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NEWSLE T T ER

O mês de abril levou quatro das nossas atletas filiadas, as quais

representam as Seleções Distritais da AFVR já há alguns anos, rumo à

seleção nacional.  No dia 12, Eva Carreira, atleta do Abambres SC, e que já

há alguns anos representa as Seleções Distritais da AFVR, foi convocada

para estágio de preparação da Seleção Nacional de Futebol Feminino Sub-

15, que decorreu na Cidade do Futebol entre os dias 18 e 21 de abril.

Não muito depois, 26 de abril, Melissa Corujo, atleta do Abambres SC,

também foi convocada para estágio de preparação da Seleção Nacional

desta vez de Futebol Feminino Sub-16, e que vai decorrer em Quiaios entre

os dias 2 e 4 de maio.

No 28 de abril, foi a vez de Margarida Carvalho, atleta do Abambres SC, e

de Carolina Carvalho, atleta do SC Mesão Frio, foram convocadas pela

primeira vez para estágio de preparação da Seleção Nacional de Futebol

Feminino Sub-15. 

Já Eva Carreira, atleta do Abambres SC, repete a convocatória, depois do

bom desempenho na Liga Ouro do torneio interassociações e no estágio

em que participou já neste mês de abril.  As jogadoras estarão às ordens do

selecionador nacional, Ricardo Tavares, no estágio que vai decorrer em

Quiaios entre os dias 9 e 11 de maio.

A AF Vila Real congratula as atletas e os Clubes seus filiados por tamanho

feito, representando o nosso distrito ao mais alto nível!

ATLETAS DE FUTEBOL CONVOCADAS PARA A SELEÇÃO NACIONAL
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 FINAL FOUR | TAÇA DISTRITAL
DE FUTSAL FEMININO 2021/2022

No dia 10 de abril, a equipa do Amigos de

Cerva, garantiu a presença na 2ª Divisão

Nacional de Futsal na próxima época, ao

vencer na Final do Play-off de acesso o SC

Barbarense por 6-1.

Destacamos ainda a presença da Seleção

Distrital de Futsal Masculino Sub-15 da AFVR,

e respetivo staff no jogo, num momento

importante para o Amigos de Cerva e para a

Associação.

No passado 24 de abril, o ACD Santo

Estevão conquistou a Final Four DA Taça

Distrital de Futsal Feminino 2021/2022,

ao vencer o A. Alves Roçadas por 1-0 após

prolongamento.

A AFVR congratula o clube pelo feito

alcançado!

A AFVR ATINGIU A MARCA HISTÓRICA DE 4000 ATLETAS FEDERADOS! 

A direção, gabinete técnico, órgãos socias e toda a
estrutura da AFVR congratulam os seus filiados por este
momento que deve ser partilhado com todos.
Após dois anos de pandemia, salientamos o facto de que
os nossos clubes não terem baixado os braços e
continuaram a desenvolver um trabalho extremamente
meritório.
Queremos deixar aqui uma palavra de apreço para
todos/todas que diariamente, trabalham em prol do
associativismo desportivo.
Em primeiro lugar aos clubes, células vitais do
desenvolvimento desportivo, seus dirigentes que muito
fazem, muitas vezes sem o devido reconhecimento.

AMIGOS DE CERVA RUMO À II
DIVISÃO NACIONAL DE FUTSAL 

Respetivos treinadores e atletas que dia após dia, jogo após jogo põem em prática as suas performances,

levam ao peito a história dos clubes e com eles fazem a sua própria história.

Também aos pais e encarregados de educação que incentivam as suas crianças e jovens à prática de

futebol e futsal em estreita colaboração com os nossos clubes filiados.

Por fim, uma palavra de agradecimento para todos os municípios que são pilares fundamentais no apoio

ao futebol e futsal.

Com a ajuda de todos queremos continuar a crescer. Bem hajam!



TORNEIO INTERASSOCIAÇÕES | FUTEBOL FEMININO SUB-14

Em Mirandela, a nossa seleção de futebol feminino sub-14 disputou a

Liga de Prata (9º ao 16º lugares).

Com um grupo de jogadoras que, na sua maioria, iniciou o percurso

nas seleções distritais na presente época, a nossa equipa foi muito

competitiva no primeiro jogo, com a AF Viseu, tendo perdido o

mesmo pela margem mínima no último do jogo. Seguiu-se um jogo

contra a AF Angra do Heroísmo, com mais uma boa prestação e uma

vitória por 4-2. No último jogo, para disputa do 13º e 14º lugares, a AF

Guarda foi mais forte e venceu a nossa equipa.

Deste torneio, fica o registo do enorme potencial destas meninas,

tendo em consideração que das 14 convocadas, apenas 4 eram sub-14.

Sem dúvida, está aqui uma geração que vai ter um bom futuro nas

seleções distritais.

TAÇA DAS REGIÕES| FASE FINAL
Depois de uma fase zonal irrepreensível (3 jogos, 3 vitórias), a seleção
sénior da AFVR apresentou-se na fase final, jogada no distrito de
Santarém, como a única equipa das 6 finalistas totalmente constituída
por jogadores portugueses e que limitou a idade dos atletas
convocados a 25 anos (o regulamento permitia que as equipas fossem
constituídas por atletas amadores, portugueses e estrangeiros, dos 19
aos 40 anos).
Integrada no grupo com Lisboa e Beja, a seleção da AFVR perdeu
ambos os jogos pela diferença mínima, 2-1 contra Lisboa e 1-0 contra
Beja. O objetivo de valorizar os jovens jogadores portugueses que
jogam na Divisão de Honra da AFVR foi amplamente conseguido,
contudo, depois do desempenho que tivemos e da competitividade
apresentada, fica uma pequena frustração por não termos conseguido
outros resultados nesta fase final. Apesar dos resultados não terem
sido os pretendidos, o percurso feito por esta seleção, demonstrou
bom comportamento e qualidade de todos os atletas, os que
estiveram no torneio e os que não atingiram esse objetivo, bem como
a extraordinária colaboração dos Clubes filiados. Sem qualquer
dúvida, dignificamos o futebol do distrito de Vila Real. 

Por Carlos Soares | Diretor Técnico 

TORNEIO INTERASSOCIAÇÕES | FUTSAL MASCULINO SUB-15

Em São João da Madeira, a geração sub-15 teve a sua primeira

experiência em torneios interassociações.

Depois de um empate e uma vitória nos dois primeiros jogos,

frente às congéneres da Guarda e de Horta, a seleção da AFVR

saiu derrotada nos dois derradeiros jogos, ambos pela

margem mínima, contra Angra do Heroísmo e Bragança.

Num torneio sem carácter classificativo, fica o registo da

competitividade apresentada em todos os jogos pelos nossos

jovens jogadores.

Pela 3ª época consecutiva, e com gerações diferentes, a

seleção de futebol feminino sub-16 da AFVR conseguiu o

apuramento para, na fase final, disputar a Liga de Ouro (1º ao

8º lugares, em 22 seleções).

No distrito da Guarda, a boa prestação no primeiro jogo,

frente à AF Lisboa, não foi suficiente para vencer o jogo, com a

vitória a sorrir a Lisboa por 2-0. Gorada a oportunidade de

disputar os 4 primeiros lugares, as meninas da AFVR entraram

nos jogos seguintes para disputar uma classificação entre o 5º

e 8º lugares. Com duas vitórias, frente a Viseu e Aveiro, a nossa

seleção conseguiu um brilhante 5º lugar.

TORNEIO INTERASSOCIAÇÕES | FUTEBOL FEMININO SUB-16



FESTA DO FUTEBOL FEMININO - FASE REGIONAL
Vila Pouca de Aguiar acolheu, no dia 27 de abril, a edição 2021-2022 da Festa do
Futebol Feminino.

Numa organização da AFVR e do CLDE Vila Real e Douro, com o apoio do
Município de Vila Pouca de Aguiar, o evento contou com a participação de cerca
de 100 atletas, integradas em 7 equipas.

No escalão Sub-13, o SC Vila Real e o Agrupamento de Escolas D. Sancho II (Alijó),
asseguraram a passagem à Fase Nacional. Neste escalão, competiu ainda, sem
carácter classificativo, uma equipa do Centro de Treinos de Futebol Feminino da
AFVR, constituída por meninas dos 8 aos 12 anos.

No escalão Sub-15, Abambres SC e Agrupamento de Escolas de Valpaços
garantiram presença no Jamor. Esta competição contou ainda com a participação
do SC Vila Real e do Agrupamento de Escolas de Tarouca.

A Fase Nacional realiza-se no Estádio do Jamor, no próximo dia 28 de Maio. Às
equipas apuradas, votos de sucesso na representação da AFVR e do CLDE Vila Real
e Douro.

A AFVR agradece a todas as equipas participantes, ao seu parceiro na organização
(CLDE Vila Real e Douro) e, ainda, toda a colaboração do Município de Vila Pouca
de Aguiar.
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http://www.afvr.pt/

www.facebook.com/AFVilaReal

www.instagram.com/associacaofutebolvilareal/

ASSOCIAÇÕES DE FUTEBOL REUNIDAS EM CASTELO BRANCO
 

As Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADRs) reunidas em plenário, este sábado, 30 de abril, na sede da Associação de
Futebol de Castelo Branco, vincaram, mais uma vez, a responsabilidade institucional que lhes é reconhecida e debateram o reforço do
futebol amador, em nova reunião de trabalho promovida pela Comissão Coordenadora da Mesa do Plenário.

“As ADRs continuam numa senda de espírito de compromisso e partilha de informação para responder da melhor forma ao desafio
que a Federação Portuguesa de Futebol nos lançou, como é o caso do Programa Crescer 2024”, começou por enaltecer António 
Marques da Silva, presidente da Comissão Coordenadora da Mesa do Plenário das ADRs e líder diretivo da Associação de Futebol de
Vila Real.

Em Castelo Branco “definiram-se estratégias similares que visam, entre outros objetivos, o aumento do número absoluto de praticantes
e o crescimento do futebol feminino em Portugal”, salientou António Marques da Silva, sem esquecer que, para dar a melhor resposta
possível à implementação do Programa Crescer 2024, “as ADRs consideram haver necessidade de reforçar os recursos humanos e
ferramentas de apoio”.

Contudo, e em jeito de avaliação, o presidente da Comissão Coordenadora da Mesa do
Plenário, congratulou-se pela evidente uniformização de procedimentos e de projetos
que tendem a ser desenvolvidos no seio das 22 ADRs em nome do crescimento do 
futebol, futsal e futebol de praia em Portugal nos próximos anos”.

António Marques da Silva agradeceu à Associação de Futebol de Castelo Branco pelo
“acolhimento e toda a colaboração prestada na organização de mais uma importante
reunião das ADRs”.

Na qualidade de anfitrião da jornada de trabalho, Manuel Candeias, presidente da AF
Castelo Branco, ao assumir “especial gosto por receber os colegas”, considerou, desde
logo, que “os objetivos que tínhamos para esta reunião foram atingidos”, confiando que
“os frutos serão visíveis dentro de pouco tempo”.

“As ADRs vão apresentar os seus projetos e esta reunião foi muito produtiva, com a
partilha de ideias no sentido de podermos vir a cumprir os objetivos identificados pela
FPF, um dos quais passar a fasquia dos 300 mil praticantes”.


