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

 

RETOMA DAS COMPETIÇÕES DE SENIORES 
 

Para conhecimento e devidos efeitos, comunicamos a todos os Clubes filiados e demais 
interessados as decisões tomadas pela Direção da AF Leiria, relativamente à retoma dos 
Campeonatos Distritais de Seniores que se encontram suspensos desde o dia 
14/janeiro/2021. 
 
No seguimento do teor da Resolução n.º 19/2021 de 13 de março do Governo Português, 
foram anunciadas as regras do levantamento das medidas de confinamento o que permitirá 
a partir do dia 19/abril de 2021 a retoma da atividade desportiva das modalidades de médio 
risco no futebol, futsal e futebol de praia, abrindo assim a possibilidade de serem reatadas 
as provas distritais suspensas em 14 janeiro de 2021. 
 
No sentido de encontrar a solução mais abrangente e adequada à nossa realidade, a 
Direção da AF Leiria levou a efeito várias reuniões com os Clubes, apresentando propostas 
e auscultando os mesmos, onde foi evidente o grande interesse manifestado por todos, 
através da apresentação de ideias e contributos em relação à possibilidade de retoma das 
competições, o que desde já apraz registar e agradecer. 
 
Ponderados todos os contributos, a Direção da AF Leiria entendeu, tendo em consideração 
o atual momento pandémico que vivemos, ser possível a decisão mais equilibrada e que foi 
maioritariamente expressa pelos Clubes sobre a retoma das suas competições. 
 
Neste contexto e dadas as condições especiais para a retoma das competições de seniores, 
a Direção da AF Leiria deliberou também remeter para todos os seus Órgãos Sociais para 
conhecimento as decisões constantes neste comunicado.  
 
Assim, atendendo que: 

 A presente época desportiva termina a 30 de junho de 2021; 
 As datas disponíveis para a realização de jogos e conclusão da época 2020/2021 é 

limitadora da apresentação de outras propostas diferentes da que foi indicada pela 
AF Leiria; 

 Foi expressa maioritariamente pelos Clubes presentes nas reuniões a concordância 
com a proposta apresentada pela AF Leiria;  

 AF Leiria terá de indicar Clubes seus representantes que na época 2021/2022, irão 
disputar Provas Nacionais organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol; 

 A Direção da AF Leiria, dentro das suas competências, atribuiu vários apoios a 
Fundo Perdido aos seus Clubes filiados para a retoma da atividade desportiva; 

 A Direção da FPF decidiu instituir um fundo de apoio, destinado a ajudar os Clubes 
das provas distritais que foram obrigados a suspender a sua atividade em janeiro de 
2021; 

 O Governo aprovou através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2021 
de 24/março o lançamento do Fundo de Apoio para a recuperação da Atividade 
Física e Desportiva no valor de 65 M€ para o Desporto em que 30 M€ destinam-se 
aos clubes desportivos no processo de retoma sob a forma de subsídio a fundo 
perdido, 5 M€ destinam-se ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas 
e 30 M€ numa linha de crédito para as Federações. 
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E após terem sido ponderados todos os contributos apresentados, a Direção da AF Leiria 
decidiu pela continuidade de todas as provas de seniores iniciadas, retomando a 
competição no momento da interrupção e concluindo a atividade desportiva na época 
2020/2021, a partir do dia 30/abril, apenas realizando uma volta do calendário geral, ficando 
os clubes em paridade ou semelhança competitiva e dando enfase ao mérito desportivo.  
 
Esta decisão é tomada face ao atual contexto, não deixando de ter em consideração o 
momento que ainda atravessamos devido à pandemia Covid-19, precavendo um eventual 
retrocesso no plano de desconfinamento governamental. 
 
Pretende assim a AF Leiria, de acordo com as determinações Governamentais, retomar as 
suas provas procurando minimizar o efeito da pandemia na vida associativa e desportiva 
dos seus Clubes filiados, dando uma imagem de esperança e ao mesmo tempo gerando 
expetativas nos que delinearam propósitos em atingir determinados objetivos. 
 
Tem a Direção da AF Leiria consciência de que as decisões tomadas não serão do agrado 
de todos os Clubes, no entanto, enquanto Órgão Executivo, assume a responsabilidade 
estatutária da decisão, depois de ter reunido e auscultado todos os Clubes participantes 
nas provas de seniores; 
 
Mais se verifica que não é viável submeter a audiência de interessados a alteração da 
norma supra referida uma vez que tal implicaria sempre a concessão de um prazo mínimo 
legal de 30 (trinta) dias úteis para o efeito, nos termos do artigo 100º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA) porquanto a época desportiva em curso termina a 
30.06.2021 e as competições têm de terminar antes da referida data. Torna-se, pois, 
urgente adotar a medida de modo que a mesma possa produzir o seu efeito útil ainda na 
época em curso verificando-se os requisitos previstos nas alíneas a) e b) do nº 3 do Artigo 
100º do CPA para a dispensa da realização de audiência prévia. 
 
Vivemos tempos extraordinários que justificam excecionais decisões tomadas num contexto 
de dificuldade extrema, pelo que, deliberou a Direção da AF Leiria nos termos e para os 
efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 de abril e no uso das suas 
competências estatutárias, retoma de calendário de acordo com o documento em anexo. 

  

  
 A Direção da A.F. Leiria 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 


