
completa 45 anos de 

carreira na arbitragem.
António Freitas 
completou na 
época 2013/14, 
45 anos de ativi-
dade ao serviço 
da arbitragem.
Iniciou o seu 
percurso na 

época 1969/70, jubilou-se enquan-
to árbitro na época 1988/89 e se-
guiu como Observador Distrital. 
Depois surgiu o Futsal, e como 
eram precisos árbitros, António 
Freitas viu aqui uma oportunidade 
tornando-se árbitro desta moda-
lidade. Posteriormente transitou 
para o quadro de observadores 
da F.P.F. no qual se manteve até à 
época transata, dignifi cando a ar-
bitragem leiriense pelo país inteiro. 
Agora atingiu o limite de idade re-
gulamentar para Observador e ter-
minou mais uma etapa na contri-
buição para o desenvolvimento da 
arbitragem de Futsal, por jubilação.

Arbitragem

V Fórum da Arbitragem.

António Freitas
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Árbitros de Leiria
promovidos

No fi nal da época 2013/14 foram 
promovidos os seguintes árbitros:

Fábio Veríssimo, promovido à ca-
tegoria C1.

António Nobre, promovido à cate-
goria C2.

Eduardo Seco, promovido à cate-
goria C2 Futsal.

Inês Freitas, promovida à categoria 
C2 Futsal.

Vânia Roque, promovida à catego-
ria C2 Futsal.

Foi também promovido o obser-
vador Helder Correia à catego-
ria Observador Nacional Futsal.

Foram ainda indicados para 
os estágios  curriculares de 
acesso às categorias supe-
riores os seguintes árbitros:

André Moreira, indicado ao es-
tágio de elite nível 3 Futebol.

Nelson Pereira, indica-
do ao estágio de forma-
ção avançada nível 2 Futebol.

Paulo Ferrás, indicado ao estágio de 
formação avançada nível 2 Futebol.

Sebastien Braekel, indica-
do ao estágio de forma-
ção avançada nível 2 Futebol.

Daniela Roque, indicada ao estágio 
de formação avançada nível 2 Futsal.

Énio Pereira, indicado ao estágio de 
formação avançada nível 2 Futsal.

Daniela Roque

Énio Pereira

Fábio Veríssimo

António Nobre

Eduardo Seco

Inês Freitas

Vânia Roque

Helder Correia

André Moreira

Nelson Pereira

Paulo Ferrás

Sebastien Braekel
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Atletas
internacionais

Ao longo da época 2013/14 
foram cinco os jogadores/
as naturais do distrito de Lei-
ria que foram internacionais:

Rui Miguel Ferreira Castelhano 
- C.C.R.D. Burinhosa -   pela Se-
leção Sub-21 Masculina - Futsal.

Dionísio Humberto Rodri-
gues Agostinho - C.C.R.D. 
Burinhosa - pela Seleção 
Sub-21 Masculina - Futsal.

Carolina Pereira Ferreira - G.D.C. A-
Dos-Francos - pelas Seleções Sub-
17 e Sub-16 Femininas - Futebol.

Ana Sofi a Ferreira Jorge - F.C. 
Belenenses - pela Seleção 
Sub-16  Feminina - Futebol.

Liliana Silva Pinto Salema - 
C.R. Golpilheira - pela Sele-
ção Sénior Feminina - Futsal.

Jornadas Técnicas
No dia 26 de maio realizaram-
se as  XVII Jornadas Técnicas do 
Futsal intituladas “O Microciclo 
Semanal do Treino do guarda-re-
des” com a participação de Nuno 
Dias - treinador do Sporting C.P.  
- e de Raúl Oliveira - treinador 
de guarda-redes do Sporting C.P. 
Estas jornadas contaram  com   
uma centena de participantes.
A 31 de maio  decorreram as XVII 
Jornadas Técnicas do Futebol de-
nominadas “Planeamento e pe-
riodização do processo de treino” 
que contaram com a participação 
de Paulo Ribeiro - Coordenador 
Técnico da A.F. Leiria -, José Tava-
res - Treinador assistente da equi-
pa sénior do F.C. Porto - e Jorge 
Maciel - treinador assistente na 
equipa sénior do F.C. “Os Belenen-
ses”. Estas jornadas  tiveram cerca 
de duas centenas de participantes.

Encontros anuais de 
Benjamins

A anteceder as fi nais das Taças Dis-
trito de Leiria de Futebol e Futsal 
decorreram os encontros anuais 
de Benjamins, como é habitual.  O 
encontro anual de Benjamins de 
Futebol decorreu no dia 1 de junho 
no Estádio Municipal de Leiria e 
contou com a presença de 18 equi-

pas e 220 atletas. O encontro anual 
de Benjamins de Futsal decorreu 
no Pavilhão Gimnodesportivo da 
Nazaré e contou com a participa-
ção de 20 equipas e 180 atletas. 

Encontro anual de 
Traquinas

A 17 de maio decorreu na Bata-
lha o encontro anual de Traqui-
nas que contou com a participa-
ção de 77 equipas e 580 atletas. 

Torneios de Traquinas
Ao longo  da época 2013/14 decor-
reram sete encontros de Traquinas. 
No dia 1 de fevereiro participaram 
8 equipas com 80 jogadores no en-
contro na Martingança. A 22 de 
fevereiro participaram em Pombal 
11 equipas com 60 atletas. No dia 
8 de março participaram 11 equi-
pas com 63 atletas na Martingan-
ça. A 29 de março participaram 
12 equipas com 70 atletas na Ri-
bafria. No dia 12 de abril partici-
param no Casal Velho 5 equipas 
com 40 jogadores. No dia 26 de 
abril participaram na Carangue-
jeira 5 equipas com 28 atletas. A 
17 de maio participaram 25 atletas 
de 5 equipas no Sítio da Nazaré.

Futebol de Rua
 
Decorreram ao longo da época 
2013/14 nove encontros de futebol 
de rua, para o escalão de petizes. 
A 8 de dezembro participaram na 
Marinha Grande 24 equipas e 156 
atletas. No dia 15 de fevereiro par-
ticiparam em Alcobaça 15 equi-
pas e 85 atletas. Em março, no dia 
8 participaram em Alfeizerão 20 
equipas com 150 atletas e no dia 
22 estiveram presentes na Marinha 
Grande 20 equipas com 120 atletas. 

Artigos A.F. Leiria

Rui Castelhano

Dionísio Agostinho

Carolina Ferreira

Ana Jorge

Liliana Salema
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Em abril, no dia 5 participaram na 
Vieira de Leiria 11 equipas e 58 jo-
gadores e no dia 19 participaram 
na Maceirinha 7 equipas com 41 
atletas. Em maio no dia 3 partici-
param em Reguengo - Pombal - 7 
equipas com 49 atletas, no dia 17 
na Moita do Boi 13 equipas com 
66 jogadores e no dia 31, 26 equi-
pas com 162 atletas na Nazaré.
 

Encontros de futebol e 
futsal feminino

Na época 2013/14 decorreram 5 
encontros de futebol 5 feminino 
Sub-15. A 14 de dezembro em Va-
lado dos Frades com 9 equipas e 80 
atletas, a 25 de janeiro  na Maceiri-
nha com 10 equipas e 69 jogadoras, 
a 22 de março na Marinha Grande 
com 9 equipas e 61 atletas, a 25 de 
abril em Caldas da Rainha com 7 
equipas e 41 jogadoras e a 17 de 
maio em Alfeizerão com 8 equipas.
Decorreram também 6 encon-
tros de futsal feminino Sub-15. 
A 2 de novembro na Carangue-
jeira com 3 equipas e 20 atletas, a 
16 de novembro no Louriçal com 
5 equipas e 32 atletas, a 30 de no-
vembro na Redinha com 5 equi-
pas e 34 atletas, a 14 de dezembro 
na Caranguejeira com 4 equipas e 
24 atletas, a 18 de janeiro no Lou-
riçal com 3 equipas e 18 atletas e 
no encontro de 1 de fevereiro  par-
ticiparam 4 equipas e 26 atletas.

Estudos sobre
o futebol distrital

Na época 2013/14 participaram 
no concurso “incentivo à reali-
zação de estudos sobre o fute-
bol distrital” os seguintes tra-
balhos dos seguintes autores:
“A infl uência da ansiedade sobre 
as características hemodinâmicas 
em jogadores de futebol juvenil” 
de João Galrinho e Marco Batista;
“Fundamentos de aplicação do 
Scouting para a análise da di-
nâmica competitiva em fu-
tebol com recurso a soft ware 
qualitativo” de Marco Batista;
“Habilidades psicológicas na 
Seleção Distrital Sub-16 femi-
nina - motivação, concentra-
ção e ansiedade em contexto 
de treino e competição” de Ca-
tarina Lopes e Luciana Garcia.
Os vencedores serão conheci-
dos na VII Gala do Futebol Dis-
trital, na qual serão entregues os 
prémios no valor de 500€, 300€ e 
200€ aos trabalhos classifi cados 
em 1º, 2º e 3º lugar respetivamente.

Cartão de
jogador/dirigente

para a época 2014/15
Durante a época 2013/14 foi 
aberto novamente um concur-
so para a realização do desenho 
para o cartão de jogador e di-
rigente para a época 2014/15.
O vencedor deste concur-
so foi o Sr.  Tiago  Pinto.
O prémio, no valor de 
150€, será entregue na VII 
Gala do Futebol Distrital.

Cartão do vencedor Tiago Pinto que será utilizado na época 2014/15.
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DADOS EVOLUTIVOS DA A.F. LEIRIA

A evolução desportiva da A.F. Leiria na última década

A vida da A. F. Leiria já é longa, cheia de factos e acontecimentos que têm contribuído para a sua história. No 
entanto aquilo que tem sido marcante e digno de registo prende-se muito com a sua componente desportiva, 
isto é, a evolução ofi cial do número de clubes, equipas e jogadores. Deste modo, de seguida apresentamos um 
estudo que pretende caracterizar a evolução da A.F. Leiria.

Evolução do número de clubes

O número de clubes aumentou progressivamente até 2005/06, época em que atingiu o seu auge com 170 
clubes fi liados;
Na atual época a A.F. Leiria tem 135 clubes fi liados.
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Evolução do número de equipas

Desde 2003/04 que se tem verifi cado um crescimento geral do número de equipas, contudo é o Futebol 
Jovem que se destaca com um maior aumento de equipas inscritas;

Em 2013/14 o Futebol Jovem representa 81,5% do total das equipas inscritas.

O maior incremento registado nas últimas épocas foi nos escalões de Infantis, Benjamins, Traquinas e Peti-
zes;
Em 2013/14 estes quatro escalões representam 61,6% do total das equipas jovens.
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Evolução do número de jogadores

O número de praticantes jovens em 2013/14 cresceu 2,1% em relação à época anterior;
Em 2013/14 foram inscritos mais 4,8% de jogadores seniores relativamente a 2012/13;

Em 2013/14 os jovens representam 78,4% do total dos praticantes inscritos na A.F. Leiria.
O maior incremento na época 2013/14 regista-se nos escalões de Iniciados, Infantis e Benjamins;
Em 2013/14 estes três escalões representam 52,8% do total dos praticantes jovens.
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O Futebol registou em 2013/14 um decréscimo de 0,2% relativamente à época anterior, tendo atualmente 
7645 jogadores inscritos;
O Futsal registou em 2013/14 um aumento de 9,3% de atletas inscritos relativamente a 2012/13 registando 
presentemente 2773 atletas inscritos; 
Nessa época as variantes representavam o seguinte do total de jogadores inscritos:
Futebol - 73%; Futsal - 27%.

Na época desportiva de 2003/04 existiam 9464 praticantes ao passo que na época 2013/14 se verifi caram 
10418 atletas inscritos;
O incremento do número de praticantes deve-se principalmente ao aumento de atletas do sexo masculino, 
que em 2013/14 representam 94,7%, assim distribuídos:
Futebol com uma percentagem de 75,6%; Futsal com uma percentagem de 24,4%.



www.afl eiria.com

A A.F. Leiria vai representar Portugal na Bósnia e Herzgovina em
setembro!

A Seleção Distrital Sénior venceu pela primeira vez a fase nacional do 
Torneio Regiões UEFA!

É com orgulho, alegria e responsabilidade que a
A.F. Leiria irá representar Portugal! 

Calendário de Jogos:

25 setembro - Lacio (Itália) x A.F. Leiria

27 setembro - A.F. Leiria x ALF 2007 (Bielorússia)

29 setembro - NS Tuzla (Bósnia) x A.F. Leiria


