
III Grande Prémio Moisés Martins 

 

Informações genéricas: 

 O III Grande Prémio Moisés Martins realiza-se no Pavilhão desportivo da UM 

 O torneio está agendado para sábado, dia 4 de Junho, das 9h às 18h 

 As equipas devem comparecer 15 minutos antes do início dos jogos 

 Não há tolerância de tempo para o início das partidas. Em caso de falta de 

jogadores, as equipas terão de jogar com menos um, ou perder por 5-0 

 Há um limite máximo de 7 jogadores por equipa. Foi criada uma excepção para 

os We Shall See, em virtude de o seu plantel ter uma idade média superior a 

40 anos; Nova regra: em virtude de pedidos diversos, toleram-se equipas 

com mais de 7 jogadores. A utilização de jogadores adicionais em cada 

partida fica, porém, condicionada à aceitação, por parte do adversário em 

causa, dessa dispensa.  

 O torneio tem um custo de 15€ por equipa (e como já todos têm o NIB 

podem começar a pagar) 

 Há prémios para os primeiros, segundos e terceiros classificados; 

 

Figurino do Torneio: 

 Há dois grupos: grupo Alfa e grupo Beta, cada um com quatro equipas 

 Cada equipa joga contra as outras do seu grupo. Apuram-se as duas primeiras 

 O critério de classificação no grupo será: a) número de pontos; b) confronto 

directo entre duas equipas com os mesmos pontos; c) goal-average entre 

todas as equipas com os mesmos pontos; d) maior número de golos entre 

todas as equipas com os mesmos pontos; e) goal-average diferença de golos 

entre todas as equipas; f) maior número de golos entre todas as equipas; 

(Leiam bem esta merda antes de se porem a reclamar no torneio!) 

 O primeiro classificado de cada grupo defronta o segundo do outro grupo 

 A final joga-se às 17h30, e encerra o torneio. Segue-se a entrega da Taça pelo 

próprio Moisés Martins;  

 



Equipas participantes: 

 Há quatro equipas a participar, divididas por dois grupos. A roxo o Grupo Alfa e 

a azul o Grupo Beta: 

o Os Coxos (capitão: Alberto Teixeira) 

o We Shall See Football (capitão: Luís António Santos) 

o Squadra Azurra (capitão: Francisco Abreu) 

o Eliseus (capitão: Tiago Ramalho) 

o Africans FC (capitão: Paulo Paulos) 

o Federação Desportiva Psicopitos (capitão: João Gonçalves) 

o 3.14 Nantes (capitão: Bruno Daniel Monteiro) 

o Aprígios Team (capitão: Tiago Aprígio) 

 

Calendário de jogos: 

 

Como terão reparado, não há tempo para almoço. Cada equipa terá de usar uma 

das suas horas vagas para almoçar da melhor forma que conseguir. Sugere-se 

que levem marmitas, ou que vão buscar algo ao McDonald’s perto da UM. O 



calendário permite que cada equipa tenha pelo menos 1h30 para o fazer, o que dá 

tempo suficiente para se alimentarem e ainda irem despejar o produto da digestão ao 

WC mais próximo. 

  

Regras de jogo: 

Genericamente, aplicam-se as regras do futsal: 

 Os jogos serão divididos em duas partes de 12 10 minutos cada. O tempo será 

corrido. Haverá três minutos de intervalo. Caso entenda que se justifique, o 

árbitro pode compensar algum do tempo perdido 

 Não haverá acumulação de faltas 

 Os jogadores terão quatro segundos para repor a bola em jogo a partir do 

momento em que tenham a bola na posição, no caso dos lançamentos de 

linha lateral, de baliza e nos pontapés de canto 

 Os lançamentos laterais e os cantos serão cobrados com o pé 

  O guarda-redes não pode ter a bola em sua posse, seja nas mãos ou nos pés, 

mais do que quatro segundos, a menos que esteja no seu meio-campo 

ofensivo  

 Depois de tocar a bola, o guarda-redes não a pode voltar a tocar sem que esta 

tenha sido jogada por um adversário. Não são permitidos dois passes seguidos 

para o guarda-redes 

 A equipa que tiver um jogador expulso ficará dois minutos com menos um 

jogador ou até sofrer um golo. Depois disso, um outro jogador completa a 

equipa. O jogador expulso não pode regressar. 

 

Pedidos especiais: 

 Aos We Shall See FC e aos Africans, que levem as taças dos dois anos 

anteriores, que ganharam em 2014 e 2015. 

 A todos: que transmitam ao árbitro e ao delegado de jogo os vossos nomes 

sempre que marcarem golos, para facilitar a atribuição do prémio de melhor 

marcador. 

 Um pedido especial: sejam civilizados. Respeitem os árbitros. Não gritem, 

não percam a cabeça nem ajam como se isto fosse mais do que aquilo 

que é: um torneio entre amigos.  



 


