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Regulamento 

INTRODUÇÃO 
Decorrerá, no dia 3 de junho de 2017, no Complexo Desportivo "Os Belenenses" 
(Polidesportivo Ramos Lopes), a primeira edição da APORFEST FUTSAL CUP com o 
objetivo de proporcionar um momento de união, partilha, promoção de bem-estar e 
criação de relações fora do contexto profissional na área dos festivais de música. 
 
Este torneio dirige-se especialmente aos trabalhores e colaboradores de equipas 
produtoras  de festivais, municípios, prestadores de serviços (e.g. segurança; bares; 
palco), agentes/artistas, parceiros media e empresas patrocinadoras. 
 
Será o primeiro momento lúdico proporcionado de forma coletiva para esta área, 
tendo sido escolhida a data, como uma antecipação da grande maioria dos festivais 
portugueses que ocorrerão entre junho e setembro, daí o lema "A pré-época da 
música". 
 
 
INFORMAÇÃO E REGRAS GERAIS 

1ª 
O torneio ocorre ao longo do dia 3 de junho de 2017, sábado, entre as 9h e as 19h, 
num polidesportivo com relva sintética; 
 

2ª 
O torneio terá 8 equipas, sendo constituidos 2 grupos de 4 equipas (jogando as 
equipas de cada grupo todas entre si), sorteadas na semana do torneio; 
 

3ª 
São aplicadas as regras de Futsal (equipas 5 elementos > indicadas pela Federação 
Portuguesa de Futebol) para o decorrer dos jogos e para a sua classificação, exceto:  
> duração dos jogos - 10'' cada parte (mais 5 de aquecimento e 5 de intervalo);  
> observação dos jogos, assegurada por um elemento na mesa de jogo que 
controlará os tempos inicio, fim e paragem dos jogos, verificação dos elementos 
inscritos e critérios de arbitragem em que as equipas não estejam de acordo; 
> critério de desempate na fase de grupos (1º classificação entre equipas empatadas; 
2º maior nº golos marcados; 3º menor nº golos sofridos; 4º criação de grandes 
penalidades extraordinárias);   
 

4ª 
Os jogos dos grupos (A e B) decorrerão de forma intercalada, das 9h00 às 14h20, 
passando os dois melhores de cada grupo que disputaram as meias-finais (1º grupo A 
vs. 2º grupo B; 2º grupo A vs. 1º grupo B) entre as 15h00 e as 16h40. O jogo de 
atribuição do 3º e 4º lugar decorrerá as 17h00 e a final às 18h00, seguindo-se de uma 
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cerimónia de entrega de medalhas a todas as equipas e prémios (melhor marcador; 
equipa fair-play). 
 
 

4ª 
Este torneio terá ainda um jantar no restaurante "Varanda Azul" (no mesmo complexo), 
com início às 20h00, aos inscritos por cada uma das equipas; 
 
 
INSCRIÇÃO 

5ª 
Poderão inscrever-se quaisquer organizações coletivas envolvidas diretamente, em 
pelo menos um festival de música em Portugal no ano de 2017, tendo de fazer prova 
disso; 
 

6ª 
Poderão inscrever-se organizações coletivas associadas e não associadas da Aporfest. 
 

7ª 
Cada equipa deverá inscrever pelo menos 6 jogadores até um máximo de 10 
jogadores. Pelo menos 3 jogadores terão de pertencer aos quadros da organização 
que representam (e.g. contrato ou prestação de serviço) podendo os restantes ser 
convites da equipa a elementos externos. Deverá ser designado o capitão da equipa 
e este terá obrigatoriamente de pertencer aos quadros da organização que 
representa. 
 

8ª 
Poderão existir equipas mistas, até um limite de duas organizações. 
 

9ª 
O nome da equipa será sempre o da organização a que se pertence ou da qual 
existiu um convite (e.g. "Belenenses"). No caso de equipas mistas, o nome será sempre 
composto por ambas as entidades (e.g. "Belenenses / Ferbar"). 
 

10ª 
As inscrições estão abertas de 3 de abril de 2017 até 19 de maio de 2017 (caso as 
inscrições sejam formalizadas mais cedo, este prazo deixa de ter validade), devendo 
ser realizadas através do formulário (ver AQUI). A inscrição só fica válida com: o 
pagamento e envio de comprovativo de pelo menos 50% do valor de inscrição, 
devendo o restante ser pago até dia 1 de junho - verificar formulário e validação por 
email da Aporfest. 
 
 
 

11ª 
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As vagas são limitadas. Apenas existirão 8 equipas elegíveis para este torneio, pelo que 
o critério de escolha se fará pela ordem de inscrição formalizada (e não pelo 
preenchimento do formulário). Em caso de necessidade de escolha, esta recairá: a) 
pelas equipas advindas de associados Aporfest; b) equipas inscritas com mais 
elementos. 
 
O sorteio dos grupos será feito após o encerramento das inscrições. 
 

12ª 
A inscrição inclui: acesso campo de jogos; bola de jogo; balneários (Pav. Acácio Rosa 
- limitado em algumas horários perante possível ocorrência de jogos); águas e bebidas 
energéticas; medalhas. 
 Ao longo do torneio existirá um fotógrafo e um elemento na mesa de jogo. Serão 
ainda disponibilizado coletes para equipas de jogo que não tiverem equipamentos 
uniformizados ou quando estes se confundem entre as equipas em jogo. 
 

13ª 
O valor da inscrição de cada equipa é: 190€ (associado) ou 220€ (não associado) - 
valor isento de IVA. 
 

14ª 
O valor do jantar é facultativo e terá um acesso individual de 15€ (bebida, prato, 
entrada, café, sobremesa - valor não incluido na inscrição). 
 

15º 
Qualquer questão ou pedido de esclarecimento poderá ser feito via email 
(aporfest@aporfest.pt) ou para o telefone 217904720. 
 
Bom torneio! 
 
 
A APORFEST - Associação Portuguesa Festivais Música atua como uma entidade representativa da área dos 
festivais e eventos em Portugal, tendo desde 2014, um leque cada vez mais diferenciador de serviços com o 
objetivo de otimizar a área e todos os seus stakeholders - e.g. formação; financiamento, apoio jurídico, 
consultoria, empregabilidade, investigação, internacionalização.  
 
Organiza atualmente o Talkfest - International Music Festivals Forum e os Iberian Festival Awards, tendo os 
seus responsáveis consultdados para entidades nacionais e internacionais.  
 
Possui mais de 275 associados,  225 mil registos na sua newsletter e uma gestão de cliente e resposta a 
solicitações imediata. 
 
 
 
 

 


