I TORNEIO IBERICO DE FUTSAL
CASA DE ESPANHA
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1. Resumo Executivo
A Casa de Espanha, com as Juntas de Freguesia da Ajuda, da Penha de França e de
Benfica, leva aos associados a fazer desporto num torneio solidário.
Durante seis fins-de-semana, nos meses de maio e junho, vai ser realizado um torneio
de Futsal no qual poderão participar os sócios da Casa de Espanha e convidados por
estes. Neste evento desportivo e festivo teremos a oportunidade de consolidar os laços
entre as diferentes entidades que fazem parte da nossa Casa ao mesmo tempo que com
as receitas obtidas colaboramos com a cidade de que fazemos parte.
Os jogos terão lugar nas instalações desportivas das Juntas de Freguesia que colaboram
neste torneio.
Os objetivos que pretendemos alcançar são os seguintes:
- Promover o desporto e hábitos saudáveis entre os nossos associados;
- Reforçar as equipas de trabalho das empresas que participem através desta atividade
lúdica;
- Obter fundos, não só para a Casa de Espanha, mas também para as associações dos
Bairros;
- Promover o Fair Play no desporto e nas nossas atividades cotidianas.
Neste torneio as equipas poderão ser mistas e serão estabelecidas normas para que
todos/as os jogadores participem na mesma medida.

2. Apresentação dos promotores
A Casa de Espanha conta para este projeto com a colaboração das juntas de freguesia
da Ajuda, da Penha de França e de Benfica; do escritório de advogados Coelho, Ribeiro
e Associados que, através da Dra Sandra Alves, preparou o regulamento deste torneio;
e do Arquitecto Gonçalo Folgado da Locals Approach, que estabeleceu os contatos com
as Juntas de Freguesia supra citadas.

3. Objetivos do Torneio
- Promover a atividade física;
- Promover o convívio entre os nossos associados fora do âmbito estritamente empresarial;
- Destinar parte dos recursos que forem obtidos para fins benéficos.
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4. Organização do Torneio
Nesta primeira edição do Torneio pretendemos juntar até 12 equipas em representação das
várias entidades.
Cada Empresa poderá inscrever um número máximo de 15 elementos, sendo 12 o máximo de
jogadores e os restantes pertencentes ao corpo técnico ou diretivo.
Os jogadores inscritos não poderão ser federados à data de inscrição e durante a realização do
Torneio nas modalidades de futebol, futsal ou futebol de praia.
Apenas poderão participar jogadores com idade igual ou superior a 23 anos à data limite da
inscrição.
As equipas poderão ser compostas por elementos do sexo masculino e/ou feminino desde que
cumpram como definido nos pontos anteriores.
Se uma empresa não reunir o número suficiente de jogadores poderá convidar a outra empresa
ou sócios individuais para completar a sua equipa.
A aptidão e a saúde física dos jogadores – preocupação/prioridade da organização - é da inteira
e exclusiva responsabilidade da Entidade que representam. O resultado do mesmo terá de ser
entregue juntamente com todos os demais documentos necessários para a inscrição da equipa,
até à data do primeiro Jogo.

5. Inscrições
O quadro competitivo do Torneio poderá integrar até ao máximo de 12 equipas em
representação das várias entidades.
1.

Condições de inscrição:
1.1.

As entidades participantes terão de possuir sede/representação em Portugal ou

Espanha.
1.2.

As entidades têm de ser sócias da Casa de España ou convidadas por sócios;

Nota 1: A documentação necessária à inscrição de cada Equipa pode ser remetida:
• Por Correio Registada Simples, para a Sede da Casa de España: Rua Direita do Dafundo, 38

Cruz Quebrada-Dafundo. Algés Lisboa 1495-717 Portugal
• Por Email: casadespanha.lisboa@gmail.com
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Nota 2: Cada equipa terá de trazer o seu próprio equipamento (vestuário desportivo e uma bola)
que deverá ser numerado e igual para todos os jogadores, com exceção do guarda-redes que
deverá ter uma camisola de cor diferente.
2.

Critérios de ordenação da inscrição das Equipas:

Caso o número de inscrições venha a exceder o número limite de equipas previsto (12) a
organização procederá à sua ordenação de acordo com os seguintes critérios:
1.º Data de inscrição confirmada pelo devido registo e validação da documentação exigida para
o efeito;
2.º A apresentação de Equipa composta pelos 12 Jogadores exigidos de acordo com o presente
regulamento, de composição mista, jogadores femininos e masculinos.
3.º A Equipa que apresentar o valor superior conseguido através do somatório das idades de
todos os Jogadores inscritos (no cálculo será sempre considerado a lista de 12 Jogadores).
3.

Caso o número limite de equipas estabelecido não seja atingido:

A Organização procederá a uma repescagem passando a aceitar Equipas que não cumpram com
a totalidade das condições e critérios atrás definidos sendo aceites por prioridade;
4.

Inscrições de jogadores após o período inicial:
4.1.

Após o início (1º Jogo) e até final da 1ª Fase não poderá ser inscrito nenhum
Jogador;
4.2.

No final da 1ª e da 2ª Fase poderão ser inscritos 2 novos jogadores (em cada
uma das Fases) em substituição de atletas que tenham sido inicialmente inscritos,
desde que as razões invocadas sejam devidamente fundamentadas e aceites pela
organização.

6. Calendário
Cada dia de jogo, enfrentar-se-ão seis equipas, num total de três jogos.
MAIO
Sábado 4
Tipo de jogo: Eliminatória por grupos
Local: A designar na Freguesia de Benfica
Horário:
Tipo de jogo: Eliminatória por grupos
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Domingo 5
Local: A designar na Freguesia de Benfica
Horário:
Jogo 1: 10h00
Jogo 2: 11h00
Jogo 3: 12h00
Sábado 11
Tipo de jogo: Eliminatória por grupos
Local: A designar na Freguesia da Penha de França
Horário:
Jogo 1: 10h00
Jogo 2: 11h00
Jogo 3: 12h00
Domingo 12
Tipo de jogo: Eliminatória por grupos
Local: A designar na Freguesia da Penha de França
Horário:
Jogo 1: 10h00
Jogo 2: 11h00
Jogo 3: 12h00
Sábado 18
Tipo de jogo: Eliminatória por grupos
Local: Campo de futebol Eduardo Bairrada, Freguesia da Ajuda
Horário:
Jogo 1: 10h00
Jogo 2: 11h00
Jogo 3: 12h00
Domingo 19
Tipo de jogo: Eliminatória por grupos
Local: Campo de futebol Eduardo Bairrada, Freguesia da Ajuda
Horário:
Jogo 1: 10h00
Jogo 2: 11h00
Jogo 3: 12h00
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Sábado 25
Tipo de jogo: Apuramento – Quartos de final
Local: A designar na Freguesia de Benfica
Horário:
Jogo 1: 11h00
Jogo 2: 12h00
Domingo 26
Tipo de jogo: Apuramento – Quartos de final
Local: A designar na Freguesia de Benfica
Horário:
Jogo 1: 11h00
Jogo 2: 12h00
JUNHO
Sábado 1
Tipo de jogo: Apuramento – Meias finais
Local: A designar na Freguesia da Penha de França
Horário: 11h00
Domingo 2
Tipo de jogo: Apuramentos - Meias finais
Local: A designar na Freguesia da Penha de França
Horário: 11h00
Sábado 22
Tipo de jogo:
11h00: 3º e 4º lugar
12h00: Final
Local: Campo de futebol Eduardo Bairrada, Freguesia da Ajuda

7. Patrocínios e colaborações
Para a realização deste torneio vamos precisar de entidades colaboradoras e de
patrocinadores.
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Entidades colaboradoras.
Tipo de colaboração: Prestação de serviços, cedência de espaços, cedência de equipamentos.
Necessidades:
Equipamentos desportivos (bolas, coletes, kits de primeiros socorros, cronómetros, …)
Pessoal para mesa de jogo, registo técnico e disciplinar
Contrapartidas:
- Visibilidade das marcas em toda a divulgação em redes sociais
Entidades patrocinadoras
Tipos de patrocínios: monetário ou em bens.
Necessidades:
Gestão de comunicação
Publicidade
Dinheiro
Contrapartidas:
Patrocínio Cobre (até dez patrocinadores desta categoria): 300 € com direito a:
- Visibilidade das marcas em toda a divulgação em redes sociais
- Logo na publicidade e nas faixas no terreno de jogo. O tamanho do logotipo da entidade
dependerá do tipo de patrocínio.
- Divulgação das marcas nos midia
Patrocínio Prata (5 patrocinadores desta categoria): 500 € com direito a:
- Visibilidade das marcas em toda a divulgação em redes sociais
- Logo na publicidade e nas faixas no terreno de jogo. O tamanho do logotipo da entidade
dependerá do tipo de patrocínio.
- Divulgação das marcas nos midia
Patrocínio Ouro (2 patrocinadores desta categoria): 700 € com direito a:
- Visibilidade das marcas em toda a divulgação em redes sociais
- Logo na publicidade e nas faixas no terreno de jogo. O tamanho do logotipo da entidade
dependerá do tipo de patrocínio.
- Divulgação das marcas nos midia
- Participação na entrega de prémios
Patrocínio Platina (1 único patrocinador desta categoria): 900 € com direito a:
- Visibilidade das marcas em toda a divulgação em redes sociais
- Logo na publicidade e nas faixas no terreno de jogo. O tamanho do logotipo da entidade
dependerá do tipo de patrocínio.
- Divulgação das marcas nos midia
- Participação na entrega de prémios
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