FESTA DO FUTEBOL 2018

HOTEL PARAÍSO - ALBUFEIRA
14 DE JULHO DE 2017

A iniciativa

A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE organiza a FESTA DO
FUTEBOL desde 2009, com o propósito de promover a reunião da “Família” do futebol e do
futsal da região, havendo lugar à distribuição de prémios e a homenagens a figuras com
relevantes contributos prestados à modalidade.
A primeira edição decorreu no hotel Vila Galé, na Meia-Praia, em Lagos, seguindo-se,
como palcos da iniciativa, o restaurante Gasolinas (São Bartolomeu de Messines, concelho de
Silves), o hotel Pestana Golf (Carvoeiro, concelho de Lagoa), o Casino de Monte Gordo (Vila
Real de Santo António), o hotel Hilton Vilamoura (concelho de Loulé), o Vale da Pinta Pestana
Golf (Carvoeiro, concelho de Lagoa), o Clube House do Oceânico Millenium Golf, em
Vilamoura, a Casa dos Rapazes, em Faro, e, em 2018, o Lugar do Rio, em Portimão.

A edição de 2018

A FESTA DO FUTEBOL 2018 terá lugar no HOTEL PARAÍSO, em Albufeira, no
dia 14 de julho, a partir das 19h30.
A exemplo do sucedido em edições anteriores, a iniciativa contará, este ano, com a
presença de figuras de relevo que têm elevado bem alto o futebol e o futsal do Algarve, como
praticantes, árbitros ou dirigentes.
Recorde-se que nas várias edições já realizadas a FESTA DO FUTEBOL registou a
presença de nomes que muito prestigiaram e prestigiam a nossa região, como, como Manuel
Cajuda, Manuel José, Rui Bento e João Moutinho, entre vários outros.

Os prémios anuais

Como habitualmente, a Associação de Futebol do Ano distinguirá os melhores da época,
de acordo com a votação efectuada pelos dirigentes e pelos treinadores, e, também, no caso do
Jogador/a Jovem do Ano (futebol e futsal), Equipa Jovem do Ano (futebol e futsal) e Jogadora
do Ano (futebol), da indicação do Departamento Técnico da AFA, enquanto o Árbitro do Ano
resulta, tanto no futebol como no futsal, das classificações de âmbito regional.
O prémio de Dirigente do Ano é um dos mais apetecidos, num dia de consagração
também para o Treinador do Ano, o Jogador do Ano e a Jogadora do Ano, tanto no futebol
como no futsal.
Terão também lugar homenagens a figuras do nosso futebol futebol e futsal.

