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A AFVR iniciou no dia 3 de outubro um novo projeto.
Enquadrada no projeto Crescer 2024, “AFVR NA ESCOLA” é
uma iniciativa promovida pela Associação de Futebol de Vila
Real, com a colaboração dos Clubes filiados, dos 14
Municípios do distrito de Vila Real e das instituições
escolares locais.

Com esta iniciativa, através da implementação de jogos com
bola pelos treinadores do Gabinete Técnico da AFVR,
pretende-se contribuir para uma maior prática desportiva nas
crianças e jovens, combater o sedentarismo e a obesidade e
também colaborar com os clubes filiados no recrutamento de
crianças interessadas na prática desportiva regular.

Tendo como público-alvo os alunos do 1º ciclo do ensino
básico, a AFVR realizará um périplo pelas diversas escolas do
distrito de Vila Real. Durante o mês de outubro foram feitas
sessões no Centro Escolar de Murça, na Escola Básica de
Sanfins do Douro, no Agrupamento de Escolas Gomes
Monteiro, na Escola Básica de Favaios, na Escola Básica de
Alijó e no Centro Escolar de Mesão Frio tendo estas, contado
com a presença de 410 crianças dos 1º, 2º, 3º e 4º anos de
escolaridade.

A AFVR enaltece o contributo dado pelos municípios e pelos
respetivos agrupamentos de escolas, na realização desta
atividade.
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A Direção e Gabinete Técnico da AFVR reuniram na manhã de 1 de outubro, no Auditório da AFVR, com treinadores e
diretores das equipas de petizes, traquinas e benjamins dos Clubes filiados.

Com o objetivo de sensibilizar todos quantos desempenham funções nestes escalões de iniciação à prática do futebol e
do futsal, para além do presidente da AFVR, António José Silva, e do diretor técnico regional, Carlos Soares, entreviu
também o Prof. José Guilherme Oliveira, por parte da Direção Técnica Nacional da FPF.

Numa reunião com uma participação bastante significativa, foi unânime a importância de se valorizar efetivamente o
que tem que ser valorizado no treino e no jogo destes escalões, respeitando as etapas de desenvolvimento do praticante
de futebol e futsal, abolindo também comportamentos nefastos para uma boa formação desportiva, social e educativa
destas crianças.

O abandono precoce da prática desportiva, cada vez maior a partir dos 13 anos, em muito se deve a uma prática
altamente especializada nas idades de iniciação, fazendo com que a criança não se apaixone pelo jogo e não aguente a
pressão que todos os agentes envolvidos na sua formação lhe colocam, sejam eles treinadores, dirigentes ou os próprios
pais.

Direção e Gabinete Técnico da AFVR mostraram-se totalmente disponíveis para colaborar com os Clubes no sentido de
tornar a iniciação à prática do futebol e do futsal mais saudável, não só no treino e no jogo, mas também fora deles,
educando para um correto comportamento de todos os envolvidos na formação de jovens praticantes.

FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA TREINADORES DE FUTSAL
Realizou-se na manhã do dia 5 de outubro, no Pavilhão Gimnodesportivo Dr.
Francisco Gomes da Costa, em Vila Pouca de Aguiar, uma ação de formação
contínua para treinadores de Futsal creditada para efeitos de revalidação de Títulos
Profissionais de Treinadores de Desporto e de Licenças UEFA. 

Ministrada pelos Selecionadores Distritais de Futsal da AF Viseu e da AF Vila Real,
João Almeida e Bruno Teixeira, respetivamente, a formação teve como tema os
"Princípios e Fundamentos do Jogo de Futsal".

Com a participação de 30 treinadores e inserida no plano de interação entre a
Estrutura Técnica Distrital e as Estruturas Técnicas dos Clubes filiados, esta
formação teve como objetivo promover uma reflexão sobre os conteúdos a trabalhar
no treino e no jogo de futsal, aplicável não só aos escalões de formação, mas
também ao escalão sénior, onde não poucas vezes os atletas chegam sem dominar os
princípios de fundamentos do jogo. 

Depois de um enquadramento teórico ao tema, seguiu-se uma sessão prática, na
qual um grupo de 15 atletas do escalão de Iniciados deu corpo aos exercícios
apresentados por Bruno Teixeira, para os princípios e fundamentos ofensivos, e por
João Almeida para os defensivos. 

A AFVR agradece aos dois selecionadores distritais pela pertinência e qualidade da
formação, ao Município de Vila Pouca de Aguiar pela cedência do espaço, ao
Académico Alves Roçadas, ao CDC Montalegre e ao Sport Vila Real e Benfica pela
colaboração e disponibilidade na cedência dos atletas e, por fim, a todos os
treinadores participantes.



Esteve à discussão um modelo de financiamento das ADR’s com a Liga de Futebol Profissional e um conjunto de propostas a efetuar à Federação
Portuguesa de Futebol.

As Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR’s) reuniram em Plenário, na tarde de 8 de outubro, em Angra do Heroísmo.
No auditório da sede da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, os dirigentes associativos debateram, entre outros temas, um modelo de
financiamento das ADR’s com a Liga de Futebol Profissional e um conjunto de propostas a efetuar à Federação Portuguesa de Futebol.

António Marques da Silva, Presidente da Direção da Associação de Futebol de Vila Real, que assume a liderança da Mesa do Plenário das
Associações Distritais e Regionais de Futebol, fez um balanço extremamente positivo do encontro, onde salientou “a unidade das Associações
em prol do futebol não profissional, dos interesses comuns, um conjunto de ideias que foram debatidas de forma elevada e com muita
perseverança, acreditando num futuro ainda melhor”. O presidente da Mesa mostrou-se satisfeito pela “forma como fomos aqui recebidos e, no
fundo, por ver que estamos juntos naquilo que são os interesses comuns do futebol, que é um maior e melhor desenvolvimento, um pouco por
todo o país”.

António Marques da Silva manifestou, ainda, as preocupações associadas aos projetos que as ARD’s estão a desenvolver em parceria com a FPF, a
saber o Crescer 24 e o Futebol 2030, referindo que “preparamos o presente, olhando para o futuro e julgo que todas as Associações estão a
trabalhar de uma forma vincada e muita assertiva naquilo que é o futuro do futebol em Portugal”.

A terminar, realçou que “cada distrito e cada região tem a sua vicissitude e o seu contexto próprio das dificuldades que estão inerentes ao
desenvolvimento da modalidade em cada ponto do país e que com a partilha de ideias e de informação todos podem evoluir naquilo que é o
desejo de todos, ou seja, o crescimento e melhoria do nosso futebol”, concluiu.

Por sua vez, Maurício Toledo, Presidente da Direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, na qualidade de anfitrião do encontro,
disse estar muito satisfeito, na medida em que “hoje, Angra foi o centro de discussão de todo o futebol distrital e regional do nosso país”.
Indicou também que “desta reunião sai um conjunto de ideias que serão propostas à FPF, com o intuito de melhorar os quadros competitivos”,
terminando com referência à “enorme alegria por, pela primeira vez, a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo ter sido palco de um
Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol”.

Época após época, as seleções distritais da AFVR têm-se vindo a afirmar
como um espaço de desenvolvimento de atletas e valorização do trabalho
realizado pelos clubes do distrito. Potenciar o que de melhor se faz na
região, continuará a ser o principal objetivo para a época 2022-2023 que
agora se inicia.

O Centro de Formação Desportiva de Futebol Feminino marcou o início
desta temporada, com as seleções distritais de futebol feminino sub-16 e
sub-14 a realizarem o primeiro treino no passado dia 24 de outubro.

Com o apoio da FPF, da UEFA e do Município de Vila Pouca de Aguiar, este
é um espaço que ao longo da época privilegia a formação desportiva, social
e educativa das jogadoras de futebol do distrito de Vila Real.

SELEÇÕES DISTRITAIS INICIAM ÉPOCA 2022/2023

ASSOCIAÇÕES DISTRITAIS E REGIONAIS DE FUTEBOL REÚNEM EM ANGRA DO HEROÍSMO 



Decorreu no dia 18 de outubro, na Aula Magna da UTAD

DOUTORAMENTO HONORIS CAUSA A JORGE BRAZ

A AFVR fez-se representar pelo Presidente, António José Marques da Silva, na
cerimónia de Doutoramento Honoris Causa atribuído pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro a Jorge Braz.
Relativamente ao Doutoramento Honoris Causa do selecionador nacional de
futsal Jorge Braz, António José Marques da Silva, referiu que " é prestigiante e
honroso para a AFVR a atribuição do referido título a Jorge Braz, pelo trajeto
como treinador, pelos títulos que venceu em nome de Portugal, mas também
pelo que representa no desenvolvimento do futsal em Portugal nos últimos 10
anos. Sendo Jorge Braz um "filho" da terra esta atribuição tem um significado
ainda maior, até porque todos os agentes desportivos, nomeadamente a
família do futsal da AFVR, nutrem por ele um enorme carinho e
reconhecimento de competência na liderança do futsal nacional. Dou ainda os
parabéns à UTAD pela atribuição deste título ao enorme ser humano que é
Jorge Braz." 

Parabéns Jorge Braz!  Muito Obrigado!
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A Associação de Futebol de Vila Real começou, no mês de outubro, a
promover ações sobre arbitragem que se enquadra no âmbito do
programa Crescer 2024, “Arbitragem vai à Escola”, destinada a
jovens do ensino secundário, 10º, 11º e 12ºAno e Ensino
Profissional.
O desporto ocupa um lugar de grande importância na sociedade
portuguesa, o futebol e futsal são das modalidades mais praticadas
no nosso país, pretendemos com este tipo de ações dar enfase ao
fair-play e respeito pelo árbitro, bem como mostrar que a carreira da
arbitragem poderá ser também um caminho paralelo de futuro para
os nossos jovens. 
Esta colaboração visa a deslocação de uma equipa do Conselho de
Arbitragem à escola, destinada aos alunos que queiram frequentar
cursos de Árbitros(as) de Futebol e Futsal.
Teve já início no dia 29 de outubro, na sede da AFVR, o 1º curso
desta época, que contou com 14 inscritos, existindo ainda a
possibilidade de se iniciarem novos cursos durante a época.
O curso é gratuito!

CURSOS DE ÁRBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL
2022/2023 | A ARBITRAGEM VAI À ESCOLA

AFVR MARCA PRESENÇA NOS CENTENÁRIOS DA AF ALGARVE E AF COIMBRA

Nos dias 16 e 22 de outubro as associações de futebol do Algarve e de Coimbra realizaram as respetivas galas de celebração do seu
centenário.
A AFVR esteve presente, em sua representação o presidente António José Marques da Silva, parabeniza, uma vez mais, as congeneres
pela comeração desta tão relevante data e destaca a importãncia do trabalho desenvolvido das respetivas associações.


