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Assunto: Adenda ao Regulamento da Festa do Futebol Feminino – Fase 

Regional 2019-2020 

 

Na edição 2019-2020 da Fase Regional da Festa do Futebol Feminino, foi 

decidido pela Associação de Futebol de Vila Real e pelo CLDE Vila Real e 

Douro a realização de 2 eventos, em vez de só se realizar um evento como 

vinha sendo habitual em épocas anteriores. Cada um dos eventos será 

direcionado a um público-alvo diferente, na tentativa de podermos captar o 

máximo de equipas possível das duas vertentes competitivas, escolar e 

federada. 

Posto isto, em baixo deixamos todas as informações relativas aos 2 eventos: 

 

1. Fase Regional – Escolar: 

• Destinado apenas a equipas do Desporto Escolar ou equipas 

constituídas por um conjunto de jogadoras organizadas no âmbito 

escolar, jogando com o nome da Escola e acompanhadas por um 

Professor da respetiva Escola; 

• Escalões: Sub-13 e Sub-15. As jogadoras elegíveis para jogar em 

cada escalão constam do Regulamento da Festa do Futebol, 

Feminino; 

• Data: 4 de Março de 2020 | Data limite de inscrições: 14 de 

Fevereiro de 2020 (junto do CLDE Vila Real e Douro) 

• Local: Estádio do Cavalinho – Ribeira de Pena (a confirmar) 

• Formato competitivo: o sistema de organização da prova será 

elaborado em função do número de equipas inscritas; 

• Qualificam-se para a Fase Nacional os vencedores nos escalões 

Sub-13 e Sub-15. 

 

2. Fase Regional – Federada: 

• Destinado apenas a equipas do movimento associativo 

(federadas) ou equipas constituídas por um conjunto de jogadoras 

sem organização federada ou escolar; 

• Escalões: Sub-13 e Sub-15. As jogadoras elegíveis para jogar em 

cada escalão constam do Regulamento da Festa do Futebol, 

Feminino; 

• Data: 18 de Abril de 2020 | Data limite de inscrições: 27 de Março 

de 2020 (junto da AF Vila Real) 

• Local: Estádio Municipal Artur Vasques Osório – Peso da Régua 

(a confirmar) 
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• Formato competitivo: o sistema de organização da prova será 

elaborado em função do número de equipas inscritas; 

• Qualificam-se para a Fase Nacional os vencedores nos escalões 

Sub-13 e Sub-15; 

• Jogadoras: Neste evento, podem participar jogadoras que tenham 

jogado a Fase Escolar, mas cujas equipas não se qualificaram 

nessa Fase para a Fase Nacional. Jogadoras que jogaram a Fase 

Escolar e cujas equipas se qualificaram para a Fase Nacional, 

não podem jogar nesta Fase Federada; 

• Caso o evento da Fase Regional Escolar não se realize por 

número insuficiente de equipas inscritas, este evento deixa de ser 

destinado apenas a equipas Federadas/conjunto de jogadoras e 

passa a ser aberto também à participação de equipas de âmbito 

Escolar. 

 

 


