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INTRODUÇÃO  

 

O presente relatório apresenta a atividade desenvolvida na área da prática desportiva da 

Associação de Moita do Boi realizada durante o ano desportivo 2017/2018.  

Com o trabalho de uma equipa de pessoas ativas e empreendedoras e a ajuda de associados e 

amigos da nossa Instituição, levamos a cabo a missão a que nos propusemos.  

Cientes do caminho a seguir, o presente relatório revela ser o reflexo de um trabalho contínuo 

e conjunto, direcionado para a aproximação aos associados e famílias e para a consolidação e 

alargamento de um serviço de maior qualidade. 

 

ABRANGÊNCIA e PUBLICO-ALVO 

 

O centro de treinos da APSDRC, Campo de Futebol da Guarita, está localizado na Rua do 

Campo de Futebol – Moita do Boi – Freguesia de Louriçal – Concelho de Pombal.  

Este projeto é dirigido a todos os atletas, masculinos/femininos interessados na prática da 

modalidade de futebol a partir dos 4 anos de idade. 

O centro de treinos da APSDRC Moita do Boi encontra-se dividido em duas áreas distintas: a 

Escola de Futebol e a Equipa Sénior, que representa o culminar da formação desportiva uma 

vez que, a partir dos 18 anos, vão sendo integrados os atletas que frequentaram os diversos 

escalões de formação das escolas da região. 

A vertente desportiva continua a ser uma das maiores apostas da Associação, pois proporciona 

um forte veículo de comunicação com o exterior e um dinamismo diário de grande relevância. 

A época desportiva 2017/2018 trouxe novos atletas à modalidade do futebol, bem como 

grupos de pais que, semanalmente, fazem das instalações o seu ponto de encontro e de 

práticas desportivas. 
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ESCOLA DE FUTEBOL 

 

A escola de futebol, destinada à faixa etária a partir dos 4 até aos 18 anos, teve como linha 

estratégica principal garantir que as atividades socio desportivas correspondam ao propósito 

para o qual foi criada: incentivar e apoiar crianças, adolescentes e jovens na prática desportiva 

e no lazer, orientando-os a participar da cultura desportiva. 

 

EQUIPA DE FUTEBOL SÉNIOR 

 

A equipa sénior da Associação de Moita do Boi participou na época 2017/2018 no Campeonato 

Distrital da Divisão de Honra da Associação Futebol de Leiria, acabando o campeonato em 14º 

lugar, o que ditou a despromoção para o Campeonato distrital da 1ª Divisão.  

Estiveram a defender as cores do clube 21 jogadores, nascidos entre 1982 e 1998, sendo ainda 

utilizados nesta equipa 5 jogadores do escalão de Juniores nascidos em 1999 e 2000, seguindo 

a estratégia de integração na equipa sénior dos atletas formados na escola de futebol. 

 

DEPARTAMENTO SAÚDE E BEM ESTAR – Projeto “Formar para o Futuro” 

 

Durante a época desportiva 2017/2018 foi dada continuidade ao Projeto de Formação “Formar 

para o Futuro” pela Equipa Técnica afeta à formação. 

Este departamento tem como principais funções identificar, construir e promover boas 

práticas no futebol, pretendendo difundir um ambiente seguro e divertido no qual todos os 

atletas se sintam confortáveis para jogarem futebol. 

O combate à obesidade infantil é um dos alvos prioritários do departamento e teve por ponto 

de partida o relatório elaborado por um dos coordenadores do departamento na época 

desportiva 2015/2016. Durante o decorrer da época foi apresentado este projeto ao Município 

que se disponibilizou em apoiar com a colaboração do Centro de Saúde de Pombal com o qual 

o Município teria uma ação estratégica programada.  
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ATIVIDADES REALIZADAS 

De seguida poder-se-á confirmar quais as atividades/encontros realizados ao longo da época 

desportiva 2017/2018, pelos vários escalões de formação. 

 

 

 

 

Mês ATIVIDADES 

De SETEMBRO a 

JUNHO 

Escola de Futebol da Moita do Boi 

(Setembro a Junho) 

 

De acordo com Calendário dos 

jogos oficiais 

 

 

 Treinos Petizes à terça e sexta-feira – 
Futebol de rua  

 Treinos Traquinas B à terça e sexta-
feira   

 Treinos Benjamins B à terça e sexta-
feira 

 Treinos Infantis Sub/12 à terça e sexta-
feira 

 Treinos Juniores à segunda, quarta e 
quinta-feira 
 
CAMPEONATOS A.F.Leiria ao sábado 

Futebol Sénior 

(Setembro a Maio)  

De acordo com o Calendário dos 

jogos oficiais  

 Treinos Séniores terça, quinta e sexta- 
feira 
CAMPEONATO A.F.Leiria ao Domingo 

FEVEREIRO 

Torneio de Carnaval - Escola 

Geração Benfica de Mata 

Mourisca (10, 11 e 13 fevereiro 

2018) 

 Participação de Petizes, Traquinas B, 
Benjamins B e Infantis Sub/12   

MARÇO 
Torneio de Páscoa da Ilha (30 e 31 

março 2018) 
 Participação de Petizes, Traquinas B, 

Benjamins B e Infantis Sub/12 

MAIO 
Torneio FAGO – Guia (31 maio 

2018)  Participação Petizes e Traquinas B 
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Departamento de Futebol da APSDRC de Moita do Boi 

 

José Pisco 

JUNHO 

Torneio de Carnide (9 junho 2018)  Participação de Traquinas B e Infantis 
Sub/12 

VIII Torneio Futebol Infantil da 

Moita do Boi (16 e 17 junho 2018)  Realizado com todos os escalões 

Torneio União de Leiria (23 junho 

2018)  Participação de Petizes e Traquinas B  

V GALA DE FUTEBOL (30 junho 

2018)  Todos os escalões 

Para além dos jogos referidos no quadro acima foram realizados jogos amigáveis antes do início das 
provas oficiais e durante o campeonato nas folgas de calendário. 


